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- LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP - 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2019 

TIPO: MENOR PREÇO - POR ITEM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 881/2019 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TREINAMENTO ESPORTIVO NAS MODALIDADES 

FUTEBOL E FUTSAL, AOS ALUNOS DO PROJETO “BOM DE BOLA, BOM NA ESCOLA” E DEMAIS 

ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. 

 

LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, 

Decreto Municipal nº 35/2006 e a Lei Municipal nº 513/2010. 

 

DATA PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: Até o dia 02 de julho de 2019, às 09h15min. 

 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 02 de julho de 2019, às 09h30min. 

 

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul, situada na Av. 

Brasil, 277, Centro – Agudos do Sul/PR. 

 

O edital completo estará à disposição dos interessados dos dias 14 de junho a 02 de julho de 2019, no 

Departamento de Compras e Licitações. 

 

Agudos do Sul/PR, 12 de junho de 2019. 

 

 

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA 

PREFEITA MUNICIPAL 
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1- INTRODUÇÃO 
 
1.1. O MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL, Estado do Paraná, torna público que realizará na sala de 
reuniões da Prefeitura Municipal, situada na Av. Brasil, nº 277, cidade de Agudos do Sul, Estado do 
Paraná, CEP 83850-000, abertura do PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento pelo critério de MENOR 
PREÇO - POR ITEM, de acordo com a Lei nº. 10.520/2002, que institui a modalidade Pregão, Lei nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e Decreto Municipal nº. 35/2006 que regulamenta a 
modalidade Pregão para aquisição de bens e serviços comuns deste Município, Lei Complementar 123, de 
14 de dezembro de 2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014), e a Lei Municipal nº 513/2010, 
bem como as cláusulas abaixo descritas. 
 
1.2. A entrega dos envelopes proposta e documentação deverá ser feita até o dia 02 de julho de 
2019, às 09h15min, no Protocolo da Prefeitura do Município de Agudos do Sul – à Av. Brasil, 277 – 
CEP 83.850-000 – Agudos do Sul, Estado do Paraná, não se permitindo atraso, mesmo involuntário, 
considerando-se como horário de entrega, o protocolado no Setor de Protocolo.  

1.2.1. Serão aceitos os envelopes encaminhadas por via postal, desde que sejam remetidos ao 
endereço indicado no preâmbulo deste Edital até o dia e hora estabelecidos para recebimento e abertura 
da proposta e documentação, não se admitindo a entrega em outro local. 

1.2.2. É de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da “Proposta” e 
“Documentação” enviadas por via postal, de forma que, caso venham a ser entregues após o horário 
estabelecido no “preâmbulo” deste Edital, serão consideradas como não recebidas. 

1.3. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, a ser realizada na sala de reuniões 
da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul, no dia 02 de julho de 2019, às 09h30min de acordo com a 
legislação vigente mencionada no preâmbulo deste Edital. 

 
1.4. Na hipótese de ocorrer feriado ou fatos que impeçam a realização da sessão pública, o processo 
será suspenso e a Pregoeira emitirá comunicado, informando a nova data para o recebimento das 
propostas e/ou recebimento dos lances. 

 
1.5. No dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para: 
 
1.5.1 – credenciamento dos interessados; 
1.5.2 – recebimento da declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; 
1.5.3 – recebimento dos envelopes contendo as propostas de preços e a documentação de habilitação 
dos licitantes; 
1.5.4 – análise das propostas de preços para fins de classificação dos licitantes para a etapa de 
apresentação de lances verbais; 
1.5.5 – realização da etapa de apresentação de lances verbais; 
1.5.6 – avaliação dos documentos habilitatórios do(s) licitante(s) que tiver(em) apresentado a(s) 
melhor(es) proposta(s); 
1.5.7 – recebimento de eventual (is) recurso(s); e 
1.5.8 – adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, no caso de inexistir recurso. 
 
1.6. Os trabalhos serão conduzidos pela PREGOEIRA, auxiliada pela EQUIPE DE APOIO, nomeados 
pelo Decreto nº 12/2019; 
 
 
2 – DO OBJETO 
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2.1. Para fins deste pregão o objeto se constitui na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
TREINAMENTO ESPORTIVO NAS MODALIDADES FUTEBOL E FUTSAL, AOS ALUNOS DO 
PROJETO “BOM DE BOLA, BOM NA ESCOLA” E DEMAIS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE 
ESPORTES, conforme especificações do Termo de Referência no anexo I deste Edital. 
 
2.2. A presente Licitação reger-se-á pelo tipo: MENOR PREÇO - POR ITEM. 
 
3 – DO EDITAL  
 
3.1. O Edital completo poderá ser retirado no Departamento de Compras e Licitações, das 9:00 às 11:30 
horas e das 13:00 às 17:00 horas, nos dias úteis, na sede da Licitante, na Av. Brasil, nº 277, Centro, 
Agudos do Sul, telefone (41) 3624-1808, no site www.agudosdosul.pr.gov.br, ou por solicitação no e-mail 
licitacao_agudos@hotmail.com, devendo a licitante interessada enviar solicitação, informando razão 
social e CNPJ/MF da empresa. 
 
3.2. As dúvidas e esclarecimentos necessários para a formulação das propostas, deverão ser 
encaminhadas ao Departamento de Compras e Licitação, para o seguinte endereço eletrônico: 
licitacao_agudos@hotmail.com 
 
3.3. As dúvidas, informações ou outros elementos necessários ao perfeito entendimento do presente 
Edital, deverão ser dirimidos somente pelo Departamento de Compras e Licitação mediante solicitação 
por escrito, até 02 (dois) dias úteis antes do recebimento das propostas. 

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Esta licitação é de participação exclusiva para ME e EPP, conforme art. 48, inciso I da Lei 
Complementar 123/2006 alterada pela LC 147/2014. 
 
4.2. Para os efeitos do Art. 3º  da Lei Complementar 123/2016, consideram-se microempresas ou 
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de 
responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei n

o
 10.406, de 10 de janeiro de 2002 

(Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: 
 
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);  
 
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a 
R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais). 
 
4.3. Para os efeitos do Art. 18-A, § 1o  da Lei Complementar, considera-se MEI o empresário individual 
que se enquadre na definição do art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, ou o 
empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização 
e prestação de serviços no âmbito rural, que tenha auferido receita bruta, no ano-
calendário anterior, de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), que seja optante pelo Simples Nacional 
e que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista neste artigo. 
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4.4. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fazer valer o direito previsto em edital deverá 
apresentar a declaração expressa do seu regime de tributação diretamente a Pregoeira, no início da 
sessão fora dos Envelopes n.º 01 e 02. 

4.5. Poderão participar deste Pregão as empresas que atenderem as exigências deste EDITAL e seus 
Anexos. 

4.6. É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação de: 
 

a) Pessoa física; 
b) Empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio; 
c) Empresa que possua restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade e 

capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal; 
d) Empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação; 
e) Empresa que esteja, por qualquer motivo, punida com suspensão do direito de licitar ou contratar 

com a Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 
f) Empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a Administração Pública, direta ou 

indireta, Federal, Estadual ou Municipal. 
g) Não será permitida a participação de empresa que se encontre incursa nas penalidades previstas no 

Art. 7º da Lei nº. 10.520/2002 e no Art. 87, incisos III (perante este Município) e IV (imposta por 
órgão ou entidade da Administração Pública), da Lei 8.666/93.4.7.  

h) Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, servidor ou dirigente deste Município de 
Agudos do Sul. 

4.7. Só poderão participar da presente licitação empresas regularmente estabelecidas, cujas finalidades e 
ramo de atuação estejam ligados ao objeto do presente Pregão Presencial, e que satisfaçam 
integralmente as condições deste Edital.  

