
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

LICITAÇÃOCARTACONVITE N' 003/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO005/2013

CÂMARAMUNICIPALDE CARAZINHO
EDITALDE CONVITEN"003/2013
TIPOMENORPREÇO

Contratação de Empresa Especializada
na administração de estãgios.

O PRESIDENTEDA CÂMARAMUNICIPALDE CARAZINHO,no uso
de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei n.' 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, torna público, para o conhecimento dos interessados,
que às 9 horas do dia 29 do mês de maio de 2013, na sala de reuniões da
Cãmara Municipal, a Comissão Permanente de Licitações, designada pela
Portaria n.' 030/2013, se reunirá com a finalidade de receber propostas para
contratação de empresa para prestação de serviços para a contratação serviços
na administração de estágios.

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada em administração de estágios
para contratação de: 01 (um) estagiário no setor juridico e 01 (um) na área
de design, sistemas de informação, ciência da computação, tecnólogo de
informática ou técnico em informática.

1.1 - O procedimento Iicitatário, e a execução dos serviços obedecerá
integralmente a Legislação aplicável e disciplinadora: Lei Federal n.o 11.788 de
25 de setembro de 2008; aplicando-se subsidiariamente as normas da Lei
Federal n' 8.666/93 e suas alterações e demais legislação correlata.
1.2 - OIs) agentes de lntegração proponente(s) deverá(ão) oferecer os
seguintes serviços:
- Plano de acompanhamento de estágio;
- Processos seletivos;
- Avaliações semestrais;
_ Convênio firmado com instituições de Ensino Públicas e Privadas, que
comprovem idoneidade;
_Seguro de vida dos estagiários por invalidez e acidentes pessoais;
_Agilidade e presteza no atendimento ás demandas da Administração;
_ A agencia integradora deverá repassar aos estagiários o valor integral das
bolsas auxilio, bem como auxilio com transporte;

1.3 - A estimativa de contratação de estágio ê para 12 meses, com carga
horária de 28 horas semanais com valor da Bolsa de R$ 600,00 (seiscentos reais)
a serem pagos mensalmente a titulo de bolsa auxilio estágio, mais R$ 78,00
(setenta e oito reais) de auxilio transporte e mais taxa de administração no valor
de R$ 61,02 (sessenta e um reais e dois centavos), totalizando o ,ontant~
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mensal de R$ 739,02 (setecentos e trinta e nove reais e dois centavos), atê 15°
dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviço.

1.4 O processo será avaliado pela menor taxa de administração para
execução dos serviços.

2. DA HABILITAÇÃO

Para efeitos de habilitação, os interessados deverão apresentar os
documentos referentes a habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação
têcnica e qualificação econômico-financeira.

2.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
aI cêdula de identidade dos responsáveis legais da licitante, ou cópia
devidamente autenticada;

bl registro Comercial no caso de empresa comercial ou cópia devidamente
autenticada;

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por açôes,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou cópia
devidamente autenticada;

cl) os documentos mencionados na alinea c deverão estar acompanhados
de todas as suas alterações ou da respectiva consolidação, e deles deverá
constar, entre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma
natureza ou compativel com o objeto desta concorrência ou cópia
devidamente autenticada;

dI decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir ou cópia
devidamente autenticada;

el caso Microempresa (ME)ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)desejar utilizar-
se dos beneficios concedidos pela Lei Complementar nO 123, de 14 de dezembro
de 2006, deverá apresentar uma declaração do seu enquadramento expedida
pelo contador responsável, sendo que, a falta de manifestação importará na
decadência do direito do beneficio.

2.2 - REGULARIDADE FISCAL:

aI prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF);

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município,
se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividades e compativel com o objeto desta concorrência;
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cl prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais e ã Dívida Ativa da União);

di prova de regularidade com a Fazenda Estadual;

el prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante em vigor na data de apresentação dos documentos de habilitação ou
cópia devidamente autenticada

f) prova de regularidade relativa ã Seguridade Social, demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei, em vigor na data
de apresentação dos documentos de habilitação;

glprova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS),em vigor na data de apresentação dos documentos de habilitação.

2.3 - QUALIFICAÇÃOECONÔMICO-FINANCEIRA:

Certidão(ões) Negativa(s) de Faléncia ou Concordata
expedida(s)pelo(s) distribuidor(es) da sede fiscal da pessoa jurídica, emitida(s) em
até noventa dias corridos antes da data de apresentação dos documentos de
habilitação.

3. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS:
Os documentos necessãrios à habilitação e as propostas serão

recebidos pela Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no
preãrnbulo, em 02 (dois) invólucros distintos, fechados, e identificados,
respectivamente como de n.o I e n.o 2, para o que sugere-se a seguinte inscríção:

- ENVELOPE NO02 PROPOSTA-
PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE

CARAZINHO
EDITAL DE CARTA CONVITE N°
004/2013
PROPONENTE (NOME COMPLETO
DA EMPRESA)
CNPJ/ENDEREÇO
E-MAIL/TELEFONE / PESSOA
PARA CONTATO

OIENVELOPE
DOCUMENTOS
HABILITAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO
EDITAL DE CARTA CONVITE W
004/2013
PROPONENTE (NOME COMPLETO
DA EMPRESA)
CNPJ/ENDEREÇO
E-MAIL/TELEFONE / PESSOA
PARA CONTATO

aIOs documentos descritos no item 2.1,2.2 e 2.3;

3.1 Parahabilitação o licitante deverá apresentar no invólucro número 01:

4~~
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b) Declaração própria, sob as penas da lei, de que, desde a data de expedição do
respectivo edital até a data da apresentação dos respectivos envelopes, não
ocorreu nenhum fato superveniente capaz de impedir a empresa de participar de
licitações, que não está suspensa de participar de licitações ou impedida de
contratar com a Administração Pública e que não foi declarada inidõnea para
licitar e contratar com a Administração Pública; (MODELOANEXOI)

c) Quando a representação for exercida na forma de seus atos de constituição,
por sócio ou dirigente, o documento de credenciamento consistirá,
respectivamente, em cópia do ato que estabelece a prova de representação da
empresa, onde conste o nome do sócio e os poderes para representá-Ia, ou cópia
da ata da assembléia de eleição do dirigente, apresentada junto com o
documento original ou autenticado, para permitir que a Comissão de Licitação
ateste sua autenticidade;

c.l) Caso o preposto da licitante não seja seu representante estatutário ou
legal, o credenciamento será feito por intermédio de procuração, mediante
instrumento público. Na hipótese de apresentação por intermédio de
procuração, deverá ser juntada a cópia do ato que estabelece a prova de
representação da empresa, em que constem os nomes dos sócios ou
dirigentes com poderes para a constituição de mandatários.

c.2) A ausência do documento hábil de representação não impedirá o
licitante de participar da licitação, mas ele ficará impedido de praticar
qualquer ato durante o procedimento licitatório.

d) Declaração, conforme o modelo instituido pelo Decreto Federal n.O4.358/02,
que atende ao disposto no art. 7.0, inciso XXXlll, da Constituição Federal.
(MODELOANEXO11)

Os Documentos de Habilitação deverão ter,

preferencialmente, todas as suas páginas numeradas e rubricadas por

representante legal da licitante e deverão ser apresentados em

original, em cópia autenticada por cartório competente, sob a forma

de publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, em cópia

autenticada pela Comissão de licitações da Câmara Municipal (ESSA

AUTENTICAÇÃODEVERÁSER FEITAEMEXPEDIENTEANTERIORAO

DAABERTURADOS ENVELOPES).

3.2 O invólucro n.• 02 deveráconter:

a) proposta fmanceira, em papel que identifique a licitante, assinada e
identificada pelo representante legal da empresa, mencionando o preço da taxa
de administração da execução dos serviços onde deverão estar inclUí.f,todos os
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1

custos com material, mão-de-obra, (impostos, taxas, contribuições sociais, ,
etc.);

Observação 1: o prazo de validade da proposta é de 60 dias a contar da
data aprazada par a sua entrega.

Observação 2: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar,
extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes,
aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento
convocatório.

b) Após abertura das propostas, não cabe desistência das mesmas pelo licitante,
salvo se decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitações.

4. PROCEDIMENTOSLICITATÓRIOS

4.1 Os Invólucros nO 1 e nO 2 serão recebidos pela Comissão Permanente de
Licitações no local, dia e hora previstos no preâmbulo deste Edital e abertos em
sessões públicas.

