
Consõreo Público Intermunicipai de Saúde do Setentrião Paranaense 

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - N° 51/2020 joo1 EI 

De: Compras e Licitações 
Para: Diretoria Administrativa 
Justificativa: Solicitamos autorização para contratação de empresa especializada para atu 
Estágios junto ao CISAMUSEP. 

Consulta de Preços junto a no mínimo 3 (três) empresas, visando levantar preço: 

íSim ZAnexo 

Data: 10/06/2020 
Valor Médio: R$ 91.910,04 
Menor Preço: R$ 91.350,00 

AUTORIZAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS: Data: 1'O/0E/2020 

Assisten dministrativo 

Nívea Cristina de Paiva Sarri 

Da: Gerência Administrativa 
Para: Compras e Licitações 
Justificativa: Solicitamos autorização para contratação de empresa especializada para a ar como Agente de Integração de 
Estágios junto ao CISAMUSEP. 

Paula Heloise Boson 
Gerente Administrativo 

Data: 26/05/2020 

De acorda  comas formações acima, AUTORIZO a Despesa. 
Data Oe2:) 

Da: Diretoria Administrativa 
Para: Diretoria Financeira 
Providências a tomar: 

Indicação dos Recursos Orçamentários 
Programa de trabalho Elemento de Despesa Desdobramento Fonte de Recursos 

Ae'.J. iO caD.i. J 3. )tj. -OtJ 

Fonte de Recursos Valor Dotação Orçamentária Valor Empenhado Valor Disponível Empenhado Desdobramento 
Z015 e,5. i3, 

Fonte de Recursos Valor Dotação Orçamentária Valor Empenhado Valor Disponível Empenhado Desdobramento 

Saldo Orçado Desdobramento 
Disponível .zs.7 j , por Dispensa O oc 

Indicação dos valores empenhados no desdobramento do elemento de despesa até: 
Data: i zcj 

ia G bardi Soares 
'RC:O 0380/0-1 

Da: Diretoria Financeira 
Para: Assessoria Jurídica 
Providências a tomar: 

* Regime de Adiantamento L 
* Consulta de Preços com Parecer de Dispensa (Art. 24, 1 e II lei n° 8.666/93) LI 
* Formalizar parecer - N° do parecer: []Anexo 
* Ratificação da dispensa LI 
* Inexigibilidade LI - N° do parecer: []Anexo 
*Licitação -Pregão LI

1 
* Contrato - LI Sim LI Não / /

1 

Data:23/ Ç  
L'nio arlos ' mes 
liv OAB/Rn' . 62 

Da: Assessoria Jurídica 
Para: Comissão de Licitação 
Providências a tomar: A Referida despesa será efetuada através de Licitação. 

a) Elaboração do Edital de Chamamento Público: []Sim []Anexo 
b) Minuta do contrato, as quais deverão se submeter ao exame de aprovação pela Asses.ori. uríd 

LISim LIAnexo 
Data: / 06 / oO52tQ / 

Alessa n Oliveira Borgonhoni Cardoso 
Pre s e Ja Comissão de Licitação 

son Marcos Donasan 
Secretário Executivo 



/ 

/(ésia Cí(Braga 
RG: 11.O57SSP/PR 

Controle Interno 
CISAMUSEP 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1 ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

1.1 O presente Termo tem por objeto a contratação de empresa especializada para atuar 
como Agente de Integração de Estágios, visando a administração de Programa de Estágio 
remunerado a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos 
vinculados à estrutura do ensino superior, educação profissional (técnico) e/ou ensino 
médio, públicos e particulares, oficiais ou reconhecidos pelo MEC, cujas áreas de 
conhecimento estejam diretamente relacionadas com as atividades, programas, planos e 
projetos do CISAMUSEP, nos termos da Lei Federal n° 11.788, de 25 de setembro de 2008, 
a qual dispõe sobre o estágio de estudantes. 

