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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ADMINISTRAÇÃO DE AGENTE INTEGRAÇÃO 
 

   ELEEDES ZARDINELLO PINHEIRO, Prefeito Municipal, no exercício da 
competência, atribuída pela Lei Orgânica Municipal, de acordo com o Decreto Municipal n.º 
1178/2007, torna público a abertura, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo 
MENOR PREÇO POR ÍTEM, objetivando a CONTRATAÇÃO DE ENPRESA NA ADMINISTRAÇÃO 
DE AGENTE INTEGRAÇÃO, que será regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 23 de 
junho de 1993, Lei Federal 123/2006 e Lei Municipal 1547/2013, com alterações posteriores e 
demais normas regulamentares aplicáveis a espécie. 
 
Data entrega do envelope de cadastro da empresa: 20/02/2017; 
Data entrega do envelope credenciamento: 20/02/2017; 
Data entrega do envelope proposta de preços: 20/02/2017; 
Data realização dos lances presenciais: 20/02/2017 
 
As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por este instrumento convocatório e 
seus anexos, que dele fazem parte integrante. 
 

a- O envelope contendo a documentação para cadastro da empresa para as não cadastradas 
deverá ser entregue até às 09h30min do dia 20 de fevereiro de 2017; 

b- O envelope contando a documentação para credenciamento do participante na licitação 
deverá ser entregue até às 09h45min do dia 20 de fevereiro de 2017; 

c- O envelope contendo a proposta de preços deverá ser entregue até às 10h00min do dia 20 de 
fevereiro de 2017; 

d- A realização dos lances do certame será a partir das 10h15min do dia 20 de fevereiro de 
2017; 

e- A documentação de habilitação jurídica e fiscal deverá ser entregue após a realização dos 
lances apenas para empresas vencedoras.  

 
Local da realização do presente processo de pregão será na Sala do setor de compras da prefeitura 
municipal, sito a Rua América, 100 – Centro, cidade de Cerro Grande – RS 
 
01 – DO OBJETO 
A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços especializados de 
administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de 
estágio remuneradas a estudantes regulamento matriculados e com frequência efetiva que 
estejam freqüentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação 
profissional, de ensino médio, a fim de atender às necessidades do Município de Cerro 
Grande, conforme o que segue: 
 

ITEM DESCRIÇÃO PERCENTUAL MÁXIMO ACEITO 
01 Percentual cobrado sobre a bolsa auxilio, para 

prestação de agenciamento de estudantes dos 
ensino médio, superior, e de educação 
profissional de ensino médio. 

            6,50% 
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02 - DA PARTICIPAÇÃO 
1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 
contratação, que preencherem as condições de credenciamento constantes neste Edital. 
 
03- DO CREDENCIAMENTO 
3.1-As empresas interessadas em participar do certame deverão apresentar os seguintes 
documentos para credenciamento: 
a- cópia do contrato social; 
b- cópia da carteira de identidade do participante nos lances; 
c- em caso do representante não ser proprietário da empresa, procuração pública, com poderes para 
apresentar documentação, dar lances, desistir de lances, retirar cópia de documentos, assinar atas e 
demais documentos pertinentes ao certame, anexo II; 
d- declaração societária, anexo III; 
e- declaração de pleno atendimento os requisitos de habilitação, anexo IV; 
f- declaração de que a proponente não se encontra impedida de participar de licitações públicas, 
anexo V. 

04 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 
FISCAL. 

1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 
estabelecido no Anexo III ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2. 

2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, 
os seguintes dizeres: 

Prefeitura Municipal de Cerro Grande - RS 
Envelope n.º 1 – Proposta 

Pregão Presencial n.º 06/2017 
Proponente: (nome da empresa) 

 
3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, 
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 
seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 
representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.  