5 - CREDENCIAMENTO 

5.1. Nas reuniões da presente licitação será admitida a participação ativa de apenas um representante 
por licitante, especificamente designado, cabendo ao mesmo apresentar suas credenciais a Pregoeira na 
data de abertura dos envelopes n.º 01, através de documento de nomeação para representação no 
procedimento licitatório, conforme Modelo do Anexo V, devendo ainda identificar-se, exibindo a Carteira 
de Identidade ou outro documento equivalente. 
 
5.2. Por credenciais entende-se: 
 
a) Habilitação do representante, mediante instrumento comprobatório, com poderes para representar a 
empresa e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante. O instrumento 
comprobatório deve ser: 
 

a.1)  Instrumento público ou 
a.2)  Instrumento particular com firma reconhecida, no qual se declare expressamente ter 

poderes para a outorga, acompanhado de cópia do ato de investidura do outorgante (ex. contrato social, 
ata de eleição de diretoria). 

 
b) Caso seja sócio ou titular da empresa, apresentar documentos que comprovem sua capacidade de 
representar a mesma, com poderes para representar e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame.  
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5.3. Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original; cópia autenticada 
ou cópia simples, acompanhada do original, para que possa ser autenticada pela Pregoeira e equipe de 
apoio. 
 
5.4. É facultado a Pregoeira na falta de apresentação do ato de investidura do outorgante (ex. contrato 
social, registro cadastral) verificar junto ao site da Receita Federal o quadro de sócios e administradores 
do licitante. 
 
5.5. Não havendo credenciamento do representante da empresa, o envelope proposta da mesma será 
aberto, porém, o representante não poderá dar lances. 
 
5.6. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da 
licitante por ele representada da fase de lances, salvo autorização expressa da Pregoeira. 

6 – PRÉ - HABILITAÇÃO 

6.1. Os licitantes deverão apresentar diretamente a Pregoeira, no início da sessão fora dos Envelopes n.º 
01 e 02, Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, 
conforme o modelo constante no Anexo VI, podendo ou não ser entregue num terceiro envelope. 

6.2. Deverão apresentar a Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos 
de habilitação num terceiro envelope, as licitantes que optarem por encaminhar os Envelopes n.º 01 e 
02 (proposta e documentação) via postal. 

6.2.1. Na hipótese de não apresentação da declaração e/ou de sua apresentação em desconformidade 
com a exigência do edital, a proponente poderá firmá-las ou corrigi-las na própria sessão, desde que 
possua representante legal com poderes para fazê-lo presente à sessão. 
 
6.3. Caso a empresa se enquadre no regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para 
obtenção dos benefícios da Lei Complementar 123/2006, o licitante deverá apresentar diretamente a 
Pregoeira, no início da sessão fora dos Envelopes n.º 01 e 02, Declaração de que se enquadra como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar 123/2006), conforme o 
modelo constante no Anexo VII. 
 
6.3.1. Caso não haja a comprovação do enquadramento, as proponentes poderão participar do 
procedimento licitatório, sem direito, entretanto, à fruição dos benefícios previstos na lei Complementar 
n.º 123/2006. 

6.3.2. A ausência de Representante na sessão pública da licitação, implica na preclusão do direito ao 
tratamento diferenciado, na etapa de classificação das propostas, não impedindo, todavia, a participação 
do licitante no certame. 

7 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

7.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2 (dois) 
envelopes fechados e conter, ainda, na parte externa e frontal além da razão social da empresa, os 
seguintes dizeres: 

Envelope contendo a proposta: ENVELOPE nº. 01: 
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PREGÃO PRESENCIAL N.° ......./2019 
ABERTURA: ............ / .......... / ............. ÁS ......:....... HORAS 
ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE: ............................................ 
CNPJ:............................................................ 
ENDEREÇO: ................................................. 
EMAIL: .............................. 
 
Envelope contendo os documentos de habilitação: ENVELOPE nº. 02: 
 
PREGÃO PRESENCIAL N.° ......./2019 
ABERTURA: ............ / .......... / ............. ÁS ......:....... HORAS 
ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: ............................................ 
CNPJ:............................................................ 
ENDEREÇO: ................................................. 
EMAIL: .............................. 

8 - DA PROPOSTA - Envelope nº. 01 

8.1. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da proponente e redigida em língua portuguesa, 
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser 
datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador. 
 
8.2. A proposta deverá conter os seguintes elementos: 
 
a) Razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), se 
houver, para contato; 
b) Número do pregão; 
c) apresentar a descrição detalhada do objeto do PREGÃO, em conformidade com as especificações 
contidas no ANEXO I; a descrição referida deve ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou 
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado por item; 
d) Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data para o recebimento 
e abertura dos envelopes desta licitação, sendo que a omissão do prazo de validade na proposta de 
preços da licitante, importará no cumprimento da validade mínima de 60 (sessenta) dias; 
f) Valor da oferta, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso. No caso de divergência 
entre esses valores, será considerado válido aquele grafado por extenso; 
g) conter a declaração expressa de que a proponente se enquadra no regime tributário de Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP), desde que atenda aos preceitos do art. 3º da Lei Complementar 
nº 123/2006, podendo para tanto utilizar o modelo no anexo deste edital. 
h) A proposta deverá conter ainda, o contato, telefone, e-mail da pessoa responsável pelo recebimento 
das autorizações de fornecimento e demais documentações referentes ao processo licitatório. 

8.3. No caso da licitante apresentar a proposta de preço em formulário próprio, deverá obedecer aos 
descritivos e características do modelo de proposta.  

8.4. Será desclassificada a proposta com preço manifestamente incompatível ou superior aos praticados 
no mercado, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
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8.5. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a prestação dos serviços, 
objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a 
erro ou má interpretação por parte da licitante. 

8.6. Nos preços propostos serão consideradas todas as obrigações previdenciárias, fiscais, comerciais, 
trabalhistas, tributárias, material, embalagens, fretes, seguros, tarifas, depósitos, descarga (mão-de-
obra, equipamentos ou qualquer despesa), transporte, responsabilidade civil e demais despesas 
incidentes ou que venham a incidir sobre a prestação dos serviços, objeto desta licitação. 

8.7. Entende-se por encargos, referentes à proposta, os tributos (impostos, taxas), contribuições fiscais e 
para-fiscais, emolumentos, fornecimento de mão-de-obra especializada, os instituídos por leis sociais, 
administração, lucros, impressos e ferramental, transporte de material, de pessoal, estadia, hospedagem, 
alimentação e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste edital. 

8.8. Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital. 

9 - DA DOCUMENTAÇÃO - Envelope nº. 02 

9.1. Para a habilitação o proponente licitante deverá apresentar, inserido no envelope N.º 02, 
documentação relativa à habilitação Jurídica e Fiscal: 
 
9.1.1. Os documentos indispensáveis para comprovação da Regularidade Fiscal, Habilitação 
Jurídica, Qualificação Técnica e Econômico-Financeira que de acordo com a legislação em vigor, 
deverão ser apresentados são os seguintes: 
 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), com prazo de emissão não 

superior a 60 (sessenta) dias, contados retroativamente da data de abertura da licitação; 
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, inclusive a última alteração contratual, 

devidamente registrado, e acompanhado, no caso de sociedade por ações, dos documentos de 
eleição de seus atuais administradores. Os documentos podem ser substituídos por Certidão 
Simplificada da Junta Comercial, desde que constem os nomes dos representantes legais do licitante 
e o ramo de atividade, com data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias. No caso de Micro 
Empreendedor Individual - MEI apresentar Certificado da Condição de Microempreendedor Individual.  
(Se este(s) documento(s) já estiver(em) sido(s) entregue(s) para o credenciamento é 
desnecessária a sua reapresentação no envelope de Habilitação); 

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo as 
contribuições sociais, emitida pela Receita Federal, através do site 
www.receita.fazenda.gov.bremitida pela Receita Federal, através do site www.receita.fazenda.gov.br. 