1.2 Os estágios serão realizados exclusivamente na sede do Consórcio Público 

C2	 Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP, sito na Rua Adolpho 
Contessotto, n° 620, zona 28, Maringá/PR, no horário de funcionamento da unidade. 

1.3 A quantidade estimada será de até 10 (dez) vagas de estágio, as quais poderão ser 
ocupadas por estudantes de nível superior, educação profissional (técnico) e ensino médio 
de acordo com a definição do CISAMUSEP. 

.4 O valor da bolsa auxílio será de R$ 700,00 (setecentos reais). 
C,,.;- 

1.5 Será fornecido ao estagiário o vale-transporte equivalente a duas passagens do sistema 
transporte urbano de Maringá, caso o estudante resida nesta cidade. Caso o estagiário 

/ resida em município da região metropolitana, serão fornecidas mais duas passagens da 
região metropolitana, por dia. 

2 JUSTIFICATIVA 

A contratação faz-se necessária em razão do término do IV Aditivo ao Contrato n° 41/2015 
com vigência até ocUa 28/08/2020, para o qual não há previsão legal de prorrogação. Além 
disso, a contratação de ei[os em uma organização visa ao desenvolvimento de 
pessoas que estão em processo de formação em sua área de estudo, além do aprendizado 

Item Descrição 

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAR COMO AGENTE DE 

INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, VISANDO A ADMINISTRAÇÃO DE PROGRAMA DE 
ESTÁGIO REMUNERADO A 10 (DEZ) ESTUDANTES REGULARMENTE 

MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À 

ESTRUTURA DO ENSINO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (TÉCNICO) 
E/OU ENSINO MÉDIO, PÚBLICOS E PARTICULARES, OFICIAIS OU 
RECONHECIDOS PELO MEC, CUJAS ÁREAS DE CONHECIMENTO ESTEJAM 

DIRETAMENTE RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES, PROGAMAS, PLANOS E 
PROJETOS DO CISAMUSEP, COM BOLSA AUXILIO NO VALOR DE R$ 700,00 

L
(SETECENTOS REAIS) NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. 

11 
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de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, 
objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. Desta 
forma, à medida que o CISAMUSEP possibilita a realização de estágio, o aluno terá a 
oportunidade de desenvolver competências relacionadas à administração pública em vários 
aspectos. 

Considerando que o CISAMUSEP não possui estrutura administrativa, operacional e de 
recursos humanos para celebração de contratos diretamente com as instituições de ensino e 
para gerir as diversas atividades ligadas ao agenciamento de estudantes, a contratação do 
Agente de Integração será realizada para auxiliar no direcionamento de estudantes às vagas 
de estágio. O Agente de Integração deve assumir, de forma compartilhada com o 
CISAMUSEP, a responsabilidade de identificar as oportunidades de estágio e fazer o 
acompanhamento administrativo da contratação. 

Também é oportuno evidenciar que a contratação de Agentes de Integração é prática no 
âmbito da Administração Pública para o desenvolvimento de estágios de estudantes, tendo 
em conta o previsto nos comandos do art. 50, da Lei n° 11.788/2008: 

Art. 51  As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a seu critério, 
recorrer a serviços de agentes de integração públicos e privados, mediante condições 
acordadas em instrumento jurídico apropriado, devendo ser observada, no caso de 
contratação com recursos públicos, a legislação que estabelece as normas gerais de 
licitação. 

§ 1° Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de aperfeiçoamento do 
instituto do estágio: 
- identificar oportunidades de estágio; 

II— ajustar suas condições de realização; 
lii - fazer o acompanhamento administrativo; 
IV - encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais; 
V - cadastrar os estudantes. 

