
 
 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 001/2017 
 

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu torna público, para conhecimento dos interessados da 
Tomada de Preços 001/2017, que resolve RETIFICAR o edital, de 12 de janeiro de 2017, conforme 
segue:  
Altera-se a redação do Edital:  
 
Onde lê-se: 
2- VALOR MÁXIMO DA TAXA 
O Valor Máximo da Taxa é de 10 % (dez por cento), sobre o valor da bolsa de cada estagiário. 
 

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A PROPOSTA   VALOR R$ 

Valor estimado para pagamento das bolsas para o período de 30 h* R$:84.000,00 

Valor estimado para pagamento da taxa para o período  R$:8.400,00 

Valor estimado para pagamento das bolsas para o período de 20 h* R$:154.000,00 

Valor estimado para pagamento da taxa para o período  R$:15.400,00 

                               NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS/BOLSAS 

Quantidade máxima estimada de estagiários/bolsas 30 horas 308 

Quantidade máxima estimada de estagiários/bolsas 20 horas 112 

                               PERÍODO DE ESTÁGIO/BOLSAS E RECESSO 

Período máximo estimado de estágio/bolsas 30 horas 24 meses                 

Período máximo estimado de estágio/bolsas 20 horas 24 meses                 

VALOR FIXADO PARA BOLSAS 

Bolsas 30 horas R$ 750,00 

Bolsas 20 horas R$ 500,00  

 
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ.95.589.230/0001-44 
sob n.º,com sede Av. 13 de Maio, 906, em Cruzeiro do Iguaçu - Estado do Paraná, torna público, para 
conhecimento Tomada de Preços, que realizará tipo menor taxa de administração sobre o valor da 
bolsa, ás 14:00 do dia 31/01/2017, na forma da Lei Federal n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993, 
alterada pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Complementar 123/06, para o serviço conforme descrito 
abaixo neste edital e seus anexos. 
8.1 No dia 31 de janeiro de 2017, até às 14h00, na sede da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do 

Iguaçu, na Av. 13 de maio - 906, serão recebidos os envelopes contendo os documentos de habilitação 

e proposta de preços dos licitantes, pela Comissão de Licitações. 

Abertura Pública dia: 31/01/2017 às 14:00 horas 
 
Leia-se 
 
2- VALOR MÁXIMO DA TAXA 
O Valor Máximo da Taxa é de 10 % (dez por cento), sobre o valor da bolsa de cada estagiário. 

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A PROPOSTA   VALOR R$ 

Valor estimado para pagamento das bolsas para o período de 30 h* R$:147.000,00 

Valor estimado para pagamento da taxa para o período  R$:14.700,00 

Valor estimado para pagamento das bolsas para o período de 20 h* R$:182.000,00 

Valor estimado para pagamento da taxa para o período  R$:18.200,00 

                               NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS/BOLSAS 

Quantidade máxima estimada de estagiários/bolsas 30 horas 196 

Quantidade máxima estimada de estagiários/bolsas 20 horas 364 

                               PERÍODO DE ESTÁGIO/BOLSAS E RECESSO 

Período máximo estimado de estágio/bolsas 30 horas 24 meses                 

Período máximo estimado de estágio/bolsas 20 horas 24 meses                 

VALOR FIXADO PARA BOLSAS 

Bolsas 30 horas R$ 750,00 

Bolsas 20 horas R$ 500,00  



A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ.95.589.230/0001-44 
sob n.º,com sede Av. 13 de Maio, 906, em Cruzeiro do Iguaçu - Estado do Paraná, torna público, para 
conhecimento Tomada de Preços, que realizará tipo menor taxa de administração sobre o valor da 
bolsa, ás 15:00 horas do dia 08/02/2017, na forma da Lei Federal n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993, 
alterada pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Complementar 123/06, para o serviço conforme descrito 
abaixo neste edital e seus anexos. 
 
8.1 No dia 08 de Fevereiro de 2017, até às 15h00, na sede da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do 
Iguaçu, na Av. 13 de maio - 906, serão recebidos os envelopes contendo os documentos de habilitação 
e proposta de preços dos licitantes, pela Comissão de Licitações. 
 
Abertura Pública dia: 08/02/2017 às 15:00 horas 
 
Permanecem inalteradas as demais condições constantes do aviso. Para todas as referências de 
tempo será observado o horário de Brasília (DF). 
O Edital com as devidas alterações poderá ser obtido através do webpage: 
http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e demais informações através do telefone (0xx46) 3572-8018; 
fax (0xx46) 3572-8001 e email: licitacaocruzeiro@hotmail.com. 
 
Torno público, 
 
 
             Cruzeiro do Iguaçu – Pr, 25 de janeiro de 2017. 

 
 

 
         SANDRO PAULO BORTONCELLO 

                                                                  PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
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