4.2 Os trabalhos serão conduzidos da seguinte forma:
4.2.1 O Invólucro n° 1 será aberto no dia, local e hora previstos no preâmbulo
deste Edital e os documentos serão rubricados pelos membros da Comissão de
Licitação e pelas licitantes.
4.2.2 O exame da documentação do Invólucro nO 1 poderá ocorrer no mesmo
dia do seu recebimento ou em data a ser marcada pela Comissão de Licitação.
4.2.3 Caso a segunda sessão não ocorra imediatamente após a primeira, o
Invólucro nO 2 será rubricado em seu fecho pelos membros da Comissão de
Licitação e pelas licitantes presentes.
4.2.4 A participação de representante de qualquer licitante dar-se-á mediante a
prévia entrega de documento hábil, conforme estabelecido no item "3.1 c".
4.2.5 Da reunião lavrar-se-á ata, na qual serão registradas todas as ocorrências
e que, ao final, será assinada pelos membros da Comissão e pelas licitantes
presentes.

4.3 AComissão de Licitação anunciará o resultado da fase de habilitação e dará
inicio á segunda sessão, se todas as licitantes concordarem em abrir mão do
direito de recorrer das decisões referentes a essa fase, o que deverá constar da
respectiva ata. Caso contrário a Comissão divulgará o resultado na forma da
legislação abrindo-se o prazo de dois dias úteis para a interposição de recursos.

4.4 Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido a sua desistência ou,
ainda, tendo sido julgados os recursos interpostos, serão marcados data, hora e
local para abertura dos Invólucros n° 2.

4.5 O Invólucro nO 2 será devolvidointacto ás licitantes inabilitadas.

4.6 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as Propostas Financeiras, não
cabe desclassificar licitantes por motivo relacionado á habilitação, salvo em razão
do '''o, ,"p~eni='~ ou 00 conh,ddo, apó' U iU1'=1:' bom comu~

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX:(54) 3330 2322 - CEP~9500-000 - CARAZIN~O - RS
e-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


.,
tllt
~

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

poderão eles desistir de suas Propostas, a não ser por motivojusto, decorrente de
fato superveniente, e aceito pela Comissão de Licitação.

4.7 Os procedimentos de abertura dos Invólucros n° 2 serão os mesmos do item
"4.2".

4.8 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, após obedecido o disposto
no parágrafo 2° do art. 3° da Lei 8.666/93, será utilizado o sorteio, em ato
público, com a convocação prévia de todos os licitantes.

4.9 Sem interposição de recurso, ou havendo sua desisténcia ou ainda,
transitados em julgados os recursos interpostos a Comissão de Licitação
anunciará o resultado final e se todos os licitantes presentes concordarem em
abrir mão do direito de recorrer, o que deverá constar da respectiva ata -
elaborará relatório a ser apresentado á Presidência. Caso contrário a Comissão
divulgará o resultado, abrindo-se o prazo de dois dias úteis para a interposição
de recursos

4.10 Após vista do relatório da Comissão de Licitação, a Presidência apreciará,
decidindo acerca da homologação e aprovação da adjudicação do objeto desta
concorrência á vencedora.

5. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

5.1 Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas
previstas nos incisos, alineas e parágrafos do art. 109 da Lein.o 8.666/93.

5.2 Todo cidadão é parte legitima para impugnar o presente Edital por
irregularidade. Qualquer pedido de impugnação deverá ser protocolado até dois
dias úteis antes da data da abertura do invólucro com os Documentos de
Habilitação, de segunda a sexta das 8h ás llh45 ou das l3h30 ás l7h, e na
sexta-feira das 8h ás llh45 na Câmara Municipal, na Avenida Flores da Cunha
799, Centro, nesta cidade.

5.3 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que
não o fizer atê dois dias úteis antes da data da abertura do invólucro com os
Documentos de Habilitação, mediante solicitação por escrito e protocolado no
endereço mencionado no item anterior.

5.4 Considera-se licitante para efeito do item anterior a empresa que tenha
retirado o presente edital junto a Câmara Municipal.

5.5 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela
pertinente.

5.6 Eventuais recursos referentes ã presente concorrência deverão ser A
interpostos no prazo máximo de dois dias úteis a contar da intimação do ato ou /~
da lo"'","" do ",o, = ""iça0 eoc,i<adi""da ~ !'re,id•• ", do Cihn",~
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Municipal, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, no endereço
.mencionado no item 5.2.

5.7 Interposto o recurso, o fato será comunicado ás demais licitantes, que
poderão impugná-lo no prazo máximo dois dias úteis.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

5.8 Recebida(s) a(s) impugnação(ões), ou esgotado o prazo para tanto, a
Comissão Permanente de Licitações poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo
de dois dias úteis, ou, no mesmo prazo, submeter o recurso, devidamente
instruido, e respectiva(s) impugnação(ões) ao Presidente da Cãmara Municipal,
que decidirá em dois dias úteis contados de seu recebimento.