)—CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO - QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA 

3.1 A comprovação da capacidade técnica deverá se dar mediante a apresentação de no 

/ 
mínimo 01 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em 
papel timbrado, contendo CNPJ da empresa, telefone, nome legível e assinatura, para os 
quais a Contratada mantém ou manteve contrato similar, na qualidade de Agente de 
Integração de Estágios; 

3.1.1 O atestado de capacidade técnica deverá ser apresentado em original ou cópia 
autenticada. 

4 CONDIÇÕES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

4.1 O estágio não produzirá qualquer vínculo empregatício do estagiário com o Contratante, 
nos termos da Lei Federal n° 11.788/2008; 
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4.2 A jornada a ser cumprida pelo estagiário será de 6 (seis) horas diárias, com 15 (quinze) 
minutos de intervalo, distribuída nos horários de funcionamento do Contratante e compatível 
com horário escolar; 

4.3 O estágio deverá ter duração de um ano, podendo ser prorrogado, uma única vez, por 
igual período; 

/ 
4.4 Será de responsabilidade do Agente de Integração a divulgação e a pré-seleção dos 

' estagiários e do CISAMUSEP a seleção dos mesmos, mediante análise curricular e 
entrevista, com o objetivo que propicie a escolha; 

 

4.5 E assegurado ao estagiário recesso remunerado de 30 (trinta) dias sempre que o 
estágio tenha duração igual ou superior a um ano, preferencialmente durante as férias 
escolares; 

4.6 O recesso será concedido de maneira proporcional nos casos em que o estágio tenha 
duração inferior a um ano. 

      

    

 

C2 )  

   

     

—\. 5 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

  

5.1 Repassar ao estudante, em conta bancária por ele informada, o valor correspondente à 
sua bolsa-auxílio até o quinto dia útil após o recebimento do valor pago pelo CISAMUSEP; 

L 

 

  

5.2 Responsabilizar-se pela emissão e coleta de assinaturas do Termo de Compromisso de 
estágio juntamente com o plano de acompanhamento de estágio; 

5.3 Contratar a favor do estagiário, no momento da contratação, nos termos da Lei Federal 
n° 11.788/2008, seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com os 
valores de mercado; 

5.4 Apresentar, no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da assinatura do contrato, os 
certificados e apólice de seguro de vida aos estagiários por acidentes pessoais; 

5.5 Providenciar, nos termos da Lei Federal n° 11.788/2008, relatórios semestrais de 
acompanhamento do desempenho do estagiário através do relatório de estágio, os quais 
deverão ser realizados pela instituição de ensino, pelo Contratante e pelo estagiário; V 

5.6 Providenciar desligamento ou substituição do estagiário, mediante o interesse e a 
conveniência do Contratante; 

5.7 Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo durante a execução dos serviços, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do Contratante; 

5.8 Prestar em tempo hábil as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo Fiscal do Contrato a ser designado pelo Contratante; 
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Prestar auxílio ao Contratante quanto aos aspectos técnicos do estágio; 

«5.10 Divulgar as vagas disponíveis nas instituições de ensino; 

/5.11 Controlar e informar ao Contratante a iminência de vencimento do Termo de 
Compromisso, visando a sua substituição ou prorrogação; 

/ 5.11.1 Emitir termos aditivos de prorrogação de estágio de acordo com o período de 
I / vigência dos termos de compromisso e entregá-los com antecedência mínima de 20 dias do 

vencimento de contrato; 

5.12 Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos decorrentes da pré-seleção e 
contratação dos estagiários, inclusive os relativos ao seguro de acidentes pessoais; 

5.13 Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, 
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, 
indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho 
dos serviços objeto deste contrato, ficando o Contratante isento de qualquer vínculo 
empregatício com os mesmos; 

5.14 Emitir faturas mensais relativas à Administração dos Estagiários/Termos de 
Compromisso de Estágio, consignando o valor das bolsas e da respectiva taxa de 
administração; 

5.15 Em hipótese alguma pode ser cobrada do estudante taxa referente aos procedimentos 
administrativos para realização do estágio; 

5.16 Recrutar, pré-selecionar e encaminhar os estudantes candidatos a estágio de acordo 
com as áreas de interesse do CISAMUSEP; 

