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RETIFICAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE INTEGRADOR, COM A 

FINALIDADE DE VIABILIZAR OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ÂMBITO 

DESTE MUNICÍPIO, PARA ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS, COM 

FREQUÊNCIA EFETIVA EM INSTITUIÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO. PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS 

SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. 
 

No Edital do Pregão Presencial nº 064/2022, publicado em diário oficial no dia 09 e 10/04/2022, na página 12, 

edição 10.717: 

 

I – Altera-se e Insere-se na cláusula 13 do Anexo XIII – Termo de Referência: 

 

13.16 A licitante contratada deverá constituir, em no máximo 60 (Sessenta) dias a partir da assinatura do 

contrato, um escritório na sede do Município de PALOTINA, com instalações e pessoal técnico adequado 

para atendimento dos estagiários e da Prefeitura Municipal de PALOTINA; 

13.16.1 Neste local, deverá haver preposto da empresa disponível para atendimento presencial dos 

estagiários ou interessados em realizar estágio nesta administração municipal. 

13.16.2 Justificativa: a necessidade de instalação de escritório no Município para atendimento dos 

candidatos e estagiários é imprescindível à fiel execução do contrato, na medida em que o programa 

de qualificação profissional do Município mediante realização de estágios remunerados possui, 

além da função de atendimento das necessidades da Administração Pública, finalidade social. 

Muitos candidatos às vagas e os estagiários advém de situações de vulnerabilidade econômica, não 

estão habituados às diligências procedimentais a serem executadas, necessitando de atendimento 

personalizado e individualizado São dúvidas corriqueiras, desde a abertura de conta corrente, bem 

como do preenchimento de documentos. Tradicionalmente sempre houve esse auxílio por parte do 

prestador de serviços na municipalidade mediante atendimento presencial. Não obstante, as 

experiências pretéritas com atendimento remoto por integradora não fora bem sucedido, 

culminando inclusive com a abertura de processo administrativo em desfavor de uma prestadora. 

Tais transtornos refletem na regularidade da documentação dos estagiários, na qualidade da 

seleção, nas admissões e rescisões (em especial quanto à retificação de documentos, e demora em 

ambos os processos) comprometendo as finalidades da contratação. 

Parágrafo único. Por fim, tal exigência não prejudica/prejudicou a competitividade dos certames 

realizados anteriormente pela Administração Pública Municipal, uma vez que os limites 

estabelecidos pelas taxas máximas previstas em Lei, até 10% (dez por cento) são aptas a remunerar 

eventuais custos para manutenção de um ponto de atendimento. Isso decorre de análise lógica uma 

vez que em 2021 o contrato nº 051/2021 fora firmado com taxa administrativa mensal de 1,39%; 

 

II – Altera-se na cláusula 17 do Anexo XIII – Termo de Referência: 

 

17.2 Disposição Estimada dos Postos: 

 

  SECRETARIAS 

QUANTIDADE 

ESTIMADA DE VAGAS 

VALOR MÁXIMO 

TAXA 

VALOR MÁXIMO TOTAL 

MENSAL 

VALOR 

MÁXIMO TOTAL  

1 ADMINISTRAÇÃO  43 R$ 81,00 R$ 3.483,00 R$ 41.796,00 

2 EDUCAÇÃO 128 R$ 81,00 R$ 10.368,00 R$ 124.416,00 

3 ESPORTES 4 R$ 81,00 R$ 324,00 R$ 3.888,00 

4 SAÚDE 20 R$ 81,00 R$ 1.620,00 R$ 19.440,00 

    195   R$ 15.795,00 R$ 189.540,00 

 

 

Em função das alterações as datas de recebimento da proposta, abertura e julgamento das propostas e abertura do 

certame, passam a ser: 
 

Abertura: 23/05/2022 - Horário: 15h00min. 

 

O prazo para protocolo das propostas encerra-se às 14h45min do dia 23 de Maio de 2022, no protocolo da 

Prefeitura Municipal de Palotina, Informações: Fone (44) 3649-7821, Departamento de Licitações e Compras. 
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Os interessados poderão ter acesso a essa retificação e ao edital no Departamento de Compras e Licitações da 

Prefeitura de Palotina, pelo site do município ou pelos emails compras@palotina.pr.gov.br, 

licitacao@palotina.pr.gov.br. Para maiores informações entre em contato pelo fone (44) 3649-7821/7838 – 

Departamento de Compras.  
 

A presente retificação passa a fazer parte integrante do PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2022. 
 

As demais informações constantes nas publicações anteriores permanecem inalteradas. 

 
 

Palotina, 06 de Maio de 2022. 

 

 

LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI 

PREFEITO MUNICIPAL 