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual mediante a apresentação de Certidão de 
Regularidade Fiscal emitida pela respectiva Secretaria de Estado da Fazenda do Estado da sede da 
empresa; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de 
Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede do 
proponente, ou outra equivalente, na forma da lei; 

f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS – CFR, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; expedido pela Caixa Econômica Federal, 
através do site www.caixa.gov.br. 
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g) Prova de Regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, através do site 
www.tst.jus.br 

h) Declaração, nos moldes do anexo IV deste edital, sob as penas da Lei, que: 
1) não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de 
trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
2) nenhum dos sócios da proponente é servidor ou dirigente de órgão do Município de Agudos do 
Sul; 
3) não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
4) não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer e 
suas esferas; 
5) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e 
que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

i) Declaração indicando o profissional responsável  técnico pela execução dos serviços a serem 
prestados, conforme anexo VIII do edital. 

j) Diploma no curso de Educação Física do responsável técnico responsável pela execução dos 
serviços. 

k) Certidão de Regularidade do profissional responsável técnico no CREF - Conselho Federal de 
Educação Física. 

l) Comprovação da qualificação do profissional indicado como instrutor, através de cópia do 
certificado do curso de formação de Treinador de Futebol/Futsal; 

m) Currículo vitae do profissional que exercerá a função de instrutor/treinador de futebol/futsal; 
n) Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com 

indicação do cargo e função do responsável pela emissão, comprovando a aptidão do 
instrutor/treinador para o desempenho de atividade compatível e pertinente com os serviços de 
treinamento em práticas esportivas de futebol/futsal. 

o) Comprovação de que o profissional responsável pertence ao quadro de pessoal da 
empresa, através da ficha de registro de empregados, autenticada junto a Delegacia Regional do 
Trabalho – DRT ou cópia da carteira de trabalho contendo as respectivas anotações de contrato de 
trabalho, ou, através de contrato de prestação de serviços, salvo quando o mesmo for sócio ou 
diretor, o que deverá ser informado para conferência no documento constitutivo (já apresentado). 

p) Comprovante de que a empresa se enquadra em regime de tributação de Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte:  
1. Para as empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação através do comprovante extraído 
do site da Secretaria da Receita Federal, através do site 
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/ConsultaOptantes.app/Con
s ultarOpcao.aspx, ou, através de Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado ou declaração 
prestada para a Junta Comercial do Estado, atestando a condição de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte.  
2. Para empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação, através de Certidão 
Simplificada da Junta Comercial do Estado ou declaração prestada para a Junta Comercial do 
Estado, atestando a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

 
9.1.2. Para os documentos que não apresentarem prazo de validade, considerar-se-á 60 (sessenta) dias a 
partir da data de emissão. 
 
9.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  
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9.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às mesmas o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  
 
9.2.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 9.2.1, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
 
9.3. Os documentos elencados no item 9.1.1., deverão ser apresentados em original ou fotocópia 
autenticada por cartório competente. Em caso de apresentação dos referidos documentos sob a forma de 
fotocópia simples, a aceitação dos mesmos fica condicionada ao acompanhamento do respectivo original, 
para que a Pregoeira possa fazer a devida autenticação. A autenticidade dos documentos pela Pregoeira 
ou Membros da Equipe de Apoio será feita durante a sessão. 

9.4. Os documentos expedidos pela INTERNET poderão ser apresentados em forma original ou, cópia 
reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade através de 
consulta realizada pela Pregoeira. 

9.5. Os documentos serão rubricados pela Pregoeira, equipe de apoio e pelos representantes presentes. 
A validade dos documentos será conferida e, no caso da data de qualquer documento solicitado estar 
vencida, a(s) licitante(s) será(ão) INABILITADA(S). Este documento fará parte do Processo Licitatório. 

9.6. É de responsabilidade da empresa licitante a manutenção das datas atualizadas dos documentos. 

9.7. O não atendimento ao solicitado acarretará na inabilitação da empresa participante. 

9.8.  Como condição ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, a Pregoeira, auxiliado por sua equipe de apoio, verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça 
a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 
a) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; 

 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
 

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria Geral da 
União (www.portaldatransparencia.gov.br/cnep); 

 
d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

 
e) Lista de impedidos de licitar, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – 

TCE/PR (http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/licitacoes-municipais-impedidos-de-
licitar/54/area/49); 
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9.8.1.  Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 

10 - DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO E DO JULGAMENTO 

10.1. No horário e local indicado no preâmbulo deste edital, será aberta a sessão de processamento do 
pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração 
mínima de 10 (dez) minutos. 

10.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão a Pregoeira a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação. 

10.3. Uma vez iniciada a abertura do primeiro envelope “Proposta”, estará encerrado o credenciamento 
e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos representantes no certame, não sendo 
permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado final deste pregão. 

10.4. Abertos os envelopes nº 01 – PROPOSTA, pela Pregoeira, este efetuará rubrica, conferência, 
análise e classificação das propostas em confronto com o objeto e exigências deste edital. 

10.5. A análise das propostas pela Pregoeira visará à verificação do atendimento das condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas que não atenderem às 
exigências essenciais do edital. 

10.6. A Pregoeira classificará para a fase seguinte a licitante que apresentar o MENOR PREÇO - POR 
ITEM e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% 
(dez por cento) relativamente à de MENOR PREÇO. 

10.6.1. Quando não forem verificadas pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 
anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas subseqüentes até o máximo de 03 (três), 
quaisquer que sejam os preços oferecidos, excluída a que já estiver classificada. 

10.6.2. No caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas iniciais, realizar-se-á o sorteio para definir 
a ordem da apresentação dos lances. 

10.6.3. Para efeito de classificação das propostas considerar-se-á o MENOR PREÇO - POR ITEM. 

10.7. A Pregoeira convocará as licitantes classificadas conforme item 10.6 para a apresentação de lances 
verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo autor da proposta de 
maior preço, seguindo-se das demais em ordem decrescente de valor. 

10.7.1. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão 
da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para 
efeito de ordenação das propostas. 

10.8. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às 
penalidades previstas na Lei, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Comissão.  

10.9. Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa 
competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO - POR ITEM. 
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10.10. Em seguida, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e 
valor, decidindo motivadamente a respeito. 

10.11. Sendo aceitável a proposta de MENOR PREÇO - POR ITEM, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado e verificado o atendimento às exigências 
habilitatórias, conforme estabelecido neste Edital. 

10.11.1. Caso a oferta não seja aceita ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, a 
Pregoeira examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, podendo negociar diretamente 
com o novo proponente, até a apuração da proposta que atenda ao Edital. 

10.12. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora, 
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

10.13.  Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e 
que, ao final, será assinada pela Pregoeira e pelos proponentes presentes. 

10.14. Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste Edital, que se 
opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes ou apresentarem cotação de valor zero. 

10.15. Vícios de mera formalidade ou sanáveis no momento do certame pelo credenciado da licitante não 
implicarão a sua inabilitação ou desclassificação. 

11 - DA IMPUGNAÇÃO, DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO 
 
11.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. Caberá a Pregoeira 
decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 
 
11.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do 
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, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 
 
11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a preclusão do direito de 
recurso. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
 
11.4. Os recursos contra decisões da Pregoeira não terão efeito suspensivo. O acolhimento de recurso 
importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
11.5. Caso não haja recurso, ou após julgado este, a Pregoeira adjudicará o objeto do certame à licitante 
vencedora, encaminhando o processo para homologação por parte da Prefeita Municipal. 
 