/5.17 Comunicar imediatamente ao Contratante, sempre que informada pela instituição de 
>ensino, qualquer irregularidade constatada na situação escolar dos estagiários, bem como a 

conclusão ou interrupção do curso realizado pelo estagiário na instituição de ensino, para 
posterior rescisão do Termo de Compromisso de Estágio; 

/5.18 Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, preposto responsável para 
atuar como interlocutor a fim de representá-la administrativamente nos assuntos afetos à 
execução do objeto do contrato; 

5.19 A Contratada deve operar como organização independente, fornecendo todos os 
materiais, instrumentos e mão de obra necessária à execução dos serviços contratados; 

,,< 5.20 A Contratada será responsabilizada civilmente se indicar estagiários para a realização 
de atividades não compatíveis com a programação curricular estabelecida para cada curso, 
assim como estagiários matriculados em cursos ou instituições para as quais não haja 
previsão curricular; 

1/5.21 A Contratada não poderá transferir, isubcontratar ou ceder total ou parcialmente, a 
qualquer título, os direitos e obrigações decbrrentes deste contrato ou de sua execução. 
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6 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1 Colocar à disposição da Contratada os elementos e informações necessárias à 
prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência; 

Fornecer à Contratada as informações referentes às vagas de estágio de acordo com 
suas áreas de interesse 

6.3 Realizar a seleção dos candidatos entre os estudantes encaminhados pela Contratada; 

6.4 Encaminhar à Contratada os estudante selecionados, com informações sobre a data do 
( 

 
/ início do estágio, horário, duração e valor da bolsa de estágio e setor onde se realizará o 

estágio; 

6.5 Solicitar a substituição de estagiários quando ocorrer desligamento; 

6.6 Acompanhar, controlar e fiscalizar as atividades de execução do contrato; 

6.7 Atestar a prestação dos serviços e receber as faturas correspondentes, quando 
apresentadas na forma estabelecida no Co trato; 

/)6.8 Atentar para que durante a vigência d contrato sejam mantidas todas as condições de 
qualificação exigidas na licitação, bem asim a sua compatibilidade com as obrigações 
assumidas pela Contratada; 

- 6.9 Efetuar os pagamentos nas condições actuadas; 

6.10 Proporcionar locais e condições para a realização das atividades de estágio; 

A,6.11 Impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato; 

/ 6.12 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
empregados da Contratada. 

7 PAGAMENTO 

7.1 O pagamento será efetuado através de Transferência ou Boleto Bancário, no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis após a entrega da Nota Fiscal, devidamente conferida por membro 
da Comissão de Recebimento de Bens e Serviços do CISAMUSEP; 

7.2 A empresa a ser Contratada deverá faturar a Nota Fiscal em nome do Consórcio Público 
Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - podendo ser abreviado, da seguinte 
forma - Consórcio P. Int. de Saúde do Set. Pr., inscrito no CNPJ sob n° 04.956.153/0001-68, 
com sede na Rua Adolpho Contessotto, n° 620, Zona 28, Maringá/PR, CEP 87.053-285, 
bem como informar no corpo da respectiva Nota Fiscal os dados bancários (Banco, Agência 
e Número da Conta Corrente) em nome da pessoa jurídica para efetivação do pagamento; 
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7.3 A Nota Fiscal deverá discriminar o serviço prestado, a quantidade, valores unitários e 
totais do item. A empresa a ser Contratada deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal o 
número e a modalidade da Licitação e o número do Empenho; 

7.4 A empresa a ser Contratada ficará obrigada a repassar ao CISAMUSEP na proporção 
correspondente eventuais reduções de preços decorrentes de mudança de alíquotas de 
impostos incidentes sobre a prestação do objeto em função de alterações na legislação 
pertinente; 

7.5 No caso de constatação de erros ou irregularidades do documento fiscal, o prazo de 
pagamento será suspenso e somente voltará a fluir após a apresentação de nova(o) Nota 
Fiscal / Boleto Bancário correta(o); 