5.9 Não será conhecido o recurso interposto fora do prazo legal ou subscrito por
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo como
representante da licitante.

5.10 Será franqueada aos interessados, desde a data do início do prazo para
interposição de recursos ou impugnações até o seu término, vista ao processo
desta concorrência, em local e horário a serem indicados pela Comissão
Permanente de Licitações.

5.11 Apõs a análise das razões e contra-razões de recurso, a Comissão de
Licitações poderá reconsiderar sua decisão, ou, no caso de manutenção da
decisão, encaminhar o recurso ao Presidente do Legislativo, devidamente
informado, para decisão.

6. DADOTAÇÃOORÇAMENTARIA

As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação
correrão ã conta da seguinte dotação orçamentária:
Órgão 01 Cãmara Municipal
Unidade 01 - Cãmara Municipal
Proj/Ativ: 010310001.2005 Manutenção Geral da Câmara Municipal
Dot/Elem. Desp: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 Out Serviços de Tere. Pessoa
Jurídica

7. PRAZOPARAFORNECIMENTODOS SERVIÇOS:

7.1. O fomecimento dos serviços deverá ser iniciado até quinze dias apõs a
assinatura do contrato.

/

7.2. O prazo de duração deste contrato será de 12 meses (um ano) a contar da
homologação do leilão e assinatura do contrato, com a instituição, sendo possível
sua prorrogação por outros períodos, não superiores a um ano cada um deles e
desde que o somatõrio dos períodos não ultrapasse sessenta meses.

8. OBRIGAÇÕESDACONTRATADA:

8.1. A licitante contratada ficará obrigada a:

~
7
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8.1.1 Manter contato com as instituições de ensino e com elas celebrar
Convênios especificos, contendo as condições exigidas pelas mesmas para a
caracterização e definição dos estãgios de seus alunos;
8.1.2 Informar a UNIDADECONCEDENTEas condições mencionadas no item
8.1.1 e definidas pelas INSTITUIÇÕESDE ENSINO;
8.1.3 Obter da UNIDADECONCEDENTE,a qualificação das oportunidades de
ESTÁGIOpossíveis a serem concedidas, com a identificação dos respectivos
cursos;
8.1.4 Promover os ajustes das condições de estãgio, definidas pelas Instituições
de Ensino com as condições de disponibilidade da UNIDADECONCEDENTE;
8.Ls encaminhar a UNIDADE CONCEDENTE, estudantes cadastrados e
identificados com a sua ãrea de profissionalização;
8.1.6 Preparar e providenciar para que a Instituição de Ensino e a Unidade
Concedente assinem o respectivo Acordo de Cooperação (Instrumento Juridico)
de que trata a Lei 11.788/08;
8.1.7 Preparar e providenciar para que a Unidade Concedente e o estudante
assinem o respectivo TERMO DE COMPROMISSODE ESTÁGIO, com a
interveniência da INSTITUIÇÃODE ENSINO,nos termos da Lei 11.788/08;
8.1.8 Preparar toda a documentação legal referente ao ESTÁGIO,bem como,
efetivar o respectivo Seguro Contra Acidentes Pessoais, em favor dos Estudantes
que realizarem estãgio junto a Unidade Concedente em decorrência deste
convênio;
8.1.9 Efetuar o pagamento mensal ao estudante-estagiãrio que tenha tido seu
requerimento aprovado pela Cãmara.

9. CABERÁ AO CONTRATANTE:

9.1. Efetuar o pagamento no praw estipulado no presente termo;
9.2. Fiscalizar e atestar os serviços;
9.3. Recusar o estagiãrio que não se adequar as necessidades da entidade;
9.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Contratada;

10. DAS SANÇÕES E DAS PENALIDADES:

10.1. O não cumprimento das obrigações previstas nesta licitação pelo
proponente vencedor, sujeitarã o mesmo às seguintes sanções administrativas e
penalidades legais previstas na LeiFederal n° 8.666/93:
10.1.1. Multa equivalente a 10% do valor da proposta pelo atraso injustificado
no cumprimento do contrato.
10.1.2. Impedimento de contratar com a administração pública pelo prazo de até
02 (dois)anos consecutivos.
10.1.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, pelo praw de até 02 (dois)anos consecutivos.
10.2. As penalidades acima referidas poderão ser aplicadas cumulativamente.