11.6. O recurso interposto fora do prazo não será conhecido. 
 
11.7. O Município poderá adiar ou revogar o presente pregão por interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente o suficiente para justificar tal conduta. Deverá anular 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
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fundamentado, ficando, nesse último caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo 
único do art. 59 da Lei 8.666/93. 
 
12 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
12.1. O pagamento será efetuado até o dia 10 (dez) do mês subsequente à prestação dos serviços, 
mediante protocolização da nota fiscal juntamente com a apresentação dos seguintes documentos: 
 
1. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que abrange 
inclusive as contribuições sociais); 
2. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
 
12.3. Constatando qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal Eletrônica, esta será devolvida à 
proponente para as devidas correções. 
 
12.4. Em observância ao art. 32 da Instrução Normativa nº 45/2010, do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, o pagamento será efetuado mediante transferência eletrônica diretamente na conta bancária da 
contratada.  
 
12.4.1. Caso a conta bancária informada não seja do Banco Oficial do Município, será descontado do 
respectivo pagamento a taxa de transferência eletrônica. 
 
12.5. Os valores cotados serão fixos e irreajustáveis, durante a vigência dos primeiros doze (12) meses 
do futuro contrato. 
 
12.6. Para execução do pagamento a licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal 
correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível em nome da Prefeitura Municipal de 
Agudos do Sul, CNPJ nº. 76.105.667/0001-10, endereço: Av. Brasil, 277 - Centro - 83850-000 - 
Agudos do Sul – PR, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência, 
indicando-se ainda os serviços realizados. 
 
13 - REAJUSTE: 
 
13.1. O preço pelo qual é contratado o objeto não será reajustado, conforme Leis nº 8.880/94 e 
9.069/95, exceto quando ocorrer prorrogação contratual por prazo superior a 12 (doze) meses, quando 
poderá ser promovido reajuste do valor contratual mediante requerimento da parte interessada, 
tomando-se por base o índice do INPC. 
 
14 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
14.1. As despesas decorrentes dos serviços contratados, objeto desta licitação, correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 

 
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
05.01 Divisão do Ensino Fundamental  
05.01.12 Educação  
05.01.12.361 Ensino Fundamental  
05.01.12.361.0011 Promoção e Qualidade da Educação Básica  
05.01.12.361.0011.2.018 Manutenção da Educação Básica 

215-3.3.90.39.00.00.00.00.100103.01.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P.J  
217-3.3.90.39.00.00.00.00.100104.01.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P.J 
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218-3.3.90.39.00.00.00.00.100107.09.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P.J 
 
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES 
05.06 Departamento de Esportes  
05.06.27 Desporto e Lazer  
05.06.27.812 Desporto Comunitário  
05.06.27.812.0016 Promover a Prática Desportiva  
05.06.27.812.0016.2.026 Manter e Promover a Prática Desportiva 

288 - 3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P.J 
 

15 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
15.1. A empresa contratada ficará obrigada a prestar os serviços para o qual apresentou proposta, não 
podendo em hipótese alguma durante o prazo de vigência da proposta recusar-se a realizar os serviços. 
 
15.2. Os serviços serão executados sob a orientação e coordenação da Secretaria de Educação, Cultura e 
Esporte. 
 
15.3. Será de responsabilidade da empresa contratada, através do instrutor de Capoeira, o planejamento 
e desenvolvimento das aulas, bem como, o acompanhamento dos participantes do projeto Capoeira em 
apresentações e eventos municipais/regionais. 
 
15.4. A empresa contratada deverá encaminhar mensalmente à Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Esporte o relatório mensal das atividades desenvolvidas, bem como relatório mensal de 
frequência dos participantes. 
 
15.5. A empresa contratada deverá prestar os serviços nos dias e horários propostos pelo Departamento 
de Cultura e ministrar as horas/aulas, de acordo com o cronograma proposto. 
 
15.6. A empresa contratada deverá executar e manter atualizados os registros relativos às suas 
atividades específicas, além de outras atividades correlatas e compatíveis com os serviços. 
 
16 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
16.1. São obrigações do Contratante:   
 
16.1.1. Fornecer à CONTRATADA todas as informações relacionadas com o objeto do contrato;  
 
16.1.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma estabelecida neste instrumento;  
 
16.1.3. Notificar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer irregularidade constatada na execução dos 
serviços;  
 
16.1.4. Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias a fim de que esta possa desempenhar 
com efetividade o serviço contratado; 
 
16.1.5. Promover a fiscalização da execução do objeto desta licitação. 
 
16.1.6. Coordenar e supervisionar a realização dos serviços. 
 
17 - DO CONTRATO 
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17.1. A licitante vencedora, após homologação, deverá assinar o “Termo de Contrato”, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
artigo 81, da Lei nº 8.666/93; 
 
17.2. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o “Termo de Contrato”, conforme estabelecido no 
subitem anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às 
penalidades a que se refere à Lei nº 8.666/93; 
 
17.3. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o “Termo de Contrato” no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de classificação 
estabelecida pela Comissão para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
colocado, ou revogar a licitação consoante prevê a Lei nº 8.666/93; 
 
18 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
18.1. O acompanhamento da execução do contrato ficará a cargo da Sr. Irvandro Luiz Zollner, 
matrícula nº 2541, Diretor do Departamento de Esportes, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 
 
18.2. O servidor designado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 

 
- fiscalizar e atestar a prestação dos serviços, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições 
estabelecidas neste edital; 
- comunicar eventuais falhas na prestação dos serviços, cabendo à licitante vencedora adotas as 
providências necessárias; 
- garantir à licitante vencedora toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes 
relacionados com a prestação dos serviços. 
- emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial 
aplicações de sanções e alterações do mesmo. 

 
18.3. A fiscalização exercida pelo município não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da licitante 
vencedora pela completa e perfeita execução do objeto contratual. 
 
19 – DOS PRAZOS 

19.1. O prazo de vigência do futuro contrato será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do 
contrato, podendo ser renovado conforme o artigo 57, inciso II, da Lei nº. 8.666 de 21.06.93. 

20 - DAS SANÇÕES 

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa 
aceita pelo Município de Agudos do Sul, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá acarretar 
as seguintes sanções: 

20.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em executar o objeto contratado, após o prazo 
estabelecido na Ordem de Serviço, sujeitará a licitante vencedora à multa compensatória de 20% (vinte 
por cento), calculada sobre o valor total da contratação, sem prejuízo da aplicação de outras sanções 
previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93; 
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20.2. Multa de mora, no percentual correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, a ser 
calculada sobre o valor total estimado da contratação, até o limite de 10 (dez) dias úteis, caracterizando 
inexecução parcial. 

20.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
conforme previsto no art. 7º da Lei 10.520/2002 por prazo de até 5 anos. 

20.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes decorrido o prazo da sanção aplicada. 

20.5. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93, inclusive responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e 
danos causados à Administração. 

20.6. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação enviada pelo Município de Agudos do Sul. 

20.7. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente no Município de 
Agudos do Sul em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

20.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  

20.9. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa, após regular abertura de Processo Administrativo apuratório de 
irregularidades, conforme IN nº 001/2018. 

21 – CONDIÇÕES GERAIS 

21.1. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e 
a segurança da contratação. 

21.2. A apresentação da proposta pela licitante, implica aceitação deste edital, bem como das normas 
legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de 
todas as disposições contidas nesta licitação. 

21.3. Só terão direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar reclamações 
ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, a Pregoeira e a equipe de 
apoio. 

21.4.  Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas 
exigidos no edital e não apresentados na reunião de recebimento. 