7.6 No caso de abertura de procedimento administrativo referente à aplicação de sanções, o 
prazo de pagamento será suspenso e somente voltará a fluir após a decisão do referido 
processo; 

7.7 O CISAMUSEP pagará ao Agente de Integração o valor correspondente à quantidade de 
estagiários efetivamente contratados; 

, 7.8 O vale-transporte será calculado anteriormente ao início das atividades pelo(s) 
estagiário(s) contratado(s), mediante apresentação de comprovante de residência ao setor 
de Recursos Humanos do CISAMUSEP; 

/ 7.9 A taxa de administração incidirá apenas sobre o valor da bolsa auxílio, proporcional ou 
total, não incidindo sobre o valor repassado como vale-transporte; 

7.10 A critério da Administração, no decorrer da vigência contratual, poderão ocorrer 
alterações nos valores da bolsa auxílio; 

7.11 Ocorrendo a alteração prevista no item anterior, o percentual da taxa de administração 
incidirá sobre o novo valor da bolsa auxílio; 

7.12 O CISAMUSEP encaminhará mensalmente ao Agente de Integração o relatório de 
cJ pagamento constando: nome do estagiário, valores devidos individualmente e valor total 

geral; 

7.13 O CISAMUSEP repassará à Contratada, através de depósito em conta ou boleto 
(J  bancário, o valor total geral constante no Relatório de Pagamento para que seja feito o 

repasse aos estagiários,- 

7.14 É expressamente vedada a retenção do pagamento da bolsa auxílio ao estagiário sem 
que haja a prévia autorização do Contratante; 

7.15 Os valores devidos aos estagiários deverão ser depositados individualmente e 
exclusivamente em suas respectivas contas, de acordo com o Relatório de Pagamento, até 
o quinto dia útil após o repasse efetuado pelo CISAMUSEP. 
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8 VIGÊNCIA CONTRATUAL 

8.1 O contrato efetuado a partir deste Termo de Referência terá vigência no período de 

29/08/2020 a 28/08/2021 (doze meses). 

8.1.1 Caso o Contrato seja prorrogado, o Contratante terá direito às mesmas condições para 

cada ano de vigência do Contrato e aos seus aditivos. 

9 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1 Pela inexecução total ou parcial, o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 

Setentrião Paranaense - CISAMUSEP, garantida a ampla defesa, poderá aplicar à 

Contratada as sanções previstas no artigo art. 70  da Lei Federal n° 10.520/2002, e, 

subsidiariamente, aquelas previstas no artigo 87, da Lei Federal n° 8.666/93, e multa 

correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do objeto adjudicado; 

9.2 Para fins de imposição de penalidades são consideradas infrações as condutas abaixo 

elencadas, sendo certo que o rol abaixo é exemplificativo, podendo outras ocorrerem, e da 

mesma forma serão passíveis de punição conforme prevê as disposições normativas que 

regem a matéria: 

9.3 As penalidades aplicadas deverão sempre ser precedidas do devido processo legal, 

5 garantindo ao infrator o contraditório e a ampla defesa, cujo procedimento a ser observado 
será o previsto na Lei Federal n° 8.666/93; 

9.4 Para aplicação das penalidades deverão ser observados os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser considerados no momento do julgamento 

a gravidade da conduta do infrator, bem como o resultado lesivo dela decorrente; 

9.5 As multas aplicadas serão deduzidas do valor do saldo remanescente do contrato que 

ainda não foi repassado para a Contratada, sendo que na ausência de saldo, a multa deverá 

ser paga no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da notificação oficial, e não o sendo 

feito poderá ser cobrada pela via judicial; 

7 

INFRAÇÕES SANÇÃO 

Não firmar o instrumento de contrato, quando convocado 
Impedimento/Suspensão 

dentro do prazo previsto no Edital (até 05 dias úteis, a 
por até 2 anos 

contar da data da convocação). 