11. VIGÊNClA
A vigência do Contrato serã de
lei.

12 meses, podendo ser prorrogado na forma da
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12. RESCISÃO

12.1. Determinada por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos
enumerados nos casos previstos no art. 78, da LeinO8.666/93;
12.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o
Contratante; e
12.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matêria.
12.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente.

13. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

13.1 A licitante vencedora terá o prazo de cinco dias úteis, contados a partir da
convocação, para assinar o termo de contrato.
13.2 Caso a licitante vencedora se recuse a assinar os contratos no prazo acima
estipulado, a Câmara poderá, a seu critêrio, convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o contrato em igual
prazo e nas mesmas condições estabelecidas na proposta de menor preço, ou
revogar esta concorrência, independentemente da cominação prevista no art. 81
da LeinO8.666/93.
13.3 Se a licitante vencedora se recusar a assinar o contrato, a Câmara lhe
aplicará multa de atê 10% (dezpor cento), calculada sobre o valor total estimado
da contratação, além de poder aplicar-lhes outras sanções e penalidades
previstas na Lein° 8.666/93.
13.4 O disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas na
forma do item 13.2.
13.5 Às contratadas poderão ser aplicadas as sanções e penalidades previstas
na Lein° 8.666/93 e no contrato a ser firmado entre as partes.
13.6 Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais, inclusive trabalhistas, que lhe venha a ser
atribuída por força de lei, relacionadas com o cumprimento do presente Edital e
do contrato que vier a ser assinado.
13.7 A contratada deverá prestar esclarecimentos, a Câmara Municipal, sobre
eventuais atos ou fatos desabonadores noticiados que as envolvam,
independentemente de solicitação.
13.8 A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, as
condições de habilitaçáo e qualificação exigidas nesta concorrência.
13.9 Integrarão o contrato a ser fumado, independentemente de transcrição, as
condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos, os elementos
apresentados pela licitante vencedora que tenham servido de base para o
julgamento desta concorrência e, quando for o caso, a Proposta de Preços com
ela negociada.

-l~
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14. DISPOSIÇÕES GERAIS:

14.1. A Administração da Cãmara Municipal reserva-se o direito de revogar a
presente licitação por razões de interesse público, bem como de anular a mesma,
por ilegalidade, de oficio ou mediante provocação de terceiros, decorrente de fato
superveniente, comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
14.2. As questões eventualmente suscitadas por este instrumento ou durante
sua execução serão resolvidas de acordo com as normas estabelecidas na Lei
Federal nO.8.666/93.
14.3. Não serão aceitos qualquer adendo, acréscimos ou retificações nos
documentos de Habilitação e nas Propostas de Preços, depois de entregues à
Comissão de Licitações.
14.4. As licitantes deverão cumprir os requisitos acima referidos, uma vez que
sua inobservãncia poderá constituir motivo para inabilitar ou desclassificar a
proposta de preços da licitante.
14.5. Na hipótese de inconformidade de qualquer das partes com as soluções
alvitradas com base nos instrumentos acima mencionados, fica eleito o Foro da
Comarca de Carazinho para busca da solução juridica.
14.6. Poderá participar desta concorrência a licitante que atender às condições
deste Edital e apresentar os documentos nele exigidos.
14.7. Nenhuma licitante poderá participar desta concorrência com mais de uma
Proposta.
14.8 Aparticipação na presente licitação implica, tacitamente, para a licitante: a
confirmação de que recebeu da Comissão Permanente de Licitação os
documentos e informações necessáríos ao cumprimento desta Licitação; a
aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condiçóes
constantes deste Edital e de seus anexos; a observãncia dos preceitos legais e
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.
14.9 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer
das disposições do presente edital.
14.10 Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da
documentação e propostas ou quaisquer outros documentos a não ser aquelas
referidas na legislação.
14.11 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições
das propostas ou quaisquer outros documentos.
14.12 Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar
reclamações ou recursos, assinar atas e os contratos, os licitantes ou seus
representantes credenciados e os membros da Comissão de Licitações.
14.13 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a documentação, não
serão admitidos à licitação os participantes retardatáríos.