21.5. Os envelopes contendo a documentação habilitatória das licitantes classificadas para a fase de 
lance permanecerão em poder da Pregoeira durante o prazo de 30 (trinta) dias contados da 
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apresentação das propostas. Se os mesmos não forem retirados no prazo de até 10 (dez) dias após 
aquele prazo, os envelopes serão inutilizados. 

21.6. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 1º, da Lei nº. 
8.666/93, estão impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto como membro da diretoria da 
empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo 9º. Inciso III, da Lei nº. 
8.666/93. 

21.7. Todos os documentos deverão ser apresentados, se possível, em folha tamanho A4.                           

21.8. Fazem parte integrante deste Edital: 

- Anexo I: Termo de referência; 
- Anexo II: Minuta do contrato; 
- Anexo III: Modelo de Proposta; 
- Anexo IV: Modelo de declarações; 
- Anexo V: Modelo de procuração para credenciamento; 
- Anexo VI: Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos; 
- Anexo VII: Modelo de declaração de ME ou EPP; 
- Anexo VIII: Modelo de Declaração de Responsabilidade; 

21.9. Para dirimir eventuais duvidas que venham a surgir da presente Licitação fica eleito o Foro Regional 
Metropolitano de Fazenda Rio Grande, Paraná. 

21.10. O Presente procedimento reger-se-á pelo disposto nas Leis Federais nº. 8.666/93 e nº. 10.520/02, 
bem como as normas de Direito Público, sendo os casos omissos resolvidos pela Pregoeira em 
observância das normas supra. 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

I.I – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TREINAMENTO ESPORTIVO NAS 
MODALIDADES FUTEBOL E FUTSAL, AOS ALUNOS DO PROJETO “BOM DE BOLA, BOM NA 
ESCOLA” E DEMAIS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. 
 
 

    VALOR MÁXIMO 
ITEM QTDE UND. ESPECIFICAÇÕES UNITÁRIO TOTAL 

1 12 Mensal 

Prestação de serviços especializados em 
treinamento esportivo na modalidade de 
Futebol, com carga horária de 30 horas 
semanais, em atendimento ao projeto Escolinha 
de Futebol de Campo “Bom de bola, Bom na 
escola”, visando atender crianças, adolescentes 
de 06 a 17 anos. 

R$ 1.749,00 R$ 20.988,00 

2 12 Mensal 

Prestação de serviços especializados em 
treinamento esportivo de futebol, na 
modalidade Futsal, com carga horária de 20 
horas semanais, visando atender crianças, 
adolescentes de 06 a 17 anos. 

R$ 1.454,67 R$ 17.456,04 

 
 
1. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

1 – INSTRUTOR/TREINADOR DE FUTEBOL 
 

A quantidade de alunos atendidos será de no mínimo 60 (sessenta), que estejam regularmente 
matriculados na rede municipal e/ou estadual de ensino, do gênero masculino e feminino, sendo a faixa 
etária de 06 a 17 anos.  
 
Os treinamentos serão táticos e técnicos para a modalidade esportiva de futebol de campo, sendo 
adaptado conforme a faixa etária. 
 
Os treinamentos deverão ser realizados no Estádio Municipal Alfredo Caetano dos Santos, localizado na 
Rua Afonso Odias Zollner, s/n, no centro. 
 
A prestação dos serviços deverá ocorrer no mínimo três vezes por semana, devendo ser cumprida uma 
carga horária de 30 (trinta) horas semanais, dividida em turnos da manhã e tarde.   
 
Será de responsabilidade da empresa contratada, o planejamento e desenvolvimento do treinamento, 
bem como, a organização de jogos amistosos internos e externos com outros grupos. 
 
Será responsabilidade da empresa contratada, através do instrutor, acompanhar as crianças e 
adolescentes do projeto Escolinha de Futebol “Bom de bola, Bom na escola” em campeonatos 
municipais/regionais, jogos amistosos e demais eventos., podendo ser em feriados ou finais de semana, 
devendo o responsável acompanhar as crianças e adolescentes sem acréscimo de custos ao Município. 
 
No caso de participação em competições fora do município, o transporte dos alunos será fornecido pelo 
município, assim como, todo o material utilizado no desenvolvimento do projeto será cedido. 
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A empresa contratada deverá organizar, armazenar e preservar os materiais utilizados (bolas, cones, 
etc.). 
 
A empresa contratada deverá encaminhar mensalmente ao Departamento de Esporte a lista de 
frequência dos alunos e do instrutor/técnico. 
 
O instrutor deverá trabalhar em interação com a Secretaria Municipal de Educação e com a Direção do 
Colégio Estadual do Campo Rui Barbosa, sobre o rendimento e frequência da criança/adolescente na 
escola, para a permanência do aluno na Escolinha de Futebol. 
 

2 – INSTRUTOR/TREINADOR DE FUTSAL 
 

A quantidade de alunos atendidos será de no mínimo 30 (trinta), do gênero masculino e feminino, sendo 
a faixa etária de 06 a 17 anos.  
 
Os treinamentos serão voltados para a modalidade de futsal, sendo adaptado conforme a faixa etária. 
 
Os treinamentos deverão ser realizados no Estádio Municipal Tico Pires, localizado na Rua Raulino Batista 
Fagundes, s/n, no centro. 
 
A prestação dos serviços deverá ocorrer no duas vezes por semana, devendo ser cumprida uma carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais, dividida em turnos da manhã e tarde.   
 
Será de responsabilidade da empresa contratada, o planejamento e desenvolvimento do treinamento, 
bem como, a organização de jogos amistosos internos. 
 
Será responsabilidade da empresa contratada, através do instrutor, acompanhar as crianças e 
adolescentes em campeonatos municipais/regionais, jogos amistosos e demais eventos. 
 
No caso de participação em competições fora do município, o transporte dos alunos será fornecido pelo 
município, assim como, todo o material utilizado no desenvolvimento do projeto será cedido. 
 
A empresa contratada deverá organizar, armazenar e preservar os materiais utilizados (bolas, cones, 
etc.). 
 
A empresa contratada deverá encaminhar mensalmente ao Departamento de Esporte lista de frequência 
dos alunos e do instrutor/técnico. 

 
 

2. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
Prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura, podendo ser 
prorrogado conforme o artigo 57, inciso II, da Lei nº. 8.666 de 21.06.93. 
 
 
3. FISCAL 

 
A fiscalização ficará por conta do servidor Irvando Luiz Zollner, matrícula n°2541. 
 
 
4. PAGAMENTO 
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O pagamento será efetuado até o dia 10 (dez) do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante 
protocolização da nota fiscal juntamente com a apresentação dos seguintes documentos: 
 
1. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que abrange 
inclusive as contribuições sociais); 
2. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
 
 
5. JUSTIFICATIVA 

 
O esporte é um direito de todos, sendo valioso instrumento de transformação social. E é através do 
esporte que se pode conseguir uma melhora significativa nas atitudes do aluno, e por consequência, um 
melhor aproveitamento escolar, e muitas vezes reconhecendo que o esporte pode representar uma 
grande chance em sua vida, pensando também em proporcionar momentos de aprendizagem a crianças 
e adolescentes o Departamento de Esportes, propõe desenvolver a iniciação esportiva na modalidade de 
futsal. Passando assim, conhecimentos acerca da modalidade, incentivando a prática desse esporte que 
se popularizou com o decorrer do tempo e a cada dia ganha novos adeptos e mais espaço no cenário 
esportivo. Através dos valores éticos e morais, crianças e adolescentes encontram no esporte incentivo a 
novas conquistas, aliadas ao sentimento de cooperação e amizade. 
 