Fraudar o procedimento de licitação.
Impedimento/Suspensão 

 
de 2 a 5 anos 

Apresentar declaração ou informação falsa, bem como Impedimento/Suspensão 

adulterar documentos, de 2 a 5 anos 

Não promover a entrega do objeto da licitação no prazo Multa de 10% e/ou 

estipulado no contrato ou no prazo designado pelo Impedimento/Suspensão 

Contratante, por até 2 anos 
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Autorizado em: Fiscal do Contrato 

aula Heloise Boson 
Gerente Administrativa 

Consórcio Público Inlenniuniopa I de Saúde do Setenidão Paranaense 

9.6 As sanções previstas neste instrumento são independentes, podendo ser aplicadas de 
forma isolada ou, em casos de multas, cumulativamente com outras de maior gravidade. 

Maringá, 26 de maio 2020. 

Assinatura e Carimbo 

gn[í ea  Cristina d (Paiva Saǹ   
Diretora Administrativa 

Cons. Púb. Inter. & Saude d 
Set. Pararieoa 

CISAMUSEP 
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Estado do Paraná 

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO SETENT. PARANAENSE 

Ml R. Adolpho Contessotto, 620, zona 28 - Maringá - PR, 87053-285 

SOLICITAÇÃO DE DESPESA 

Solicitação n°: 1581 / 2020 Data Emissão: 15/06/2020 

Cotação: 51 

Órgão: 01 Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

Unidade Orçamentária: 01.001. Secretaria Executiva 

Função: 10 Saúde 

Sub Função: 123 Administração Financeira 

Programa: 0001 Apoio Administrativo 

Projeto/Atividade: 2001 Manutenção e Desenvolvimento da Atividades do Consórcio 

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 

Desdobramento: 07 00 ESTAGIÁRIOS 

Fonte de Recurso: 1069 CRCP DESTINADOS A OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

Fornecedor: A DEFINIR 

Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAR COMO AGENTE DE 
INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS JUNTO AO CISAMUSEP. 

Item Descrição Unidade Quantidade Vir. Unitário Vir. Total 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERV 2,6000 7.659,1700 19.913,84 
PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO 
DE ESTÁGIOS, VISANDO A ADMINISTRAÇÃO DE 
PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO A 10 
(DEZ) ESTUDANTES REGULARMENTE 
MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA 
NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DO 
ENSINO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
(TÉCNICO) E/OU ENSINO MÉDIO, PÚBLICOS E 
PARTICULARES, OFICIAIS OU RECONHECIDAS 
PELO MEC, CUJAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 
ESTEJAM DIRETAMENTE RELACIONADAS COM 
AS ATIVIDADES, PROGRAMAS, PLANOS E 
PROJETOS DO CISAMUSEP, COM BOLSA AUXÍLIO 
NO VALOR DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) NO 
PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. 

Total: 19.913,84 

Solicitante Secretário Executivo 
Pág. 1/1 
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DE 

    

     

     

MEMORANDO N° 298/2020 

Maringá, 23 de junho de 2020. 

De: Gerência de Compras e Licitação 
Para: Diretoria Administrativa 

Diante do recebimento da solicitação de compra, protocolo no 218/2020 que originou 

a Autorização de Despesa n° 051/2020, que tem por objeto a seleção das melhores 

propostas para a contratação de empresa especializada para atuar como Agente de 

Integração de Estágios, visando a administração de Programa de Estágio remunerado a 

estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos vinculados à 

estrutura do ensino superior, educação profissional (técnico) e/ou ensino médio, públicos e 

particulares, oficiais OU reconhecidas pelo MEC, cujas áreas de conhecimento estejam 

diretamente relacionadas com as atividades, programas, planos e projetos do CISAMUSEP, 

proveniente do setor da Gerência Administrativa, entendemos que a presente contratação 

poderá ser realizada por meio de processo licitatório, na modalidade Pregão, realizado na 

forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. 

O modo de disputa dos lances será o MODO ABERTO, conforme estabelece o artigo 

31, 1 do Decreto n° 10.024 de 20 de setembro de 2019 e o valor estimado para a contratação 

não terá caráter sigiloso. 

