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EDITAL DE LICITAÇÃO  

MMooddaalliiddaaddee::  PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº..  4477//22001133  

Regime: Prestação de serviços 

Processo N°.: 2331032 0000098/2013 

Tipo: MENOR PREÇO 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de contratação e 

acompanhamento de estagiários, capazes de propiciar a plena operacionalização da legislação em 

vigor relacionada ao estágio do estudante, de interesse curricular, obrigatório ou não, entendido o 

estágio como estratégia de profissionalização, que completam o processo ensino aprendizagem, 

conforme descrições, características, prazos, demais obrigações e informações constantes do 

ANEXO I parte integrante deste instrumento convocatório. 

 

RECIBO 

 

A Empresa__________________________________________________ CNPJ n°. 

__________________________, retirou Edital de Pregão nº. _________________/_______ e 

deseja ser informada de quaisquer alterações, respostas a esclarecimentos e impugnações pelo e-

mail: __________________________. 

________________________, aos _______ /_______ / _______ 

_________________________________________________ 

(Assinatura) 

 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO AO PREGOEIRO MARCELO 

FERREIRA CAMPOS. PELO E-MAIL/FAX: compras@ipem.mg.gov.br /(31)3399 

7125/7107 PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO 

NECESSÁRIO. 

mailto:compras@ipem.mg.gov.br
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EEDDIITTAALL  DDEE  LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO  

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº..  4477//22001122  

  

1. PREÂMBULO 

 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio do Instituto de Metrologia e Qualidade do 

Estado de Minas Gerais- IPEM/MG, realizará a licitação na modalidade Pregão Eletrônico, em 

sessão pública, através do site www.compras.mg.gov.br, contratação de empresa especializada 

para prestação de serviços de contratação e acompanhamento de estagiários, que ofereça os 

seguintes serviços: Triagem seletiva de perfis e entrevista presencial coletiva; Legalização e 

orientações técnicas de estágio; Gestão e contratação de Seguro de Vida/Acidente Pessoais; 

Acompanhamento de estágio – verificação junto às instituições de ensino da situação dos 

estudantes quanto à matrícula   e frequência; Comunicação ao IPEM/MG sobre recessos e 

contratos a vencer, conforme descrições, características, prazos, demais obrigações e 

informações constantes do ANEXO I parte integrante deste instrumento convocatório. 

 

Este pregão será regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº. 

10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei 

Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002, Lei Estadual nº. 13.994, de 18 de setembro de 

2001 e pelos Decretos Estaduais nº. 44.786, de 19 de abril de 2008, nº. 45.902, de 27 de janeiro 

de 2012, nº. 44.630, de 03 de outubro de 2007, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996, nº 45.035, de 

02 de fevereiro de 2009, pela Resolução Conjunta SEPLAG / SEF nº. 8727, de 21 de setembro 

de 2012, pela Resolução SEPLAG nº. 058, de 30 de novembro de 2007, com suas alterações 

posteriores, e Resolução SEPLAG nº 009, de 16 de fevereiro de 2009. 

 

1.1 - O pregão será realizado pelo Pregoeiro Marcelo Ferreira Campos, e Equipe de Apoio 

constituída pelos seguintes servidores: Renato Guimarães Almeida, Alairce Aguiar de Lacerda, 

Danielle Fernandes Linhares Costa, designados através da Portaria nº 14, de 15 de fevereiro de 

2013. 

 

1.2 - Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas, através do site www.compras.mg.gov.br, 

a partir do dia 11/11/2013.  

 

1.3- A data de abertura da sessão do pregão será dia 22/11/2013 às 09:00 horas. 

http://www.compras.mg.gov.br/
http://www.compras.mg.gov.br/
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1.4 - Para todas as referências de tempo contidas neste Edital, será observado o horário oficial de 

Brasília/DF. 

 

1.5- O site para realização do pregão: www.compras.mg.gov.br 

 

2.  OBJETO 

 

Constitui objeto da presente licitação contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de contratação e acompanhamento de estagiários, capazes de propiciar a plena 

operacionalização da legislação em vigor relacionada ao estágio do estudante, de interesse 

curricular, obrigatório ou não, entendido o estágio como estratégia de profissionalização, que 

completam o processo ensino aprendizagem, conforme descrição, características, prazos e 

demais obrigações e informações constantes do ANEXO I deste instrumento convocatório, que 

dele faz parte. 

 

3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO 

CONVOCATÓRIO 

 

3.1- Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser realizados por 

qualquer pessoa e deverão ser enviados ao Pregoeiro, até o 5º (quinto) dia após a publicação do 

aviso do Edital. 

3.2- Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por escrito, por meio 

do e-mail: compras@ipem.mg.gov.br. 

3.2.1- Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se 

identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa 

jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para contato (endereço 

completo, telefone, fax e e-mail). 

3.2.2-Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de e-mail 

àqueles que enviaram solicitações de retirada do Edital. 

3.3- Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital até o 5º (quinto) dia após a 

publicação do aviso do Edital, cabendo ao (a) Pregoeiro (a) decidir sobre a impugnação no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas.  

http://www.compras.mg.gov.br/
mailto:compras@ipem.mg.gov.br.
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3.3.1- O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao Pregoeiro, 

a ser protocolizado junto ao Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais-

IPEM/MG, localizada na Rua Cristiano França Teixeira Guimarães, 80, CINCO, Contagem/MG, 

Cep: 32.010-130, no horário de 09h00min (nove) às 17h00min (dezessete) horas, observado o 

prazo previsto no subitem 3.3. deste ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso, 

juntando as provas que se fizerem necessárias; 

3.3.2- Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos 

interessados. 

3.4- Os pedidos de impugnação e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão 

divulgados pelo Pregoeiro no Portal de Compras por meio do endereço 

http://www.compras.mg.gov.br. 

3.4.1- As respostas aos pedidos de impugnação e esclarecimentos aderem a esse Edital tal 

como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes. 

 3.5- Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação 

em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

  

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1 - Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo pertinente ao objeto 

desta licitação, desde que previamente credenciados no módulo Cadastro Geral de Fornecedores 

- CAGEF, do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD, no Portal de 

Compras www.compras.mg.gov.br, nos termos do Decreto Estadual nº. 44.431, de 29 de 

dezembro de 2006, e suas alterações posteriores. 

4.2 - Não poderão participar da presente licitação as empresas que: 

4.2.1 - Se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, 

concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionam no 

país; 

4.2.2 - Forem declaradas suspensas de contratar junto a qualquer Órgão da Administração 

Pública Estadual; 

4.2.3 - Forem declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer Órgão da Administração 

Direta ou Indireta Federal, Estadual ou Municipal; 

http://www.compras.mg.gov.br/
http://www.compras.mg.gov.br/
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4.2.4 - Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado ou 

ocupante de cargo comissionado do Governo do Estado de Minas Gerais ou que tenham tido 

vínculo há menos de 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da publicação deste Edital.  

4.2.5 - Estejam constituídas sob a forma de consórcio.  

4.2.6 - Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.  

4.3 - É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente 

licitação. 

4.4 - Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste Edital. 

4.5 - O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 

proposta, independente do resultado do procedimento licitatório. 

4.6 - A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste Edital. 

 

5.  DO CREDENCIAMENTO  

 

5.1 – Para acesso ao sistema eletrônico, o fornecedor deverá credenciar-se no site  

www.compras.mg.gov.br, na opção cadastro de Fornecedores no prazo mínimo de 03(três) 

dias úteis antes da data sessão do pregão. 

5.1.1 – Cada fornecedor deverá credenciar, no mínimo, um representante para atuar em 

seu nome no sistema, sendo que o representante receberá uma senha eletrônica de acesso.  

5.2 - O fornecimento da senha é de caráter pessoal e intransferível, sendo de inteira 

responsabilidade do fornecedor e de cada representante qualquer transação, não podendo ser 

atribuídos ao provedor ou ao gestor do sistema eventuais danos decorrentes do uso indevido da 

senha, ainda que utilizada indevidamente por terceiros. 