 
Para o desenvolvimento destas ações, necessita de profissional capacitado e o município não dispondo 
em seu quadro, necessita contratar os serviços em tela. 
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO 

Contrato de Prestação de Serviços que 
entre si celebram o MUNICÍPIO DE 
AGUDOS DO SUL e a empresa 
_____________________________. 

O MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ sob nº. 76.105.667/0001-10, situado na Av. Brasil, nº. 277, Centro, Agudos do Sul – PR, por meio 
de sua Prefeita Sra. LUCIANE MAIRA TEIXEIRA, portadora do CPF nº. ________, adiante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ______________________, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. ___________ com sede na Rua __________________, nº. 
___, Bairro _______, nesta Capital, neste ato representada por _________________, inscrito no CPF/MF 
sob nº. ______________, doravante denominada CONTRATADA, vencedora do certame licitatório nº. 
34/2019 na Modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL, resolvem firmar o presente contrato, 
obedecidas as condições estabelecidas na Lei Federal n.º 8.666/93, e mediante as cláusulas e condições 
seguintes:  

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (ART. 55, I, LEI 
8.666/93). 
 
O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TREINAMENTO 
ESPORTIVO NAS MODALIDADES FUTEBOL E FUTSAL, AOS ALUNOS DO PROJETO “BOM DE 
BOLA, BOM NA ESCOLA” E DEMAIS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, conforme 
especificações abaixo e as constantes do Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial nº 
34/2019, o qual é parte integrante do presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA FORMA DE EXECUÇÃO (ART. 55, II, LEI 8.666/93). 
 
Parágrafo Primeiro: Os serviços deverão ser prestados pela CONTRATADA da seguinte forma:  
 

1 – INSTRUTOR/TREINADOR DE FUTEBOL 
 

A quantidade de alunos atendidos será de no mínimo 60 (sessenta), que estejam regularmente 
matriculados na rede municipal e/ou estadual de ensino, do gênero masculino e feminino, sendo a faixa 
etária de 06 a 17 anos.  
 
Os treinamentos serão táticos e técnicos para a modalidade esportiva de futebol de campo, sendo 
adaptado conforme a faixa etária. 
 
Os treinamentos deverão ser realizados no Estádio Municipal Alfredo Caetano dos Santos, localizado na 
Rua Afonso Odias Zollner, s/n, no centro. 
 
A prestação dos serviços deverá ocorrer no mínimo três vezes por semana, devendo ser cumprida uma 
carga horária de 30 (trinta) horas semanais, dividida em turnos da manhã e tarde.   
 
Será de responsabilidade da empresa contratada, o planejamento e desenvolvimento do treinamento, 
bem como, a organização de jogos amistosos internos e externos com outros grupos. 
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Será responsabilidade da empresa contratada, através do instrutor, acompanhar as crianças e 
adolescentes do projeto Escolinha de Futebol “Bom de bola, Bom na escola” em campeonatos 
municipais/regionais, jogos amistosos e demais eventos, podendo ser em feriados ou finais de semana, 
devendo o responsável acompanhar as crianças e adolescentes sem acréscimo de custos ao Município. 
 
No caso de participação em competições fora do município, o transporte dos alunos será fornecido pelo 
município, assim como, todo o material utilizado no desenvolvimento do projeto será cedido. 
 
A empresa contratada deverá organizar, armazenar e preservar os materiais utilizados (bolas, cones, 
etc.). 
 
A empresa contratada deverá encaminhar mensalmente ao Departamento de Esporte a lista de 
frequência dos alunos e do instrutor/técnico. 
 
O instrutor deverá trabalhar em interação com a Secretaria Municipal de Educação e com a Direção do 
Colégio Estadual do Campo Rui Barbosa, sobre o rendimento e frequência da criança/adolescente na 
escola, para a permanência do aluno na Escolinha de Futebol. 
 

2 – INSTRUTOR/TREINADOR DE FUTSAL 
 

A quantidade de alunos atendidos será de no mínimo 30 (trinta), do gênero masculino e feminino, sendo 
a faixa etária de 06 a 17 anos.  
 
Os treinamentos serão voltados para a modalidade de futsal, sendo adaptado conforme a faixa etária. 
 
Os treinamentos deverão ser realizados no Estádio Municipal Tico Pires, localizado na Rua Raulino Batista 
Fagundes, s/n, no centro. 
 
A prestação dos serviços deverá ocorrer no duas vezes por semana, devendo ser cumprida uma carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais, dividida em turnos da manhã e tarde.   
 
Será de responsabilidade da empresa contratada, o planejamento e desenvolvimento do treinamento, 
bem como, a organização de jogos amistosos internos. 
 
Será responsabilidade da empresa contratada, através do instrutor, acompanhar as crianças e 
adolescentes em campeonatos municipais/regionais, jogos amistosos e demais eventos, podendo ser em 
feriados ou finais de semana, devendo o responsável acompanhar as crianças e adolescentes sem 
acréscimo de custos ao Município. 
 
No caso de participação em competições fora do município, o transporte dos alunos será fornecido pelo 
município, assim como, todo o material utilizado no desenvolvimento do projeto será cedido. 
 
A empresa contratada deverá organizar, armazenar e preservar os materiais utilizados (bolas, cones, 
etc.). 
 
A empresa contratada deverá encaminhar mensalmente ao Departamento de Esporte lista de frequência 
dos alunos e do instrutor/técnico. 
 
Parágrafo Segundo: Os materiais a serem utilizados durante as aulas serão fornecidos pela 
CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES PAGAMENTO (ART. 55, III, LEI 
8.666/93). 
 
Fica ajustado o valor total do presente contrato em R$ ..........., correspondente ao valor de R$ ............ 
hora/aula. 
 
Parágrafo Primeiro: O pagamento será efetuado até o dia 10 (dez) do mês subsequente à prestação dos 
serviços, mediante protocolização da nota fiscal juntamente com a apresentação dos seguintes 
documentos: 
 
1. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que abrange 
inclusive as contribuições sociais); 
2. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
 
Parágrafo Segundo: A contratante poderá confirmar a regularidade das certidões por via eletrônica.  
 
Parágrafo Terceiro: Os pagamentos ficam condicionados ao regular processamento das despesas junto à 
Secretaria de Administração e Finanças da CONTRATANTE.  
 
Parágrafo Quarto: O preço pelo qual é contratado o objeto não será reajustado, conforme Leis nº 
8.880/94 e nº 9.069/95, exceto quando ocorrer prorrogação contratual por prazo superior a 12 (doze) 
meses, quando poderá ser promovido reajuste do valor contratual mediante requerimento da parte 
interessada, tomando-se por base o índice do INPC. 
 
Parágrafo Quinto: Em observância ao art. 32 da Instrução Normativa nº. 45/2010, do Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná, o pagamento será efetuado mediante transferência eletrônica diretamente na conta 
bancária da contratada e caso a conta bancária informada não seja do Banco Oficial do Município, será 
descontado do respectivo pagamento a taxa de transferência eletrônica. 
 
Parágrafo Sexto: Para execução do pagamento a Contratada deverá fazer constar na Nota Fiscal 
correspondente, emitida sem rasura, em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, 
CNPJ nº. 76.105.667/0001-10, endereço: Av. Brasil, 277 - Centro - 83850-000 - Agudos do Sul 
– PR, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência, indicando-se ainda os 
serviços realizados. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA (ART. 55, IV, LEI 8.666/93) 
 
O prazo de vigência deste instrumento contratual será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do 
contrato, podendo ser renovado conforme o artigo 57, inciso II, da Lei nº. 8.666 de 21.06.93. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (ART. 55, V, LEI 8.666/93). 
 