14.14 É facultada à Comissão Permanente de Licitações, em qualquer fase deste
Processo, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou A
informação que deveria constar originalmente dos Documentos de Habilitação ou
da Proposta de Preços.
14.15 Até a assinatura do contrato, a licitante vencedora poderá ser
desclassificada se a Cãmara Municipal tiver conhecimento de fato desabonador
no tocante à habilitação, conhecido após o julgamento.

qs::::>
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14.16 Se ocorrer desclassificação da licitante vencedora por fatos referidos no
item anterior, a Câmara Municipal poderá convocar as licitantes remanescentes
por ordem de classificação ou revogar esta Licitação.
14.17 A Comissão Permanente de Licitações poderá, no interesse da Câmara
Municipal, relevar omissões puramente formais nos documentos e Propostas
apresentados pelas licitantes, desde que náo comprometam a lisura e o caráter
co~petitivo desta licitaçáo e possam ser sanadas no prazo a ser fixado pela
Comissão Permanente de Licitações.
14.18 Mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, este Processo será
anulado se ocorrer ilegalidade em seu processamento e poderá ser revogada, em
qualquer de suas fases, por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta.
14.19 As questões suscitadas por este Edital que não possam ser dirimidas
administrativamente seráo processadas e julgadas no foro da cidade de
Carazinho, com a exclusão de qualquer outro.

Informações serão prestadas aos interessados das 8 h ás 11:45 h e
13:30 ás 17:00 de segunda a quinta-feira e das 8h ás 1l:45h na sexta-feira, na
Câmara Municipal de Carazinho, sita na Avenida Flores da Cunha, nO799, em
Carazinho, onde poderão ser obtidas cópias do edital e seus anexos. O telefone
para informações ê o 54 3330 2322, ou E-mail: Site:
www.camaracrz.rs.gov.br.

Car.'yánho, 13 de maio de 2013.
_:.----::

Esta Minuta de Contrato se encontra examinada e aprovada por esta
Assessoria Juridica.
Em.. I I__

f.) -
<:fiorGuerra Longo

Assessor Jurídico da Mesa Diretora
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ANEXO I
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO e

INIDONEIDADE

DECLARAMOSsob as penas da Lei, que atê a presente data inexistem fatos
impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo e estamos
cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, DECLARAMOS
ainda que não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do poder público
em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade firmamos a presente.

(Local) , , 2013.
Assinatura identificada, com nome CPF- RG,
cargo na empresa e carimbo da proponente

l
-P::>
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ANEXO 11

1
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE

CUMPRE O ART. 7° DA CF.
Declaramos para os fms de direito, na qualidade de licitante do procedimento
licitatório sob a modalidade Carta Convite, em cumprimento ao inciso XXXIII,do
artigo 7° da Constituição Federal de que não possuimos em nosso quadro
funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

(Local) , , 2013.
Assinatura identificada, com nome CPF- RG,
cargo na empresa e carimbo da proponente
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ANEXO III - CARTA CONVITE 003/2013
MINUTA DE CONTRATO

A cÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, pessoa juridica de direito público,
com sede na Avenida Flores da Cunha, 799, Centro, Carazinho/RS, inscrita no
CNPJ 89.965.222/0001-52, representada neste ato pelo Presidente, Vereador
Erlei Antônio Vieira, inscrita no CPF 586.330.900.82, residente e domiciliada na
Rua Cristôvão Colombo, 131, Bairro Boa Vista, nesta cidade, doravante
designado simplesmente de CONTRATANTE, e a empresa , com
sede na Rua. " bairro de /_ CNPJ na. ,
representada pelo Sr , portador da Carteira de Identidade na.
_________ , doravante designado simplesmente de CONTRATADA,
celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, que foi precedido pela
Licitação Convite na. 03/ 2013, subordinando-se as disposiçôes das Leis na.
8.666/93 e n.o 11.788/08, que regula o estágio profissional, devidamente
atualizadas, e mediante as cláusulas e condiçôes a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÃO GERAL

o presente contrato rege-se, pelas disposiçôes da lei Federal
na. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Federal na. 8.883, de 08 de
junho de 1994, Lei Federal n.O 11.788 de 25 de setembro de 2008, e ê celebrado
em conformidade com pareceres e despachos proferidos no processo
administrativo de n005/2013.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

o CONTRATADOobriga-se a atender com eficiência e presteza as
solicitaçôes que lhe forem encaminhadas pelo PODER LEGISLATIVOno que
conceme á prestação dos serviços objeto da licitação.
Contratação de empresa especializada em administração de estágios para
contratação de: 01 (umI estagiário no setor juridico e 01 (um) na área de
design, sistemas de informação, ciência da computação, tecnólogo de
informática ou técnico em informática.