4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para 
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 

05. PROPOSTA DE PREÇO: 
 
5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias. deverá 
ser apresentada em folhas seqüencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e 
assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, 
ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE 

CNPJ: 92.005.545/0001-09 
RUA América,100 – CENTRO 

CERRO GRANDE-RS 
(55) 3756-1100 

a) razão social da empresa; 
b) descrição completa dos serviços e demais dados técnicos; 
c) Na proposta financeira a licitante deverá cotar a taxa percentual sobre a bolsa auxílio, para 
prestação de agenciamento de estudantes dos ensinos médio, superior, e de educação 
profissional de ensino médio, oferecidas por instituições públicas ou privadas, sediadas no 
Território Nacional, mediante concessão de bolsa de estágio a estudantes regularmente 
matriculados e com freqüência efetiva administrativa, haja vista que, quando o estágio for 
remunerado, o valor pago para o estagiário será determinado pelo Município, com base em lei 
municipal própria. 
d) Serão desclassificadas as licitantes que apresentarem proposta acima de 6,25%. 
 
Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 
máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em 
eventual contratação. 

06 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os 
quais dizem respeito a: 

1. 1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, 
em se tratando de sociedades empresárias; 

c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 

d) ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
tratando-se de sociedades simples, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 
atividade assim o exigir. 

1.1.1 – os documentos relacionados nas alíneas “a” e “e” deste subitem 1.1 não precisarão constar 
do envelope “documentos de habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento 
neste pregão.  

1. 2 - REGULARIDADE FISCAL  
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a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

b) Certidão Negativa  da Fazenda Estadual da sede da licitante; 

c) Certidão Negativa com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

d) Certidão Negativa da Secretaria da Receita Federal; 

e) Certidão Negativa do Trabalho; 

f) Certidão Negativa da Fazenda Municipal da sede da empresa participante. 

Prefeitura Municipal de Cerro Grande - RS 
Envelope n.º 2 – Habilitação e fiscal 

Pregão Presencial n.º 06/2017 
Proponente: (nome da empresa) 

 
7 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

2.1 - É facultada as licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
pelo comprovante de registro cadastral para participar de licitações junto à Administração Direta da 
Prefeitura Municipal de Cerro Grande – RS, no ramo de atividade compatível com o objeto do 
certame, o qual deverá ser apresentado acompanhado dos documentos relacionados nos subitens 
1.1 e 1.2 deste item VI, que não tenham sido apresentados para o cadastramento ou se, 
apresentados, já estejam com os respectivos prazos de validade vencidos na data de apresentação 
das propostas. 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
8.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de 
valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão 
fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a proclamação da 
vencedora. 
 
8.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 
poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, 
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 
 
8.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores 
serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores 
distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até a 
proclamação da vencedora. 
 
8.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances. 
 
8.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, 
obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 
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8.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 2 (minutos) para apresentar nova proposta. 
 
8.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
 
8.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 1% (um por cento). 
 
8.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às 
penalidades constantes no item 13 deste edital. 
 
8.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na 
exclusão da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento de apresentar 
novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para 
efeito de ordenação das propostas. 

 
8.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço global e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar 
diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
8.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
8.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 
apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a 
com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito. 
 
8.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis.Será declarada 
vencedora a licitante que ofertar o menor preço global, desde que a proposta tenha sido apresentada 
de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado. 
 
8.13. Serão desclassificadas as propostas que: 
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 
c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do 
item 5; 
d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente 
inexeqüíveis. 
Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 
previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for 
conflitante com o instrumento convocatório. 
 
8.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 
 
8.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, 
§2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de 
contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que 
atenderem ao item 3.5.1, deste edital. 
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8.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 
microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em 
até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 
 
8.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor 
valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela 
considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea 
anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de 
classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 
remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 
 
8.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências 
do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 
originariamente de menor valor. 
 
8.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de 
menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa. 
 
8.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 
outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na 
ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos 
interpostos. 
 
8.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 
informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de licitações deste 
Município, conforme subitem 14.1 deste edital. 
 
8.21. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
 
9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de 
recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 
 
9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro 
de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as 
razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, 
proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo. 
 
9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do 
pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 
 
9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, 
acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 
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(cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver 
dado causa à demora. 
 
10. DO PAGAMENTO: 
10.1 O pagamento do presente contrato será efetuado até o 11º dia útil do mês seguinte ao da 
prestação dos serviços, mediante a apresentação da nota fiscal ou nota fiscal fatura. 
 
10.2 O pagamento fica condicionado à apresentação do relatório das atividades desempenhadas no 
mês as que se refere o pagamento. 