Os pagamentos serão efetuados pelo Município de Agudos do Sul, e correrão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 
 
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
05.01 Divisão do Ensino Fundamental  
05.01.12 Educação  
05.01.12.361 Ensino Fundamental  
05.01.12.361.0011 Promoção e Qualidade da Educação Básica  
05.01.12.361.0011.2.018 Manutenção da Educação Básica 
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215-3.3.90.39.00.00.00.00.100103.01.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P.J  
217-3.3.90.39.00.00.00.00.100104.01.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P.J 
218-3.3.90.39.00.00.00.00.100107.09.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P.J 

 
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES 
05.06 Departamento de Esportes  
05.06.27 Desporto e Lazer  
05.06.27.812 Desporto Comunitário  
05.06.27.812.0016 Promover a Prática Desportiva  
05.06.27.812.0016.2.026 Manter e Promover a Prática Desportiva 

288 - 3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P.J 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA GARANTIA (ART. 55, VI, LEI 8.666/93).  
 
O CONTRATANTE, a critério da administração, não exigirá a garantia da execução contratual. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES (ART. 55, VII, LEI 8.666/93). 
 
Parágrafo Primeiro: São obrigações do CONTRATANTE: 
a) efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo e na forma ajustada na cláusula terceira, desde que 
cumpridas todas as exigências constantes deste instrumento, nas condições estabelecidas, pela 
CONTRATADA; 
b) fiscalizar e acompanhar a execução da prestação dos serviços conforme o objeto deste Contrato, 
podendo suspendê-la, quando a mesma não estiver dentro das especificações; 
c) notificar por escrito a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para correção de quaisquer irregularidades 
encontradas, prestando os esclarecimentos e informações sobre os desajustes ou problemas detectados 
durante a execução contratual;  
d) impedir que terceiros executem o serviço, objeto deste Contrato; 
e) fornecer à CONTRATADA as informações e condições necessárias para que possa desempenhar os 
serviços estabelecidos dentro das normas deste Contrato;  
g) prestar as informações e os esclarecimentos atinentes aos serviços que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA para a execução dos serviços; 
h) permitir o acesso às suas dependências, para a entrega de documentos necessários;  
i) cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente Contrato;  
j) zelar pela boa qualidade do serviço;  
k) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais. 
 
Parágrafo Segundo: São obrigações da CONTRATADA: 
a) prezar pela execução regular, eficiente e satisfatória de todos os serviços pertinentes ao objeto deste 
Contrato, de acordo com as determinações do CONTRATANTE; 
b) executar diretamente os serviços, não sendo permitida a subcontratação, sob pena de rescisão de 
contrato; 
c) prestar os serviços para o qual apresentou proposta, não podendo em hipótese alguma durante o 
prazo de vigência da proposta recusar-se a realizar os serviços; 
d) executar os serviços sob a orientação e coordenação da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte; 
e) a Contratada deverá, através do instrutor/treinador de futebol/futsal, realizar e executar o 
planejamento e desenvolvimento das aulas, bem como, realizar o acompanhamento dos participantes do 
projeto do Capoeira em apresentações, eventos municipais/regionais, sem acrescentar ônus ao 
Contratante em decorrência da participação em tais eventos, ainda que estes ocorram em dias não úteis 
ou fora do horário de expediente, situações que excepcionalmente poderão ocorrer; 
f) encaminhar mensalmente à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte o relatório mensal das 
atividades desenvolvidas, bem como relatório mensal de frequência dos participantes; 
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g) respeitar os dias e horários propostos pelo Departamento de Cultura e ministrar as horas/aulas, sendo 
vedada qualquer alteração de dia/horário de aula sem prévia autorização da Secretaria; 
h) executar e manter atualizados os registros relativos às suas atividades específicas, além de outras 
atividades correlatas e compatíveis com os serviços. 
i) assumir total e exclusiva responsabilidade pelos pagamentos dos tributos de qualquer natureza, taxas, 
salários de funcionários, contribuições sindicais de funcionários, encargos de natureza trabalhista, 
previdenciária, fiscal, securitária, indenizatória, comercial e qualquer outro que possa incidir em 
decorrência da execução deste instrumento; 
j) responsabilizar-se única e exclusivamente pela contratação de pessoal habilitado, observando a 
legislação vigente; 
 
CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES (ART. 55, VII, LEI 8.666/93). 
 
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa 
aceita pelo Município de Agudos do Sul, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá acarretar 
as seguintes sanções: 
 
Parágrafo Primeiro: A recusa injustificada da CONTRATADA em prestar os serviços contratados, após o 
prazo estabelecido na Autorização de Fornecimento, sujeitará a CONTRATADA à multa compensatória 
de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da contratação, sem prejuízo da aplicação de 
outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93; 
 
Parágrafo Segundo: Multa de mora, no percentual correspondente a 1% (um por cento) por dia de 
atraso, a ser calculada sobre o valor total estimado da contratação, até o limite de 10 (dez) dias úteis, 
caracterizando inexecução parcial. 
 
Parágrafo Terceiro Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração conforme previsto no art. 7º da Lei 10.520/2002 por prazo de até 5 anos. 
 
Parágrafo Quarto: Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes decorrido o prazo da sanção 
aplicada. 
 
Parágrafo Quinto: A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui a possibilidade de 
aplicação de outras, previstas na Lei nº. 8.666/93, inclusive responsabilização da CONTRATADA por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 
 
Parágrafo Sexto: No caso de aplicação de multa, esta deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) 
dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Agudos do 
Sul. 
 
Parágrafo Sétimo: O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente no 
Município de Agudos do Sul em favor da CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior 
ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
Parágrafo Oitavo: As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  
 
Parágrafo Nono: Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à CONTRATADA o 
contraditório e ampla defesa, mediante abertura de regular Processo Administrativo Apuratório. 
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CLÁUSULA NONA: DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA 
ADMINISTRAÇÃO (ART. 55, VIII E IX, LEI 8.666/93). 
 
Parágrafo Primeiro: O CONTRATANTE se reserva no direito de rescindir o presente contrato 
unilateralmente quando ocorrerem as hipóteses do art. 77 e 78 da Lei nº 8.666 de 21.06.93.  
 
Parágrafo Segundo: A rescisão do presente contrato poderá ser ainda amigável, por acordo entre as 
partes, na forma do art. 79, II da Lei nº 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA VINCULAÇÃO AO EDITAL (ART. 55, XI, LEI 8.666/93).  
 
O presente contrato está vinculado ao Pregão Presencial nº 34/2019. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (ART. 55, XII, LEI 8.666/93).  
 
Parágrafo Primeiro: O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal nº 
10.520/2002 e nº 8.666/1993, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos, 
as disposições de Direito Privado, a Lei Orgânica e demais normas aplicáveis à espécie do Município de 
Agudos do Sul/PR.  
 
Parágrafo Segundo: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, 
recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO (ART. 
55, XIII, Lei 8.666/93).  
 
Parágrafo único: Fica a CONTRATADA obrigada a se manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, bem como a manter todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas ne edital do Pregão Presencial nº 34/2019. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
Parágrafo Primeiro: A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste contrato somente se 
reputará válida se tornadas conhecidas expressamente em instrumento aditivo, que ao presente se 
aderirá, passando a fazer parte dele.     
 
Parágrafo Segundo: A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, que 
poderão ultrapassar o limite indicado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
O acompanhamento da execução do contrato ficará a cargo do Sr. Irvandro Luiz Zollner, matrícula nº 
2541, Diretor do Departamento de Esportes, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 
 
Parágrafo Primeiro: O servidor designado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 

 
- fiscalizar e atestar a prestação dos serviços, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições 
estabelecidas neste edital; 
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- comunicar eventuais falhas na prestação dos serviços, cabendo à licitante vencedora adotas as 
providências necessárias; 
- garantir à licitante vencedora toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes 
relacionados com a prestação dos serviços. 
- emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial 
aplicações de sanções e alterações do mesmo. 