  5.2.1 – O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu nome, 

assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuadas por seu representante, 

sendo que o credenciamento do fornecedor implicará responsabilidades pelos atos praticados e a 

presunção da capacidade técnica para a realização das transações, sob pena de aplicação de 

penalidades. 

5.3 - Informações complementares a respeito do credenciamento poderão ser obtidas pela Central 

de Atendimento aos Fornecedores – LIGMINAS – telefone: 155 (para Minas Gerais) ou (31) 

3303 7999 (para outras localidades e celular). 

5.4 - O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar 

Federal nº. 123/06, disciplinados no Decreto Estadual nº. 44.630/07 e pela Resolução SEPLAG 

nº. 58/2007, deverá comprovar a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, no 

http://www.licitanet.mg.gov.br/
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momento de seu credenciamento no Cadastro Geral de Fornecedores- CAGEF, com a 

apresentação: 

5.4.1. se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, do original ou de cópia 

autenticada do ato de enquadramento arquivado ou da certidão simplificada expedida pela Junta 

Comercial da sede da pequena empresa; 

5.4.2. se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, do original ou de cópia 

autenticada do ato de enquadramento arquivado ou da Certidão de Breve Relato ou equivalente 

da sede da pequena empresa; 

5.4.3 – da declaração de porte feita pelo representante da empresa, sob as penas da lei, na 

hipótese de o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas não emitir os documentos 

mencionados na cláusula 5.4.2 nos termos da Lei Complementar Federal n° 123/06, mediante a 

comprovação dessa circunstância. 

 

6.  DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

 

6.1 – O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do site www.compras.mg.gov.br até a 

data e horário marcado para abertura da sessão, após o preenchimento do formulário eletrônico, 

com manifestação em campo próprio do Portal de Compras - MG de que tem pleno 

conhecimento e que atende às exigências de habilitação e demais condições da proposta 

comercial previstas no Edital e seus anexos. 

6.1.1- Caso a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte apresente restrições na 

documentação relativa à comprovação de regularidade fiscal deverá declarar, no campo próprio 

do Portal de Compras - MG, que atende às demais exigências da habilitação; 

6.1.2 – As propostas para o objeto deste pregão deverão ser apresentadas de acordo com 

as especificações a que se refere o Anexo I deste Edital. 

6.2 - Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pelo proponente no ato do envio 

de sua proposta comercial. 

6.3 - O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura 

da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

6.3.1 - Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada; 

6.4 - As propostas deverão apresentar preço unitário e global, por lote, sendo vedada imposição 

de condições ou opções, somente admitidas propostas que ofertem apenas um preço; 

6.4.1 - O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida, por 

lote, não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do objeto. 

http://www.compras.mg.gov.br/
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6.5 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, 

financeiros e trabalhistas, taxas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura 

possam recair sobre os fornecimentos do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo 

única e exclusivamente da contratada. 

6.6- Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em 

algarismos com duas casas decimais após a vírgula. 

6.7 - Os fornecedores estabelecidos no estado de Minas Gerais ficam isentos do ICMS, conforme 

dispõe o art. 6º, e item 136, da Parte I, do Anexo I, do Decreto nº. 43.080, de 13 de dezembro de 

2002, e suas alterações posteriores. 

6.7.1. - Os fornecedores mineiros deverão informar nas propostas enviadas, pelo sistema 

eletrônico, os preços sem a dedução relativa à isenção do ICMS, inclusive para os fornecedores 

mineiros. 

6.7.2 - A classificação das propostas, etapa de lances e o julgamento, serão realizados a 

partir dos preços sem a dedução do ICMS, inclusive para os fornecedores mineiros. 

6.8- O licitante declarado vencedor deverá enviar, juntamente com os documentos de habilitação, 

a proposta comercial adequada aos valores finais ofertados durante a sessão do pregão. 

6.8.1- O licitante declarado vencedor, deverá informar na proposta comercial os preços 

com ICMS e os preços resultantes de sua dedução. 

6.8.2 - O disposto no subitem anterior não se aplica as empresas mineiras enquadradas 

como Microempresas ou Empresa de Pequeno Porte optante pelo regime do Simples Nacional 

que deverão apresentar em suas propostas apenas o preço com ICMS. 

6.8.3 - As Microempresas ou Empresa de Pequeno Porte mineiras de que se  trata o 

subitem anterior deverão anexar em suas propostas comerciais a ficha de inscrição estadual na 

qual conste a opção pelo Simples Nacional, podendo o pregoeiro, na sua falta, consultar a opção 

por este regime através do site: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/ 

6.9 - Na Proposta deverá ser informado o banco, nome/número da agência e conta corrente da 

licitante. 

  

7. DA HABILITAÇÃO 

 

Para fins de contratação, será exigida do licitante a comprovação das condições de habilitação 

consignadas neste Edital. 

7.1 - REGULARIDADE JURÍDICA 

7.1.1 - Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/
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7.1.2 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou 

instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedades 

empresárias ou cooperativas, e no caso de sociedade de ações, acompanhado de documentos de 

eleição ou designação de seus administradores; 

7.1.3 - Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

7.1.4 - Decreto de autorização, tratando-se 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. 

 

7.2 - REGULARIDADE FISCAL 

  

7.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda - CNPJ; 

7.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;  

7.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual do domicílio ou sede 

do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

7.2.4 - Cópia do Certificado de Regularidade perante o FGTS, ou expedida pelo site 

próprio (via Internet), conforme legislação em vigor; 

7.2.5 - Cópia da Certidão Negativa de Débito (CND) perante o INSS, ou expedida pelo 

site próprio (via Internet), conforme legislação em vigor; 

7.2.6- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  

7.2.7 - A pequena empresa deverá apresentar toda a documentação relativa à 

comprovação da regularidade fiscal. 

7.2.7.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de 

pequena empresa, assegurar-se-á o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que a pequena empresa for declarada vencedora do 

certame, para a devida e necessária regularização. 

7.2.7.2 - A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a 

apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de 

negativas. 

7.2.7.3 - O prazo previsto no item 7.2.7.1, poderá ser prorrogado por igual 

período, se requerido pelo licitante e expressamente autorizado pela Administração. 
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7.2.7.4 - A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a 

decadência do direito à contratação. 

7.2.7.5 - É facultada às LICITANTES a apresentação dos documentos originais 

para autenticação das cópias pela Comissão Permanente de Licitação. 

 

7.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

 

7.3.1 - Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo 

distribuidor do domicílio da pessoa física, com data de emissão de no máximo 06 (seis) meses 

anteriores à data da abertura do certame. 

 

7.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

7.4.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de no 

mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente 

licitação, com indicação do fornecimento, qualidade do material, do atendimento, cumprimento 

de prazos e demais condições do fornecimento. 

7.4.1.1 - Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente 

(CNPJ, endereço, telefone, fax, email); 

7.4.1.2 - Local e data de emissão; 

7.4.1.3 - Nome, cargo, telefone email e a assinatura do responsável pela 

veracidade das informações;  

7.4.1.4 - Comprovação de capacidade de fornecimento de, pelo menos 100% (cem 

por cento) da quantidade apresentada no Anexo I deste Edital. 

7.4.1.5 - Período da prestação de serviço; 

7.4.1.6 - Para atendimento do quantitativo indicado no item 7.4.1.4 é admitido o 

somatório de atestados, desde que compatíveis com as características do objeto da 

licitação. 

7.5 – DECLARAÇÕES 

7.5.1 - Declaração de que o licitante não se acha declarado inidôneo para licitar e 

contratar com o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a 
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Administração Estadual e Declaração de que o licitante não possui trabalhadores menores de 18 

anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos realizando 

qualquer trabalho, conforme determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº. 8.666/93 (com 

redação dada pela Lei Federal nº. 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de 

aprendiz, na forma da lei. As declarações serão conforme modelo a seguir: 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro, para os devidos fins, junto ao Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas 

Gerais, sob as penas da lei, que as informações abaixo sobre o fornecedor 

................................................, CNPJ nº. .................................... são firmes e verdadeiras: 

 

Na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 

(dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, na forma da lei. 

 

Até a presente data, todas as informações constantes da base de dados do Cadastro Geral de 

Fornecedores – CAGEF, do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, são verdadeiras e 

exprimem a atual situação do fornecedor, comprovada pelos documentos apresentados ao setor de 

cadastramento de fornecedores. 