10.3. Os pagamentos serão efetuados em moeda vigente no país. 

11. DOS PRAZOS E DA GARANTIA: 
11.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 5 (cinco) dias, convocará a 
vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste edital. 
 
11.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, 
desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
 
11.3 A presente contratação se dará pelo prazo inicial de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 
por iguais e sucessivos períodos até o limita de 60 meses. 
 
12 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Municipal de Cerro Grande – RS, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a 
pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520, 
de 17 de julho de 2.002. 

13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o 
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a 
serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 

2.1 – As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 
própria ata. 

3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas 
serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.    

4 – Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Mural 
do Centro Administrativo Municipal de Cerro Grande - RS. 
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5 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição 
para retirada no Centro Administrativo Municipal, sito na Rua América, 100 – Centro, Cerro Grande - 
RS, após a celebração da contratação. 

6 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

 6.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 01(um) dia 
útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas. 

6.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame.  

7 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

8   - Integram o presente Edital: 

Anexo I - Modelo de Procuração; 

Anexo II - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de Habilitação. 

Anexo III – Declaração de que a Empresa não esta impedida de participar de licitações públicas; 

Anexo IV - Declaração societária 

9 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, 
será competente o foro da Comarca de Rodeio Bonito - RS. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CERRO GRANDE – RS, AOS 
DOIS DIAS DO MÊS DE FEVERIERO DE 2017. 

ELEEDES ZARDINELLO PINHEIRO 
Prefeito Municipal 

 
  

Registre-se e Publique-se 
Data Supra 
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ANEXO I 

                                                                                   
 

PROCURAÇÃO 
 
 
 

A empresa ................................................inscrita no CNPJ sob n.º..............................., com 

sede na rua (av)...........n.º .................neste ato representada na forma de seu contrato social 

por ........................,brasileiro, portador da cédula de identidade RG.............e inscrito no CPF 

sob o nº....................., pelo presente instrumento de procuração nomeia e constitui como seu 

representante legal o Sr................,brasileiro,.............,portador da cédula de identidade  

RG............e inscrito no CPF sob o n.º..................., telefone....................., nesta cidade, a quem 

confere amplos poderes para quaisquer atos da licitação, usando dos recursos legais e 

acompanhando-os, conferindo-lhes ainda, poderes especiais para dar lances, transigir, firmar 

compromissos, dando tudo por bom, firme e valioso, especialmente nas licitação de modalidade 

Pregão Presencial  n.º 06/2017 da Prefeitura Municipal de Cerro Grande – RS.  

 
 

................,.........de.......................de 2017. 
 
 
 

................................................................... 
empresa 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

     Eu,..........................................., representante legal da 
empresa..................................., interessada em participar do Pregão Presencial nº 06/2017, da 
Prefeitura Municipal de Cerro Grande - RS, DECLARO, sob as penas da Lei, que, nos termos 
do inciso VII do artigo 4º  da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, a empresa acima descrita 
cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação da presente licitação. 

 

......................., ...........de ................ de 2017. 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura dos representantes legais da empresa licitante, com identificação do(s) representante 
nome(s) completo, cargo, endereço e telefone de contato. 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO ESTA IMPEDIDA DE PARTICIPAR DE 
LICITAÇÕES PÚBLICAS 

 

 

     A EMPRESA,..........................................., CNPJ 
Nº...........................................SEDE.................................., representada 
pelo..........................................................., DECLARA, sob as penas da Lei, que esta empresa 
não está impedida de participar de licitações publicas. 

 

     E por ser a expressão da verdade, firmo o presente. 

 

 

......................., ...........de ................ de 2017. 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura dos representantes legais da empresa licitante, com identificação do(s) representante 
nome(s) completo, cargo, endereço e telefone de contato. 
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ANEXO IV 

 
 
 
 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO SOCIETÁRIA 
 
 
 
  A empresa ................................................., inscrita no CNPJ nº  
................................................, estabelecida na cidade de ...................................., DECLARA, para os 
devidos fins que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 
empresa pública ou  de sociedade de economia mista, na participação do Pregão Presencial 
06/2017, do Município de Cerro Grande - RS. 
 
 
  LOCAL /DATA, ............ de ................. de 2017. 
 
 
 
 
 
 
      Carimbo e assinatura 
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