O valor máximo estimado para a contratação foi apurado após o cálculo da média 

dos preços de mercado obtidos através de pesquisa de preços praticados junto aos 

fornecedores especializados, contrato vigente pesquisado no site do Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná (TCE/PR) e contrato vigente da Prefeitura de Manfrinópolis 
- PR, com 

empresa agenciadora de estágios. 

O presente certame licitatório observará o cumprimento dos princípios dispostos no 

art. 37 da Constituição Federal e os dispositivos legais previstos pela Lei Federal n° 

10.520/2002, pela Lei Complementar n° 123/2006 e suas alterações, Decreto n° 5.450/2005 

e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 

Com base no processo anexo e nas informações acima segue processo para 

decisão e autorização. 

Atenciosamente, 

Rafae{ã K6g Ptrü 0 Ámagae 
Gerente de Compras e Licitações 

Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28, CEP 87.053-285 - Maringá - Paraná 
Fone: (44) 3123-8300 



Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

DE!U ! 
PARECER 

DE: ASSESSORIA JURÍDICA 

PARA: SECRETARIA EXECUTIVA. 

ORIGEM: Processo Administrativo de Licitação na Modalidade Pregão n° 
015/2020 

INTERESSADO:- DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
- GERÊNCIA DE 

COMPRAS E LICITAÇÃO 

ASSUNTO: LICITAÇÃO. Parecer jurídico relativo no procedimento licitatório na 
modalidade pregão eletrônico, relativo à análise de edital e demais documentos 
acostados ao procedimento. 

PARECER N° 014/2020-INI 

Senhor Secretário Executivo, 

DA CONSULTA 

Trata-se de consulta realizada para esta assessoria jurídica sobre a viabilidade 
e a conformidade legal para a abertura de procedimento licitatório na 
modalidade pregão eletrônico para a contratação de empresa especializada 
para contratação de empresa especializada para atuar como Agente de 
Integração de Estágios, visando a administração de Programa de Estágio 
remunerado a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva 
nos cursos vinculados à estrutura do ensino superior, educação profissional 
(técnico) e/ou ensino médio, públicos e particulares, oficiais ou reconhecidas 
pelo MEC, cujas áreas de conhecimento estejam diretamente relacionadas com 
as atividades, programas, planos e projetos do CISAMUSEP, conforme Termo 
de Referência encaminhado pel setor responsável. 

DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO 

De plano, cumpre destacar que a lei de licitação (Lei n° 8.666/93), em seu art. 
38, enumera uma série de requisitos que devem compor o procedimento de 
licitação desde a sua instauração, sendo certo que o parecer jurídico é uma 
das exigências ali contidas, mais especificamente no inciso VI, quando exige a 
presença de parecer técnico ou jurídico sobre a licitação, sua dispensa ou 
inexigibilidade. 

A análise, neste momento, circunscreve-se à regularidade dos atos iniciais e 
preparatórios para a instauração do procedimento, mais precisamente da 
presença das solicitações necessárias e da conformidade das minutas de edital 
e do contrato com as regras e diretrizes trazidas pelas leis que regem essa 
espécie de licitação (Lei 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei 8.666/93). 

A instauração do processo licitatório veio precedido de prévia solicitação do 
setor de origem, demonstrando que a compra do bem se faz necessária: 

"A contratação se faz necessária em razão do término do IV 
Aditivo ao contrato n° 41/2015 com vigência até o dia 

Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28, CEP 87.053-285 - Maringá - Paraná 
Fone: (44) 3123-8300 
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28/08/2020, para o qual não há previsão legal de prorrogação. 
Além disso, a contratação de estagiários em uma organização 
visa ao desenvolvimento de pessoas que estão em processo 
de formação em sua área de estudo, além do aprendizado de 
competências próprias da atividade profissional e à 
contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do 
educando para a vida cidadã e para o trabalho." 