 

O porte da empresa é ................................................................................., de acordo com o definido 

na legislação pertinente, especialmente o disposto no art. 3º da Lei Complementar Federal nº. 123, 

de 14 de dezembro de 2006. 

 

Declaro, ainda, compromisso de informar formalmente ao CAGEF a ocorrência de qualquer fato 

impeditivo ou posterior a esta declaração que interfira nos dados constantes dos registros cadastrais 

do Estado de Minas Gerais, inclusive em relação ao porte do fornecedor declarado acima. 

 

Data e local 

_____________________________________ 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

OBS.: Se os sócios procuradores ou representantes legais só assinam em conjunto, deve-se 
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preencher nome e assinatura. 

 

7.6 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

 

7.6.1- O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral – Cadastramento (CRC) 

emitido pela Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – 

SEPLAG poderá apresentá-lo como substituto de documento dele constante, exigido para este 

certame, desde que o documento do CRC esteja com a validade em vigor. Caso o documento 

constante no CRC esteja com a validade expirada, tal não poderá ser utilizado, devendo ser 

apresentado documento novo com a validade em vigor. 

7.6.1.1- Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este 

certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC, mesmo que 

estejam com a validade expirada. 

7.6.2- Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original ou 

por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou em cópia simples 

acompanhada do respectivo original para ser autenticada pelo pregoeiro ou por membro de sua 

equipe de apoio, no momento da análise dos documentos de habilitação. 

7.6.2.1- Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame 

nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de 

prova. 

7.6.2.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade 

dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e 

não sendo apresentados os documentos necessários para verificação, o licitante será 

inabilitado. 

7.6.3- O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a 

inabilitação do licitante vencedor. 

 

88  --  DDAA  SSEESSSSÃÃOO  DDOO  PPRREEGGÃÃOO    

 

8.1 - Após a abertura das propostas, no horário previsto neste edital, o Pregoeiro iniciará a sessão 

pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas. 

8.2 - DOS LANCES 
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8.2.1 - Após a análise das propostas o Pregoeiro fará a divulgação através do sistema 

eletrônico e convidará os licitantes a apresentarem lances através do sistema eletrônico, 

observado o horário estabelecido e as regras de aceitação dos mesmos.  

8.2.1.1 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente 

informado do seu recebimento, do respectivo horário de registro e do valor nele 

consignado; 

8.2.1.2 - Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em tempo real, 

o valor e horário do menor lance registrado apresentado pelos licitantes, vedada a 

identificação do fornecedor, e as mensagens trocadas no Chat do sistema. 

8.2.2 - As licitantes poderão oferecer lances decrescentes, observado o horário fixado e as 

regras de aceitação estabelecidas neste Edital. 

8.2.2.1 - Somente serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último 

lance que tiver sido registrado no sistema; 

8.2.2.2 - Alternativamente ao disposto no item anterior, o licitante poderá oferecer 

lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema, desde que 

expressamente indicado neste Edital e permitido pelo sistema eletrônico; 

8.2.3 - No caso de empate entre dois ou mais lances, prevalecerá aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar. 

8.2.4 - Caso as licitantes não realizem lances, os valores das propostas serão válidos para 

efeito de classificação final, sendo verificada a conformidade da proposta de menor preço e valor 

estimado da contratação. 

8.2.5 - Conforme acordado entre o pregoeiro e todos os licitantes participantes, poderá ser 

definido o percentual ou o valor de redução mínima entre os lances e o tempo máximo para a sua 

formulação. 

8.2.5.1 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no 

certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.2.5.2 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 

sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos 

participantes de nova data, se for o caso, e de horário para sua continuidade, no endereço 

eletrônico utilizado para realização da sessão. 
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8.2.6 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso, pelo Pregoeiro, 

de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 

minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances. 

 

8.3 - DO JULGAMENTO 

 

8.3.1 - O critério de julgamento será o de MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

ofertado POR LOTE. 

8.3.2 - O Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta 

diretamente a licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que possam ser 

obtidos preços mais favoráveis, bem como decidir sobre sua aceitação; 

8.3.2.1 - Caso não se realizem lances, serão verificados a conformidade entre a 

proposta de menor preço e o valor estimado da contratação. 

8.3.2.2 - Havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do 

Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá 

ser aceita. 

8.3.3 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, o sistema informará quem é o licitante 

detentor da melhor oferta e este deverá informar de imediato o número do CNPJ da empresa. Os 

documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Cadastro de 

Fornecedores ou que estiverem vencidos e o licitante não cadastrado, detentor da melhor 

proposta, deverão encaminhar os documentos digitalizados pelo e-mail 

compras@ipem.mg.gov.br ou via fax (31) 3399-7125, no prazo de até 30(trinta) minutos, 

juntamente com a proposta comercial readequada ao lance vencedor, com posterior 

encaminhamento do original ou cópia autenticada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis no 

seguinte endereço: Rua Cristiano França Teixeira Guimarães,80, CINCO, Contagem-MG- CEP: 

32.010-130. 

8.3.3.1- Em caso de dúvida quanto à autenticidade do documento, o pregoeiro 

abrirá prazo de dois dias para apresentação do documento original; 

8.3.3.2 - Quando necessário, o Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que 

demonstre a exeqüibilidade de seus preços; 

8.3.4 – Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o 

proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

mailto:compras@ipem.mg.gov.br
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8.3.5 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável ou se o licitante não 

atender às exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de 

classificação, para exame de seus documentos de habilitação, até a apuração de uma proposta 

que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o 

objeto deste edital, para o qual apresentou proposta; 

8.3.6 - Após a apuração da menor proposta válida, observada a classificação das 

propostas até o momento, será assegurado às pequenas empresas o direito de preferência à 

contratação, observadas as seguintes regras:  

8.3.6.1 - O pregoeiro convocará, através do chat, a pequena empresa detentora da 

proposta de menor valor dentre aquelas que estejam na situação de empate, ou seja, cujos 

valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) em relação ao valor 

apresentado pelo proponente vencedor, para que apresente novo lance INFERIOR ao 

melhor lance, no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de 

preferência. 

8.3.6.2 – Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 

respeito. 

8.3.6.3 - Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das condições 

habilitatórias da pequena empresa obedecerá ao procedimento previsto no item 8.3.3. 

8.3.6.3.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 

fiscal, será assegurado o prazo previsto no item 8.2.6.1, para a devida e 

necessária regularização. 

8.3.6.3.2 - Se houver a necessidade de abertura do prazo para a pequena 

empresa regularizar sua documentação fiscal, o Pregoeiro deverá suspender a 

sessão de pregão para o lote específico e registrar no Chat que todos os presentes 

ficam, desde logo, intimados a comparecer no dia e horário informados no site 

www.compras.mg.gov.br  para a retomada da sessão de pregão do lote em 

referência. 

8.3.6.4 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a pequena 

empresa será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

8.3.6.5 - Se a pequena empresa não apresentar proposta de preços ou não atender 

às exigências de habilitação, o Pregoeiro convocará as pequenas empresas remanescentes 

que estiverem na situação de empate prevista no subitem 8.3.6.1, na ordem classificatória 

para o exercício do mesmo direito. 

http://www.compras.mg.gov.br/
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8.3.6.6 - Caso não haja pequena empresa dentro da situação de empate ou não 

ocorra a apresentação de nova proposta de preço ou não sejam atendidas as exigências 

documentais de habilitação, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao licitante 

originalmente declarado vencedor. 

8.3.6.7 - O disposto neste subitem 8.3.6 somente se aplicará quando a melhor 

oferta válida não tiver sido apresentada por pequena empresa. 

8.3.7 - Após a aplicação do critério de desempate, se houver, o Pregoeiro poderá negociar 

com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço; 

8.3.8 - Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos 

os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no site 

www.compras.mg.gov.br. 

8.3.9 - Ao final da sessão, o licitante vencedor do lote deverá reencaminhar a proposta de 

preços, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, discriminando o valor unitário de cada item, em 

conformidade com o valor do lance vencedor. 