2.1 - O procedimento licitatário, e a execução dos serviços obedecerá
integralmente a Legislação aplicável e disciplinadora: Lei Federal n.o 11.788 de
25 de setembro de 2008; aplicando-se subsidiariamente as normas da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alteraçôes e demais legislação correlata.

2.2 - O(sl agentes de Integração proponente(sl deverá(ão) oferecer os
seguintes serviços:
- Plano de acompanhamento de estágio;
- Processos seletivos;
- Avaliaçôes semestrais;
- Convênio firmado com instituiçôes de Ensino Públicas e Privadas, que
comprovem idoneidade;
- Seguro de vida dos estagiários por invalidez e acidentes pessoais;
- Agilidadee presteza no atendimento ás demandas da Administração;
- A agencia integradora deverá repassar aos estagiários o valor integral das
bolsas auxilio, bem como auxilio com transporte;
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CLAUSULA TERCEIRA- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente CONTRATOterá validade de 12 meses a contar da sua assinatura,
podendo ser renovado por igual periodo, até o limite de 60 meses, podendo ser
prorrogado nas formas da lei.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO
Fica a agencia integradora obrigada a disponibilizar os estudantes candidatos a
estagio no prazo máximo de 05(cinco) dias após a solicitação formal da Câmara
Municipal.

CLAUSULA QillNTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

O PODERLEGISLATIVOpagara ao CONTRATADO,a quantia de R$
( ) a serem pagos mensalmente a título de bolsa auxilio, auxilio

transporte e taxa de administração, até 15° dia útil do més subseqüente ao da
prestação do serviço.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação
correrão á conta da seguinte dotação orçamentária:
Órgão 01 Cãmara Municipal
Unidade 01 - Cãmara Municipal
Proj/Ativ: 010310001.2005 Manutenção Geral da Cãmara Municipal
Dot/Elem. Desp: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 Out. ServoTere. Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SETlMA - OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA:

7.1 Manter contato com as instituições de ensino e com elas celebrar Convénios
específicos, contendo as condições exigidas pelas mesmas para a caracterização e
definição dos estágios de seus alunos;
7.2 Informar a UNIDADECONCEDENTEas condições mencionadas no item
8.1.1 e definidas pelas INSTITUIÇÕESDE ENSINO;
7.3 Obter da UNIDADECONCEDENTE,a qualificação das oportunidades de
ESTÁGIO possíveis a serem concedidas, com a identificação dos respectivos
cursos;
7.4 Promover os ajustes das condições de estágio, definidas pelas Instituições de
Ensino com as condições de disponibilidade da UNIDADECONCEDENTE;
7.5 encaminhar a UNIDADE CONCEDENTE, estudantes cadastrados e
identificados com a sua área de profissionalização;
7.6 Preparar e providenciar para que a Instituição de Ensino e a Unidade
Concedente assinem o respectivo Acordo de Cooperação (Instrumento Juridico)
de que trata aLei 11.788/08;
7.7 Preparar e providenciar para que a Unidade Concedente e o estudante
assinem o respectivo TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, com a
interveniéncia da INSTITUIÇÁODE ENSINO,nos termos da Lei 11.788/08;
7.8 Preparar toda a documentação legal referente ao ESTÁGIO, bem corno,
efetivar o respectivo Seguro Contra Acidentes Pessoais, em favor dos Estudant~.#~ l~
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que realizarem estágio junto a Unidade Concedente em decorrência deste
convênio;
7.9 Efetuar o pagamento mensal ao estudante-estagiário que tenha tido seu
requerimento aprovado pela Câmara.

CLAUSULA OITAVA - CABERÁ AO CONTRATANTE:

8.1. Efetuar o pagamento no prazo estipulado no presente termo;
8.2. Fiscalizar e atestar os serviços;
8.3. Recusar o serviço que náo estiver de acordo com as especificações;
8.4. Solicitar a revisão do serviço que apresentar vicios, defeitos ou incorreções
ou que não estiver de acordo com o objeto;
8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Contratada;
8.6. Prover a infra-estrutura necessária á prestação dos serviços, tais como
climatização e alimentação de energia, alêm do local e instalações adequadas;
8.7. Comunicar á Contratada qualquer anormalidade observada na prestação
dos serviços.