O procedimento veio, ainda, instruído com a solicitação de despesa, onde se 
providenciou a reserva de numerário para a contratação, conforme Ficha de 
Autorização de Despesa no 51/2020. 

Nota-se, ademais, a presença das cotações referente à pesquisa de melhor 
preço para formação de um preço base que irá orientar as propostas a serem 
ofertadas. 

Concorre, outrossim, a presença das prescrições contida no art. 30  da Lei 
10.520/2002. 

Com relação às minutas apresentadas, do Edital e do Contrato, denota-se a 
presença dos requisitos necessários exigidos, vindo o edital com todas as 
especificações inerentes à habitação, tanto jurídica, quanto técnica, quanto 
econômico-financeiro e de regularidade fiscal e de exigência do cumprimento 
no contido no art. 70, XXXIII da Constituição Federal. Ao passo que o contrato 
atende as exigências contidas no art. 55 da Lei 8.666/93, em relação às 
cláusulas necessárias arroladas no respectivo dispositivo legal. 

CONCLUSÃO 

Diante desta análise, esta assessoria é pela aprovação dos documentos 
encaminhados, encontrando-se o processo em condições de ser autorizado 
pela autoridade competente se assim entender conveniente ao Consórcio. 

É o parecer. 

Maringá/PR, 23 de junho de 202 

ARL 
O - OABJP 

C SAMUSEP 
26.262 

S 

Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28, CEP 87.053-285 - Maringá - Paraná 
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) ç Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

DE 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2020 

OBJETO: O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a seleção das melhores propostas para 
a contratação de empresa especializada para atuar como Agente de Integração de Estágios, 
visando a administração de Programa de Estágio remunerado a estudantes regularmente 
matriculados e com frequência efetiva nos cursos vinculados à estrutura do ensino superior, 
educação profissional (técnico) e/ou ensino médio, públicos e particulares, oficiais ou 
reconhecidas pelo MEC, cujas áreas de conhecimento estejam diretamente relacionadas com 
as atividades, programas, planos e projetos do CISAMUSEP. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: 16 de julho de 2020, às 
09h. 

LOCAL: www.comprasgovernamentais.qov.br. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por item. 

PREÇO MÁXIMO: R$ 91.910,04 (noventa e um mil novecentos e dez reais e quatro centavos). 

Informações complementares e o Edital completo poderão ser adquiridos na Rua Adolpho 
Contessotto, n° 620 Maringá/PR - Fone: (44) 3123-8300 - Gerência de Compras e Licitações 
ou pelo site www.cisamusep.orq.br  

  

  

Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28, CEP 87.053-285 - Maring - Paraná 
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Ano VIII Edição n0  1193 Maringá - PR, terça-feira, 30 de junho de 2020 

Coosdrcio Pbco rmuca de Saúde do SsoPareense 

D  SE f̀fl4SE 
ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO 

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO 
PARANAENSE - CISAMUSEP 

ESTADO DO PARANÁ 

1 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N'1512020 

OBJETO: O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a Seleção das 
melhores propostas para a contratação de empresa especializada para 
atuar como Agente de Integração de Estágios, visando a 
administração de Programa de Estágio remunerado a estudantes 
regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos 
vinculados à estrutura do ensino superior, educação profissional 
(técnico) e/ou ensino médio, públicos e particulares, oficiais ou 
reconhecidas pelo MEC, cujas áreas de conhecimento estejam 
diretamente relacionadas com as atividades, programas, planos e 
projetos do CISAMUSEP. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: 
16 de julho de 2020, às 09h. 
LOCAL: ww.comorasqovernamentais.cov.br. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por item. 
PREÇO MÁXIMO: R$ 91.910,04 (noventa e um mil novecentos e dez 
reais e quatro centavos). 
Informações complementares e o Edital completo poderão ser 
adquiridos na Rua Adolpho Contessotto, n° 620 Maringá/PR - Fone: 
(44) 3123-8300 - Gerência de Compras e Licitações ou pelo site 
www.cisamuseo.oro.br  