8.3.9.1 - Na planilha “orçamento consolidado” deverá ser mantida 

obrigatoriamente a proporcionalidade entre os preços unitários de cada item, 

apresentados na proposta inicial e na proposta final; 

8.3.9.2 - Quando o numeral dos novos preços unitários adequados ao lance 

vencedor incorrerem em dízimas, o arredondamento deverá ser adotado para 

menos. 

8.4 - Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 

procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no site 

www.compras.mg.gov.br 

 

99  --  DDOOSS  RREECCUURRSSOOSS  

 

9.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante terá o prazo de até 10 (dez) minutos, para 

manifestar motivadamente, por meio eletrônico, em campo próprio, a intenção de recorrer, sendo 

concedido o prazo de até 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os 

demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, 

que começarão a correr do término do prazo do recorrente prazo, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos. 

9.1.1 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, 

bem como os que forem enviados por fax. 

http://www.compras.mg.gov.br/
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9.2 - Os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação da intenção 

da licitante durante a sessão pública, e o encaminhamento das razões do recurso e de eventuais 

contra razões pelos demais licitantes, serão realizados exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, em formulários próprios; 

9.3 - A apresentação de documentos complementares relativos às peças indicadas no item 

anterior, se houver, e desde que mencionados nas respectivas peças, será efetuada mediante 

protocolo junto ao IPEM/MG, localizada na Rua Cristiano França Teixeira Guimarães, 80, 

CINCO, Contagem/MG, CEP: 32.010-130, no horário de 09h00min (nove) às 17h00min 

(dezessete) horas, observados os prazos previstos no item 9.1. 

9.4 - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de recurso. 

9.5 – O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo, exceto quando 

manifestamente protelatório ou quando o pregoeiro puder decidir de plano. 

9.6 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

9.7 - O recurso terá efeito suspensivo e seu acolhimento importará na invalidação apenas dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

1100  DDAA  AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  EE  DDAA  HHOOMMOOLLOOGGAAÇÇÃÃOO  

 

 

10.1 - O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando inexistir 

recurso, ou quando existir for decidido por ele com a posterior homologação do resultado pela 

Autoridade Competente.  

10.2 – Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor, quando o 

pregoeiro mantiver sua decisão sobre o recurso, e homologará o procedimento licitatório. 

10.3 - Na adjudicação e homologação do certame serão utilizados os valores com a dedução do 

ICMS. 

 

1111  ––  DDAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO  

 

 

11.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante que tiver 

apresentado a proposta vencedora, sendo esta aceita, será convocado para firmar o termo de 

contrato ou instrumento equivalente. 
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11.1.1 – O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas 

para habilitação para assinar o contrato, bem como mantê-las durante toda a sua execução. 

11.1.2 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do 

contrato ou instrumento equivalente, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes 

remanescentes, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, já ultrapassada a 

fase da aplicação, nesta hipótese, do disposto no art. 5º do Decreto Estadual n° 44.630/07. 

11.1.3 - Na hipótese de convocação dos licitantes remanescente no Pregão, o licitante 

deverá manter sua última proposta registrada, podendo negociar este preço, não havendo 

necessidade de cobrir o preço da proposta mais vantajosa, conforme disposto no art. 9º, incisos 

XIV e XV da Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002. 

11.2 - O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá 

assinar o contrato dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da 

comunicação, remetida através de fax, correio ou e-mail. 

11.3 – Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento 

equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso 

do prazo para tal e devidamente fundamentada. 

  

1122--  DDOO  PPAAGGAAMMEENNTTOO  

 

12.1 - O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - 

SIAFI/MG, a crédito do beneficiário em um dos bancos credenciados pelo Estado (Banco do 

Brasil, Banco Bradesco, Banco Itaú e Banco Mercantil do Brasil), no prazo de até 15 (quinze) 

dias corridos da data de aceitação do bem, pela CONTRATANTE, acompanhado dos 

documentos fiscais. 

12.1.1 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação 

válida. 

12.2 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 2331.19.122.701.2002.0001.339039.52. 

 

1133  --  DDAASS  SSAANNÇÇÕÕEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS  

 

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência 

da CONTRATADA, sujeitando-a as seguintes penalidades: 
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13.1.1 - advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

13.1.2 - multas; 

13.1.3 - suspensão temporária do direito de licitar; 

13.1.4 - indenização à CONTRATANTE da diferença de custo para contratação de outro  

13.1.5 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA, no prazo não superior a 02 (dois) anos. 

13.2 - A multa será de 0,3% (três décimo por cento) sobre o valor total dos serviços prestados 

por dia de atraso. 

13.3 - As sanções previstas nos subitens 13.1.1, 13.1.3 e 13.1.5 poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a do subitem 13.1.2, de acordo com a gravidade da infração, assegurada 

ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato e 

de 10 (dez) dias na hipótese de aplicação da declaração de inidoneidade.  

13.4 - EXTENSÃO DAS PENALIDADES 

13.4.1 - As sanções de suspensão de participar em licitação e contratar com a 

Administração Pública poderão ser também aplicadas àqueles que: 

13.4.1.1 - Retardarem ou prejudicarem a execução do pregão; 

13.4.1.2- Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração; 

13.4.1.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal; e 

13.4.1.4 - Não mantiverem a proposta ofertada. 

13.5 - As sanções serão obrigatoriamente registradas no CAFIMP, devendo o fornecedor ser 

descredenciado junto ao Cadastro de Fornecedores do órgão ou entidade promotora da licitação, 

por igual período, sem prejuízo das multas, nos seguintes percentuais, e das demais cominações 

legais previstas no contrato licitante. 

 

  1144--  DDAASS  DDIISSPPOOSSIIÇÇÕÕEESS  GGEERRAAIISS  

 

 

14.1 - Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e, após encaminhamento da 

proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento. 

14.2 – É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do julgamento, 

promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição 

do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos 

destinados a fundamentar as decisões. 

14.3 – É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do Pregão. 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

 

Página 20 de 41  

14.4 – O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto 

no parágrafo 1º do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

14.5 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, 

por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

comprovado. 

14.6 – O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 

observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 

comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

14.7 – Caberá a empresa credenciada 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. 

14.8 - Informações complementares que visem a obter maiores esclarecimentos sobre a presente 

licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, no horário de 09h00min às 17h00min, de segunda a 

sexta-feira, pelo fax (031) 3399-7125 ou pelo e-mail: compras@ipem.mg.gov.br. 

  

 

 

 

 

Contagem, 08 de novembro de 2013. 

 

 

 

 

Marcelo Ferreira Campos 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:compras@ipem.mg.gov.br
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AANNEEXXOO  II  TTEERRMMOO  DDEE  RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA    

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES COMERCIAIS 

PROCESSO Nº2331032 0098/2013 - PREGÃO Nº. 47/2013 - TIPO ELETRÔNICO 

 

1- UNIDADE SOLICITANTE 

 

Gerência de Recursos Humanos. 

 

2- LEGISLAÇÃO APLICAVEL 

 

A presente licitação reger-se-á pela Lei de Estágio nº. 11.788/08 e Decreto nº 45036/09. 

 

3- DO OBJETO 

 

 Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de contratação e 

acompanhamento de estagiários, capazes de propiciar a plena operacionalização da legislação em 

vigor relacionada ao estágio do estudante, de interesse curricular, obrigatório ou não, entendido o 

estágio como estratégia de profissionalização, que completam o processo ensino aprendizagem. 

 

4- JUSTIFICATIVA 

 

Prover o IPEM/MG de prestador de serviços de contratação e acompanhamento de estagiários, 

conforme levantamento de necessidades efetuado pela Diretoria de Recursos Humanos, para 

atendimento às diversas unidades administrativas do IPEM/MG. 

  

5- OBJETIVO  

 

Cooperação recíproca entre o Agente de Integração e o IPEM por meio de atividades conjuntas 

capazes de propiciar a plena operacionalização de estágio no IPEM, proporcionando aos alunos 

complementação do ensino, da aprendizagem e do relacionamento humano, os quais serão 

orientados e avaliados por profissionais habilitados, em conformidade com o currículo do curso e 

sem vínculo empregatício.  
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6- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

1. atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove(m) que o licitante executou ou está executando serviços da mesma 

natureza ou similares aos quais oferecerá proposta.  