 
Parágrafo Segundo: A fiscalização exercida pelo município não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 
Contratada pela completa e perfeita execução do objeto contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS PROFISSIONAIS 
 
Todos os serviços acima mencionados serão prestados por profissionais da Contratada tecnicamente 
habilitados, ficando esta a única e exclusiva responsável pelo pagamento de seus salários e pelas 
obrigações legais de qualquer natureza que incidirem sobre os mesmos, notadamente, àquelas referentes 
às Leis Trabalhistas e Previdenciárias em vigor, ficando, dessa forma, expressamente excluída a 
responsabilidade do CONTRATANTE sobre referida matéria. 
 
Parágrafo Primeiro: Para efeitos deste contrato, consideram-se profissionais do estabelecimento 
CONTRATADO: 
 
1 – os membros de seu estabelecimento; 
2 – o profissional que tenha vínculo de emprego com o CONTRATADO; 
3 – o profissional autônomo que presta serviços ao CONTRATADO; e  
 
Parágrafo Segundo: É de responsabilidade exclusiva do CONTRATADO a utilização de pessoal para a 
execução do objeto deste contrato, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e 
comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão 
ser transferidos ao CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO O (ART. 55, § 20, LEI 8.666193). 
 
Fica eleito o foro da Comarca de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, para as ações que porventura 
decorram do presente contrato, para dirimir eventuais questões oriundas do presente contrato, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual 
forma e teor, na presença das testemunhas. 

Agudos do Sul, ____ de _______________ de 2019. 

 
________________________________ 

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA 
PREFEITA MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 

 
_______________________________ 
ELAINE ROCHA PERSCH ANDERLE 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTE 

CONTRATANTE 
 

  
 

______________________________________ 
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EMPRESA CONTRATADA 
CNPJ: 

 
 
 
 
Testemunhas: 

________________________________ 
1. Nome: 

RG.: 

________________________________ 
2. Nome: 

RG.: 
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ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

 

À 

Prefeitura Municipal de Agudos do Sul 

Sra. Pregoeira, 

 

Ref.: Edital de Pregão nº 34/2019 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa nossa proposta de preços, a preços fixos e sem 
reajuste, relativa à licitação em epígrafe, cujo objeto é...................... 

............................ (inserir planilha com itens e valores e especificações dos serviços) 

1. Valor da proposta (por extenso): 
2. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
3. Forma de pagamento: 
4. Dados bancários: 
5. Prazo de prestação de serviços:  
6. Finalizando aproveitamos para comunicar que estamos de pleno acordo com todas as cláusulas 

estabelecidas neste Edital. 
7. Informamos que, se vencedor (es), desta licitação e convocados a firmarmos o respectivo 

CONTRATO, deverá assiná-lo o nosso representante legal, nos termos do que dispõe os atos 
constitutivos desta empresa o(s) Senhor (es)............... (qualificação, identidade, CPF e endereço 
residencial).  

8. Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e 
empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da lei complementar nº 123/2006.  
[somente na hipótese de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte 
(ME/EPP.)] 

 

Local, ___ de _____________ de 2019. 

 

 

_____________________________________________________ 

(nome legível, n° RG e CPF e assinatura do responsável legal) 

Razão Social:  
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ANEXO IV - MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

(Este documento deverá estar dentro do Envelope nº 02). 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÕES 

 

 

REF. PREGÃO Nº 34/2019 

  

 

A empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________ e 
Inscrição Estadual nº _______________________, sediada na Rua ___________________________, nº 
_______, bairro _________________________, CEP: _________________________, na cidade de 
_____________________________, estado de _______________________, DECLARA, para os fins de 
direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório em epígrafe, instaurado por este 
município, que: 
 

a) Não possui, no seu Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n.º 9854, 
de 27.10.99, que altera a Lei n.º 8666/93; 

b) Nenhum dos sócios é servidor(a) ou dirigente de órgão do Município de Agudos do Sul; 
c) Não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer e 

suas esferas; 
e) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
_______________, _____ de ____________ de 2019. 
 
 
_____________________________________________________ 
(Nome, RG e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente). 
 
 
 
 
OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 
número do CNPJ. 
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ANEXO V – MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

(Este documento deverá estar fora dos Envelopes nº 01 e 02). 

 

 

 

 

 

P R O C U R A Ç Ã O 
 

 
Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) .................. (nacionalidade, 

estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº ........, expedido pela  ........., inscrito CPF/MF 

sob nº .................., residente na Rua ............................., nº ..., em  ............, como nosso bastante 

procurador, a quem outorgamos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2019, conferindo-lhe poderes para: 

 

(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, 

assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber 

e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame). 

 

   _______________, ______ de _______________ de 2019. 

 

 

 

_____________________________________________________ 

(nome legível, n° RG e CPF e assinatura do responsável legal) 

Razão Social:  

 

 

 

 

 

Obs: Deverá ser reconhecida firma em Cartório 
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ANEXO VI - MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

(Este documento deverá estar fora dos Envelopes nº 01 e 02). 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

Art. 4º, incisos VII e XIII da Lei 10.520, de 2002. 
 

 

 

 
REF. PREGÃO Nº 34/2019 

 

Sra. Pregoeira, 

 

Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/2002, a 

empresa .................(indicação da razão social)............. cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

para o PREGÃO Nº 34/2019, cujo objeto é ... . 

 

  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

.................................................... 

(Local e data) 

 

.................................................... 

(nome legível, n° RG e CPF e assinatura do responsável legal) 

Razão Social:  
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ANEXO VII - MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

(Este documento deverá estar fora dos Envelopes nº 01 e 02). 

 
 
 

Prefeitura do Município de Agudos do Sul – PR. 
Pregão Presencial n.º 34/2019 

 
 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
(Lei Complementar 123/2006) 

 
 
.............................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........................, por intermédio de seu 
Representante Legal, Sr.(a)........................................, portador(a) da Carteira de Identidade 
n.º..............., inscrito no CPF/MF sob o nº......................., DECLARA, para fins do disposto no Edital de 
Pregão Presencial nº 34/2019, sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 
considerada: 
 
OBS: Assinalar com um “X” a condição da empresa. 
 
1. (  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de  14/12/2006; 
2. (  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, 
de 14/12/2006; 
3. (  ) MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL, conforme § 1º do artigo 18-A da Lei Complementar n.º 
123, de 14/12/2006. 
 
DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da 
Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
 
(local e data) 
 
......................................................... 
(Nome, RG e Assinatura do Representante Legal) 
 
Importante: 
1) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 
Microempreendedor Individual, poderá ser objeto de diligência para confirmação da veracidade da 
mesma e implicará no tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006. 
 
2) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 
Microempreendedor Individual, falsa ou inverídica sujeitará a licitante às penalidades previstas neste 
Edital, bem como, às demais sanções penais cabíveis. 
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ANEXO VIII - MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

(Este documento deverá estar dentro do Envelope nº 02). 

 
 
 
Prefeitura do Município de Agudos do Sul – PR. 
Pregão Presencial n.º 34/2019 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

 
 

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com Conselho Regional de 
Educação Física - CREF, declaramos que o responsável técnico pelos serviços, caso venhamos a vencer 
a referida licitação, é: 
 
 

Nome Especialidade CREF nº Data do 
registro 

Assinatura do 
responsável técnico 

     
     
 
 

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence(m) 
ao nosso quadro técnico de profissionais. 

 
 

_____________________, _____ de _____________de 2019. 

 

 

 

_____________________________________________________ 

(nome legível, n° RG e CPF e assinatura do responsável legal) 

Razão Social:  

 

 