CLÁUSULA NONA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9. PENALIDADES:
9.1.1 Pelo inadimplemento das obrigações, conforme a infração, a Contratada
estará sujeita ás seguintes penalidades:
a) Deixar de Manter a Proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão
do direito de licitar e contratar com a CÂMARAMUNICIPALCARAZINHOpelo
prazo de atê 02 (dois) anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação.
b) Deixar de apresentar a documentação exigida no contrato: multa de 5% (cinco
por cento) sobre o valor mensal do contrato, e rescisão do contrato sem prejuízo
das demais cominações legais.
c) Atraso injustificado no fornecimento: Sujeitará a Contratada á multa diária de
0,2% (dois dêcimos por cento) sobre o item inadimplido, limitado este a 02 (dois)
dias, após o qual será considerado inexecução contratual, podendo ensejar a sua
rescisão.
d) Inexecução parcial do contrato: Multa de 08% (oito por cento) sobre o valor do
contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o
impedimento de contratar com a CÂMARAMUNICIPAL,pelo prazo de até O1 (um)
ano.
el Inexecução total do contrato: Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato, cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a
CÂMARAMUNICIPAL,pelo prazo de atê 02 (dois)anos.
f) Recusa na execução e não cumprimento de obrigação acessória: 10% (dez por
cento) sobre o valor mensal contratado, sem prejuizo das demais cominações
legais conforme artigo 87 "caput" da Lei8.666/93.
gl Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:
suspensão do direito de licitar e contratar com a CÂMARAMUNICIPAL,pelo
prazo de até 02 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal
contratado. ~ri 16 . I
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14.2 As penalidades serão registradas no cadastro da Contratada, quando for o
caso.

14.3 Na aplicação das penalidades previstas no contrato, a CÂMARAMUNICIPAL
considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os
antecedentes da Contratada, podendo deixar de aplicã-Ias, se admitidas as suas
justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei na 8.666/93.

14.4 Ocorrendo prejuízo á CÂMARAMUNICIPAL,por descumprimento das
obrigações pela CONTRATADA,as indenizações correspondentes serão devidas,
independentemente de cobrança judicial ou extrajudicial, reservando-se á
CÂMARAMUNICIPALo direito de aplicação das demais sanções previstas neste
Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA- RESCISÃO

10.1 O presente contrato se rescindirá mediante aviso escrito por qualquer uma
das partes contratantes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias,
durante os quais não poderão ser suspensas as encomendas que terão cada
uma, no mínimo, o valor mêdio dos pedidos dos 03 (três) últimos meses
antecedentes á solicitação da rescisão contratual.

10.02. Aeventual tolerância da CÂMARAMUNICIPALpara com a CONTRATADA,
na hipótese de descumprimento por parte desta, de qualquer cláusula ou
dispositivo contratual, não importará em novação, desistência ou alteração
contratual, nem impedirá a CÂMARAMUNICIPALde exercer, a qualquer tempo,
contra a CONTRATADA,os direitos ou prerrogativas que, atravês do presente
instrumento lhe são assegurados, ou por dispositivo legal.

10.3 A CONTRATADAreconhece os direitos da CÂMARAMUNICIPALem caso de
rescisão administrativa prevista no Artigo77, da Leina 8.666/93.

10.4 Além dos casos previstos em lei constituem motivo para reSClsao do
presente contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem
direito a CONTRATADAa qualquer indenização:
a) A decretação de falência, pedido de concordata e demais ações que, de certa
forma, prejudiquem o funcionamento da CONTRATADA;
b) A transferência a terceiros, no todo ou em parte e a qualquer titulo, da
execução dos serviços contratados;
c) A insatisfação da CONTRATANTEem relação á qualidade dos serviços
prestados pela CONTRATADA,mediante comunicação prévia de 30(trinta) dias.

10.5. Poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do Contratante, nos
casos enumerados nos casos previstos no art. 78, da Lei na 8.666/93;

10.6. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o
Contratante; e

-10.7. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

10.8. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO.

As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Carazinho,
para dirimir qualquer duvida que deste instrumento advenha, em detrimento a
qualquer outro, por mais privilegiado que possa parecer.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente
instrumento contratual de Prestação de Serviços de fornecimento de Link
Internet IP dedicado, em três (03) vias de igual teor e forma, juntamente com as
testemunhas abaixo fIrmadas.

Carazinho-RS, de de 2013.

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

CONTRATADA

Esta Minuta de Contrato se encontra examinada e aprovada por esta
Assessoria Jurídica.
Em ~ 1__

Ig~rG~~LongO

]8 . I
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