2. O Agente de Integração deverá absorver imediatamente, a partir da assinatura do contrato, 

todos os estagiários atualmente lotados nas unidades do IPEM.  

 

7. REGIME DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:  

7.1 Início dos serviços: A execução dos serviços deverá ser a partir da assinatura do contrato.  

7.2 Vigência: Pelo prazo de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado conforme Lei nº 8.666/93, 

art. 57, II.  

7.3 O Agente de Integração deverá atender a todas as unidades do IPEM situadas no Estado de 

Minas Gerais.  

 

7.4 Quantitativo de Vagas, Carga Horária, valores das Bolsas-Auxílio: 

Escolaridade 

Carga 

horária 

diária 

Nº de Vagas 
Valor Bolsa-Auxílio por 

estudante 

Ensino 

médio/técnico 
4 horas 04 R$ 223,33 

Nível superior 4 horas 08 R$452,02 

Nível superior 6 horas 28 R$678,00 

 

O valor total da bolsa auxílio será acrescido do percentual da taxa de administração do 

serviço a ser contratado. 

B) os valores das bolsas-auxílio poderão ser alterados por acordo das partes, devidamente 

justificado, a ser celebrado através de Termo Aditivo.  

 As vagas serão preenchidas de acordo com as necessidades do IPEM.  
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Auxílio-Transporte: O estagiário receberá um auxílio-transporte no valor de R$120,00 (cento e 

vinte reais) por mês. Este valor poderá ser alterado por acordo das partes, devidamente 

justificado, a ser celebrado através de Termo Aditivo.  

Frequência: O estagiário, para comprovação de presença, assinará, diariamente, folha de 

frequência, que será vistoriada pelo Diretor da Unidade e Supervisor do Estágio.  

Termo de Compromisso de Estágio (TCE): O estagiário assinará, (se menor, também, pelo seu 

representante legal) em conjunto com o Representante do IPEM, o Agente de Integração e a 

Instituição de Ensino, o Termo de Compromisso de Estágio, no qual estarão estabelecidos: a 

vigência do estágio do aluno; atividades a serem desenvolvidas; o valor da bolsa-auxílio; o 

horário a ser cumprido bem como as obrigações e os motivos para a dispensa. 

A vigência do Termo de Compromisso será de 01 (um) ano, não podendo exceder 2 (dois) anos. 

O Termo de Compromisso poderá ser rescindido unilateralmente pelas partes e a qualquer 

momento; 

Metas a serem atingidas: serão estabelecidas pelo Supervisor do Estágio do IPEM, na Unidade 

de lotação do estagiário, o qual supervisionará e orientará o mesmo.  

Seguro de estagiário: será de responsabilidade do Agente de Integração promover o Seguro 

contra Acidentes Pessoais a favor dos estagiários dos três níveis previstos na planilha constante 

no item 7.4.  

 

 OBRIGAÇÕES DO AGENTE DE INTREGRAÇÃO:  

a) apresentar declaração do próprio licitante com indicação das instalações, do aparelhamento e 

do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto.  

b) manter convênios com as Instituições de Ensino, dos quais constem as condições requeridas 

para caracterizar e definir os estágios de seus alunos;  

c) representar o IPEM junto às Instituições de Ensino para os procedimentos administrativos 

necessários para a contratação de estagiário e cumprimento das obrigações da Lei nº 11.788, de 

25 de setembro de 2008;  

d) encaminhar ao IPEM, com agendamento prévio, os candidatos para entrevista, se este for o 

caso;  

e) preparar toda a documentação referente ao estágio conforme a Lei nº 11.788/08;  

f) emitir o Termo de Compromisso, mantendo registro dos dados pessoais e declaração escolar 

semestral dos estagiários, bem como verificar a veracidade dos documentos apresentados pelos 

alunos;  
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g) encaminhar, semestralmente, o relatório de acompanhamento para confirmação de matrícula e 

frequência regular dos estudantes encaminhados para estagiar no IPEM;  

h) emitir Aditivos de prorrogação do estágio;  

i) comunicar ao IPEM:  

 os períodos de recesso remunerado e avaliações periódicas ou finais dos estagiários 

contratados, com no mínimo 30 dias de antecedência;  

 eventuais irregularidades ocorridas na vida escolar do estagiário;  

 término do curso dos estudantes e encerramento do estágio.  

j) controlar a duração máxima do estágio com comunicação ao IPEM com antecedência mínima 

de 30 dias do fim da vigência do Termo de Compromisso;  

k) controlar as assinaturas dos contratos de estágio e aditivos;  

l) contratar, em favor do estagiário, seguro contra acidentes pessoais, com apólice compatível 

com valores do mercado, observado o limite mínimo de indenização de R$10.000,00 por morte 

ou invalidez permanente;  

m) apresentar a fatura mensal para conferência e aprovação pelo IPEM;  

n) pagar a bolsa–auxílio e auxílio transporte aos estagiários de acordo com a planilha mensal 

elaborada pelo IPEM;  

o) emitir os Certificados de realização do estágio;  

p) orientar o estagiário das suas obrigações:  

 zelar pelo bom nome do IPEM; 

 responder por perdas e danos consequentes da inobservância das normas internas do 

IPEM as quais deverão conhecer e cumprir;  

 elaborar relatório e avaliação sobre o estágio realizado, destinando-se uma via ao IPEM;  

 observar o horário do estágio, sob pena de desconto dos atrasos e faltas no valor da 

“bolsa-auxílio”;  

 saber ouvir e ter atenção, respeito e cortesia no tratamento a ser dispensado aos visitantes, 

servidores e funcionários do IPEM;  

 manter higiene pessoal, postura adequada ao estágio, manutenção das condições de 

limpeza e zelar pelo patrimônio do IPEM;  

 dedicar às atividades do estágio e participar das atividades programadas conforme as 

atribuições que lhes forem designadas pelos respectivos orientadores e o Plano de 

Estágio, sendo compromissado com a Administração Pública.  

 

9. OBRIGAÇÕES DO IPEM  
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a) encaminhar ao Agente de Integração, para a devida seleção, informações quanto às demandas, 

os perfis e as unidades nas quais os estagiários serão alocados;  

b) celebrar, em conjunto com o Agente de Integração, a Instituição de Ensino e o estagiário os 

respectivos Termos de Compromisso de Estágio;  

c) participar da sistemática de acompanhamento, supervisão e avaliação dos estágios, 

fornecendo, quando for o caso, dados às Instituições de Ensino, diretamente ou através do 

Agente de Integração;  

d) informar, mensalmente, ao Agente de Integração a frequência dos estudantes no estágio, para 

emissão da fatura.  

 

10. DA FISCALIZAÇÃO 

 

a) a fiscalização da execução do Contrato será exercida pela Gerência de Recursos Humanos, 

neste ato representado pela Servidora Lorrane Karina Santos, competindo-lhe anotar em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, bem como determinar as 

providências necessárias para regularização das faltas ou defeitos observados. 

b) a fiscalização pelo IPEM não exclui e nem reduz a responsabilidade do contratado por 

quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, cuja ocorrência não 

implica corresponsabilidade do IPEM.  

c) O IPEM reserva-se o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços fornecidos, se 

considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta do 

contratado;  

d) Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem estagiários para a 

realização de atividades não compatíveis com a programação curricular estabelecida para cada 

curso, assim como estagiários matriculados em cursos ou instituições para as quais não há 

previsão de estágio curricular.  

 

11. DO PAGAMENTO:  

a) o pagamento será efetuado em parcelas mensais mediante prévia e expressa manifestação da 

Unidade responsável pela fiscalização e pelo acompanhamento dos serviços quando executados 

satisfatoriamente;  

b) o IPEM encaminhará ao Agente de Integração, até o dia 10 (dez) de cada mês subsequente ao 

estágio, os dados relativos à apuração de frequência dos estagiários;  
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c) após apreciação e previamente ao faturamento, o Agente de Integração submeterá a respectiva 

nota fiscal à análise, conferência e aprovação pela Diretoria de Gestão de Pessoas;  

d) a nota fiscal não aprovada pelo IPEM será devolvida à empresa para a devida correção com as 

informações que motivaram sua devolução;  

e) a devolução da nota fiscal não aprovada pelo IPEM, em hipótese alguma servirá de pretexto 

para a suspensão do instrumento pelo Agente de Integração;  

f) a taxa de administração terá seu percentual fixo durante a vigência do instrumento contratual e 

incidirá sobre o valor total da bolsa-auxílio pago mensalmente. A taxa não incidirá sobre as 

despesas com auxílio transporte;  

g) junto com a fatura deverão ser apresentadas as Certidões Negativas de Débito Previdenciário e 

FGTS, as quais deverão estar regulares durante toda a execução do instrumento contratual.  

 

12. DA RESCISÃO:  

12.1. A rescisão do Contrato poderá ocorrer de acordo com o art. 77 e seguintes da Lei nº. 

8.666/93.  

12.2. O IPEM poderá valer-se das prerrogativas instituídas pelo art. 80 da Lei 8.666/93, sem 

prejuízo da aplicação de quaisquer das sanções previstas neste contrato e na legislação aplicável.  

 

13. DAS GARANTIAS:  

13.1. Sanções Administrativas:  

13.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência 

do contratado, sujeitando-o as seguintes penalidades:  

 

a) advertência escrita;  

b) multa, observados os seguintes limites máximos:  

 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 

serviço não realizado;  

 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento ou do serviço não realizado, no caso 

de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos 

que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora 

das especificações do Agente de Integração;  

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Estadual, por prazo definido no art. 6º, da Lei nº 13.994, de 2001, e no 

art. 47, do Decreto nº 45.902/2012;  
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d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração Pública Estadual pelos prejuízos resultantes da ação ou omissão da mesma, 

obedecido o disposto no inciso IV, do art. 38, do Decreto 45.902/2012;  

e) rescisão unilateral do Contrato, sujeitando-se o Agente de Integração ao pagamento de 

indenização ao IPEM por perdas e danos;  

f) indenização ao IPEM da diferença de custo para contratação de outro licitante.  

 

13.3. As sanções previstas nos itens “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas cumulativamente com a 

pena de multa, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa do contratado, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, a qual deverá ser endereçada à 

Gerencia de recursos Humanos do IPEM.  

13.4. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de 

força maior ou caso fortuito.  

13.5. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos 

órgãos de controle, pela autoridade signatária do contrato.  

13.6. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido ao IPEM no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da data da notificação, podendo, ainda, ser descontado dos Recibos Institucionais, por 

ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente, se julgar conveniente.  

13.7. A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte do contratado não importará, 

de forma alguma, em alteração contratual.  

 

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

14.1. As despesas decorrentes do contrato ocorrerão no exercício de 2013, à conta da dotação 

orçamentária do IPEM:  

2331.19.122.701.2002.0001.339039.52. 

14.2. As despesas dos exercícios subsequentes ocorrerão pelas dotações próprias a serem fixadas.  

 

15. GESTOR DO CONTRATO 

 Gerência de Recursos Humanos.  
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16. PLANILHA DE CUSTOS  

Escolaridade Carga 

Horária 

valor 

da 

bolsa-

auxílio 

Vagas 

novas  

Despesa 

mensal 

bolsa-

auxílio 

Despesa 

mensal 

Auxílio 

transporte 

SUBTOTAL VALOR 

DESPESAS 

QUADRO 

DO 

CONTRATO 

Ensino 

médio/técnico 

4h 223,33 04 893,32 480,00 1.373,32 1.373,32 

Superior 4h 452,02 08 3. 616,16 960,00 4.576,16 4.576,16 

Superior 6h 678,00 28 18.984,00 3.360,00 22.344,00 22.344,00 

Valor despesa mensal  40 23.493,48 4.800,00 28.293,48 28.293,48 

Valor despesa anual   281.921,76 57.600,00 339.521,76 339.521,76 

OBS.: Auxilio transporte mensal de R$120,00. 

 

17. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  

 

VALOR DA BOLSA-AUXÍLIO 

POR ESTUDANTE 

PERCENTUAL  VALOR DA TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

223,33   

452,02   

678,00   

 

18. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

 

O critério de julgamento será por menor taxa de administração que será calculada sobre o valor 

da bolsa-auxílio por estudante.  

 

Sobre o valor total mensal e anual de fornecimento de vales transportes para os estagiários a 

serem pagos pela CONTRATANTE NÃO incidirá a cobrança de taxa de administração.  
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AANNEEXXOO  IIII--  MMOODDEELLOO  DDEE  PPRROOPPOOSSTTAA  CCOOMMEERRCCIIAALL  

PROCESSO Nº 2331032 0098/2013- PREGÃO Nº. 047/2013- TIPO ELETRÔNICO 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de contratação e 

acompanhamento de estagiários, capazes de propiciar a plena operacionalização da legislação em 

vigor relacionada ao estágio do estudante, de interesse curricular, obrigatório ou não, entendido o 

estágio como estratégia de profissionalização, que completam o processo ensino aprendizagem, 

conforme descrições, características, prazos, demais obrigações e informações constantes do 

ANEXO I parte integrante deste instrumento convocatório. 

 

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO N.º 47/2013 

(preenchida em papel timbrado da proponente) 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone/Fax  

Nome do Representante 

Legal 
 

Identidade do 

Representante Legal 
 CPF  

 

CÁLCULO ESTIMADO ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR – CARGA HORÁRIA DE 06 

HORAS 

1) Estagiários (28 x R$678 x 12) R$ 227.808,00 

2) Taxa de administração  

3) SUBTOTAL (1 + 2)  

4) Vale-transporte (R$120,00 x 28 x 12 meses) R$40.320,00 

A) VALOR TOTAL ESTIMADO (3 + 4)  

 

CÁLCULO ESTIMADO ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR – CARGA HORÁRIA DE 04 

HORAS 

5) Estagiários (08 x R$452,02 x 12 meses) R$43.393,92 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

 

Página 30 de 41  

6) Taxa de administração   

7) SUBTOTAL (5 + 6)  

8) Vale-transporte (R$120 x 8 x 12 meses) R$11.520,00 

B) SUBTOTAL ESTIMADO (7 + 8)  

 

CÁLCULO ESTIMADO ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MEDIO/TECNICO – CARGA HORÁRIA 

DE 04 HORAS 

9) Estagiários (04 x R$223,33 x 12 meses) R$10.719,84 

10) Taxa de administração   

11) SUBTOTAL (5 + 6)  

12) Vale-transporte (R$120 x 4 x 12 meses) R$5.760,00 

C) SUBTOTAL ESTIMADO (11 + 12)  

 

VALOR TOTAL ESTIMADO (A + B + C)  

 

 

Validade da proposta (mínimo 60 dias) 

Condições de pagamento Conforme contrato 

 

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, seguro 

de vida em grupo e frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o 

fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da 

solicitação de propostas e seus anexos. 

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente. 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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AANNEEXXOO  IIIIII--  MMOODDEELLOOSS  DDEE  DDEECCLLAARRAAÇÇÕÕEESS  

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede 

à______________________, declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem 

fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores. 

Data e local. 

______________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 

 

 

                                                   (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

                                                                    

DECLARAÇÃO DE MENORES 

 

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede 

à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho por 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. 

Data e local. 

______________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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AANNEEXXOO  IIVV  --  MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  

 

PROCESSO Nº 2331032/ 0098 /2013- PREGÃO Nº. 047/2013- TIPO ELETRÔNICO 

 

CONTRATO N.º       

Contrato de fornecimento que entre si celebram o Estado de 

Minas Gerais, por intermédio do INSTITUTO DE 

METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS e a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Contrato originário da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 047/2013, para 

prestação de serviços de contratação e acompanhamento de estagiários.  

Este contrato será regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Estadual nº. 

13.994, de 18 de setembro de 2001 e, nº. 44.431, de 29 de dezembro de 2006 e nº. 37.924 de 16 

de maio de 1996, nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009, com suas alterações posteriores. 

 

Cláusula Primeira - DAS PARTES 

CONTRATANTE: 

Órgão ou Entidade: INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS.  

Endereço: Rua Cristiano França Teixeira Guimarães nº 80, CINCO, Contagem/MG.  

CNPJ: 17.322.264.0001-64 

Representante Legal: Ivan Alves Soares; Masp: 907093-9; CPF: 275.036.406-00; RG: MG 

761400.  

Telefone para contato: (31) 3399 7100. 

CONTRATADA 

Razão Social:       

Endereço:      ; CNPJ:       

Representante Legal: <inserir nome, número do documento de identidade e do CPF> 

Telefone para contato:  

 

Cláusula Segunda - DO OBJETO 

Este Contrato tem por objeto contratação de empresa para prestação de serviços de contratação e 

acompanhamento de estagiários, de acordo com as especificações e detalhamentos do ANEXO I 
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do PREGÃO ELETRÔNICO nº. 047/2013 que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, 

passam a integrar este Instrumento, independentemente de transcrição. 

 

Cláusula Terceira - DO PREÇO 

O preço global do presente Contrato é de R$       (     ) no qual já estão incluídas todas as 

despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo o(s) seguinte(s) preço(s) 

unitário(s) por item: 

CÁLCULO ESTIMADO ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR – CARGA HORÁRIA DE 06 

HORAS 

1) Estagiários (28 x R$678 x 12) R$ 227.808,00 

2) Taxa de administração (Preencher após homologação) 

3) SUBTOTAL (1 + 2) (Preencher após homologação) 

4) Vale-transporte (R$120,00 x 28 x 12 meses) R$40.320,00 

A) VALOR TOTAL ESTIMADO (3 + 4)  

 

CÁLCULO ESTIMADO ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR – CARGA HORÁRIA DE 04 

HORAS 

5) Estagiários (08 x R$452,02 x 12 meses) R$43.393,92 

6) Taxa de administração  (Preencher após homologação) 

7) SUBTOTAL (5 + 6) (Preencher após homologação) 

8) Vale-transporte (R$120 x 8 x 12 meses) R$11.520,00 

B) SUBTOTAL ESTIMADO (7 + 8)  

 

CÁLCULO ESTIMADO ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MEDIO/TECNICO – CARGA HORÁRIA 

DE 04 HORAS 

9) Estagiários (04 x R$223,33 x 12 meses) R$10.719,84 

10) Taxa de administração  (Preencher após homologação) 

11) SUBTOTAL (5 + 6) (Preencher após homologação) 

12) Vale-transporte (R$120 x 4 x 12 meses) R$5.760,00 

C) SUBTOTAL ESTIMADO (11 + 12) (Preencher após homologação) 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO (A + B + C) (Preencher após homologação) 
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Cláusula Quarta - DO LOCAL E DO RECEBIMENTO 

 

I - A execução do objeto dar-se-á nas condições estabelecidas no Anexo I, mediante solicitação 

do gestor do contrato, respeitado o prazo máximo de 05 (cinco) dias. 

 

Clausula Quinta – DA VIGÊNCIA  

 

O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do 

extrato na Imprensa Oficial, podendo ser prorrogado mediante assinatura de Termo Aditivo. 

 

PARAGRAFO ÚNICO: O prazo de que trata esta cláusula poderá ser prorrogado por acordo 

das partes, observada a duração de 60 (sessenta) meses, conforme o disposto no inciso II, do 

artigo 57 da Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações posteriores. 

 

Clausula Sexta – DO PAGAMENTO  

 

O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - 

SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do 

beneficiário em um dos bancos credenciados pelo Estado (Banco do Brasil, Bradesco, Banco Itaú 

e Banco Mercantil do Brasil), no prazo de 30 (trinta) dias da data da aceitação do bem, pela 

CONTRATANTE, acompanhado dos documentos fiscais, se não houver outro prazo 

estabelecido no Anexo I, de acordo com o Art. 1º, do Decreto Estadual n.º 40.427 de 21 de junho 

de 1999. 

§ 1º - Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação dos serviços, o prazo de pagamento será 

interrompido e reiniciado após a correção pela CONTRATADA. 

§ 2º - Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o pagamento será 

realizado acrescido de atualização financeira, entre as datas do vencimento e do efetivo 

pagamento, de acordo com a variação “pro-rata tempore” do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA, ou outro índice que venha substituí-lo, conforme a legislação 

vigente. 

§ 3º - Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da 

CONTRATADA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando-se a 

contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida 

atualização financeira. 
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Cláusula sétima – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes da execução deste Instrumento contratual correrão às expensas das 

dotações orçamentárias do orçamento em vigor, abaixo descritas: 

2331.19.122.701.2002.0001.339039.52. 

Parágrafo único - Quanto às despesas dos exercícios subsequentes, correrão às expensas de 

dotações próprias a serem fixadas nos respectivos orçamentos.  

 

Clausula Oitava – DAS OBRIGAÇÕES 

Constituem obrigações das partes: 

 

I - DA CONTRATADA 

I - mobilizar e disponibilizar todos os recursos necessários à prestação dos serviços; 

II - prestar os serviços que compõem o objeto deste contrato, nas condições estabelecidas pelo 

Anexo I do Edital; 

III - cumprir as ordens de serviço emitidas pelo CONTRATANTE; 

IV - cumprir todas as normas técnicas aplicáveis para a boa execução dos serviços; 

V - providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE quanto à 

execução dos serviços; 

VI - responsabilizar-se por todas as despesas envolvidas na prestação de serviços; 

VII - iniciar os serviços no prazo fixado pelo CONTRATANTE, em exato cumprimento às 

especificações do Anexo I do Edital; 

VIII - observar os horários determinados pelo CONTRATANTE; 

IX - fornecer todas as informações solicitadas pelo CONTRATANTE no prazo determinado; 

X - disponibilizar ao CONTRATANTE os contatos (telefone, endereço, e-mail, rádio, etc.) dos 

responsáveis pela execução dos serviços; 

XI - manter os dados cadastrais atualizados junto ao CONTRATANTE; 

XII - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação; 

XIII - arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados 

por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, contratados ou prepostos 

envolvidos na execução do contrato; 
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XIV - responsabilizar-se, civil e criminalmente, por quaisquer danos ou prejuízos causados por 

ação ou omissão de seus empregados, contratados ou prepostos envolvidos na execução do 

contrato; 

XV - promover, em seu próprio nome e às suas expensas, as medidas judiciais ou extrajudiciais 

necessárias para reparar os danos e prejuízos causados, sendo de sua responsabilidade eventuais 

reclamações cíveis, criminais ou trabalhistas que possam surgir em decorrência do evento 

danoso; 

XVI - exercer a fiscalização necessária ao perfeito cumprimento do contrato, independentemente 

da fiscalização exercida pelo CONTRATANTE; 

XVII - manter um arquivo organizado com todos os documentos relacionados a este contrato, 

tais como ordens e recomendações expedidas pelo CONTRATANTE, registros de manutenção e 

de fatos relevantes; 

XVIII - a CONTRATADA não poderá justificar o descumprimento de qualquer obrigação por 

inadequação de seu planejamento ou por falta de recursos; 

XIX - Relacionar-se com instituições de ensino e com elas celebrar convênios específicos, que 

contenha as condições por elas definidas, para a realização dos estágios de seus alunos; 

XX - Informar à CONTRATANTE as condições mencionadas no subitem anterior; 

XXI - Adequar às condições de estágio definidas pelas Instituições de Ensino às 

condições/disponibilidade da CONTRATANTE, explicitando as principais atividades a serem 

desenvolvidas pelos estagiários; 

XXII - Encaminhar à CONTRATANTE os estudantes que se identifiquem com as oportunidades 

de estágio ofertadas; 

XXIII - Providenciar, após autorização da CONTRATANTE, preenchimento e assinatura do 

Termo de Compromisso de Estágio; 

XXIV - Preparar a documentação legal referente ao estágio; 

XXV - Conceder a bolsa-auxílio mensal aos estagiários, até 48 horas após a confirmação do 

recebimento do pagamento realizado pelo IPEM. 

XXVI - Zelar pelo cumprimento do presente Termo de Compromisso de Estágio, conforme 

legislação em vigor; 

XXVII- aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do Contrato, dentro do exercício financeiro vigente, 

mediante termo aditivo, nos termos do § 1º, do artigo 65, da Lei federal nº 8.666/93; 

XXVIII- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato/ordem de Serviço. A inadimplência da licitante vencedora, 
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com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração 

Pública a responsabilidade por seu pagamento, de acordo com o previsto pelo art.71 da Lei 

8.666/93 e alterações, nem poderá onerar o objeto do contrato/ordem de fornecimento ou 

restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de 

Imóveis. 

XXIX - Efetuar a contratação de apólice de seguro de vida em favor dos estagiários, não 

incidindo sobre estas despesas a cobrança de taxa de administração; 

XXX – Efetuar a aquisição dos vales transportes nos termos da legislação vigente para os 

estagiários e cobrar mensalmente estas despesas da CONTRATANTE, sobre as quais não 

incidirá a cobrança de taxa de administração; 

II - DO CONTRATANTE 

I - fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através de agente previamente designado, 

podendo, para tanto, vistoriar, solicitar a emissão de relatórios gerenciais e auditar os relatórios 

de prestação do serviço elaborados pela CONTRATADA;  

II - proporcionar à CONTRATADA o acesso às informações e documentos necessários ao 

desenvolvimento dos serviços, bem como aos locais onde os serviços serão executados; 

III - comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, 

imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato, assinalando-lhe prazo para 

que a regularize sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratuais previstas; 

IV - promover o recebimento provisório e o definitivo no prazo fixado; 

V - efetuar o pagamento no prazo fixado neste contrato. 

VI - Informar à CONTRATADA as oportunidades de estágio disponíveis, conciliando suas 

condições com as exigidas pela Instituição de Ensino; 

VII - Receber os estudantes encaminhados pela CONTRATADA, informando-os sobre as 

condições da realização do estágio, normas e regulamentos vigentes no IPEM; 

VIII - Comunicar à CONTRATADA o nome dos estudantes que realizarão o estágio; 

IX - Celebrar com os estudantes os respectivos Termos de Compromisso de Estágio, com a 

anuência da CONTRATADA; 

X - Proporcionar ao estagiário as condições necessárias para o exercício das atividades práticas 

compatíveis com o Plano de Atividades de Estágio; 

XI - Designar um supervisor que seja funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou 

experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para 

orientá-lo e acompanhá-lo no desenvolvimento das atividades do estágio; 
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XII - Participar da sistemática de acompanhamento, supervisão e avaliação dos estágios, 

fornecendo, quando o for o caso, dados às Instituições de Ensino; 

XIII - Solicitar ao Estagiário, a qualquer tempo, documentos comprobatórios da regularidade da 

situação escolar uma vez que, trancamento de matrícula, abandono, conclusão de curso ou 

transferência de Instituição de Ensino constituem motivos de imediata rescisão do Termo de 

Compromisso de Estágio; 

XIV - Apurar a frequência do estagiário, acatando ou não atrasos e faltas e encaminhá-la à 

CONTRATADA para os devidos controles e descontos; 

XV - Efetuar o pagamento da bolsa-auxílio à CONTRATADA/conveniada, dos vales 

transportes, bem como, da taxa de administração incidentes sobre o valor total destinado ao 

pagamento da bolsa-auxílio; no devido prazo fixado na Cláusula sexta deste Contrato. 

XVI – Acompanhar o fornecimento por parte da CONTRATADA dos vales transporte e período 

de recesso, nos termos da legislação vigente); 

 XVII - Manter em arquivo e à disposição da fiscalização os documentos firmados que 

comprovem a relação de estágio. 

XVIII - Zelar pelo cumprimento do presente Termo de Compromisso de Estágio, conforme 

legislação em vigor; 

 

Cláusula nona - DAS PENALIDADES  

 

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da 

CONTRATADA, sujeitando-a as seguintes penalidades: 

I - Advertência que será aplicada sempre por escrito; 

II - Multa, nos seguintes percentuais: 

multa no importe de 0,3% (três décimos por cento) do valor devido sobre a prestação dos 

serviços por dia de atraso; 

mais multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato ou da parcela, no caso de atraso 

superior a trinta dias, podendo ainda ser rescindido o contrato e aplicadas outras penalidades. 

III - Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Estadual; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não superior a 05 (cinco) anos. 

V - Rescisão unilateral do Contrato, sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de 

indenização à CONTRATANTE por perdas e danos; 
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VI - Indenização à CONTRATANTE da diferença de custo para contratação de outro licitante; 

§1º - As sanções previstas nos itens I, III e IV poderão ser aplicadas cumulativamente com a do 

item II, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à 

CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato e, de 10 (dez) 

dias úteis, para a hipótese de aplicação da declaração de inidoneidade. 

§2º - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de 

força maior ou caso fortuito. 

a) As partes não serão responsabilizadas pela inexecução contratual, ou eventuais atrasos, 

decorrentes de eventos configuradores de força maior ou caso fortuito, como tais caracterizados 

em lei civil. 

§ 3º - A CONTRATANTE é competente para aplicar, nos termos da Lei Estadual nº. 13.994, de 

18 de setembro de 2001 e da Lei Federal nº. 8.666/93, as penalidades de suspensão temporária e 

emissão de declaração de inidoneidade. 

§ 4º - As multas estipuladas nos inciso II desta cláusula serão aplicadas nas demais hipóteses de 

inexecução total ou parcial das obrigações assumidas. 

§ 5º - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à CONTRATANTE no prazo de 10 

(dez) dias a contar da data da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou 

Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente, se julgar conveniente. 

 

Cláusula décima – DA FISCALIZAÇÃO 

 

A fiscalização da execução do contrato será exercida por agente do CONTRATANTE, 

devidamente designado para tanto, ao qual competirá velar pela perfeita exação do pactuado, em 

conformidade com o previsto no edital, na proposta da CONTRATADA e neste instrumento. Em 

caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o 

agente fiscalizador dará ciência ao CONTRATANTE do sucedido, fazendo-o por escrito, bem 

assim das providências exigidas da CONTRATADA para sanar a falha ou defeito apontado. 

Todo e qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total, do contrato, ainda que imposto 

a terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 

 

§ 1º  - A CONTRATANTE nomeia para orientar, acompanhar e fiscalizar a execução do 

presente Contrato, nos termos da legislação vigente  a servidora Lorrane Karina Santos, 

MASP:1.147.863-3. 
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§ 2º - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na 

execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aqueles provenientes de 

vício redibitório, como tal definido pela lei civil. 

 

Cláusula décima primeira –– DAS ALTERAÇÕES 

 

O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto no Art. 65 de Lei 

Federal n.º 8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade 

superior. 

 

Cláusula décima segunda – DA RESCISÃO 

 

Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos casos previstos nos 

incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, e amigavelmente nos termos do 

Art. 79, inciso II, combinado com o Art. 78 da mesma Lei. 

 

Paragrafo Único: Na hipótese de rescisão ser precedida por culpa da CONTRATADA, fica a 

CONTRATANTE autorizada a reter os créditos a que tem direito, até o limite do valor dos 

prejuízos comprovados. 

 

Cláusula décima terceira – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

I - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não 

importará, de forma alguma, em alteração contratual. 

II - É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o serviço ora ajustado.  

 

Cláusula décima quarta – DA PUBLICAÇÃO 

 

A CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato na Imprensa Oficial, em forma 

resumida, em obediência ao disposto no parágrafo único do Art. 61 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
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Cláusula décima quinta – DO FORO 

 

Fica eleito o foro de Contagem para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste contrato, em 

renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este 

contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e pelas 

testemunhas abaixo, dele extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo valor original. 

 

Contagem, _____ de ________________ de 2013 

 

CONTRATANTE  

CONTRATADA 

 

 

FISCAL: 

___________________________________  

TESTEMUNHAS:  

_____________________________________        __________________________________ 

                       ( nome, CPF, RG )                                        (nome, CPF, RG )        


