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PREFEITURA MUNICIPAL DE RELVADO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº31/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022. 

 

DATA DE ABERTURA: 22/02/2022 

HORÁRIO: 9 hrs. 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

 

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO  DE RELVADO, Estado do Rio Grande do 

Sul, no uso de suas atribuições, torna público, para o conhecimento dos interessados, que no dia 

22 de fevereiro de 2022 (22.02.2022) às 9 horas na Sala de Reuniões do Centro Administrativo 

Municipal de Relvado - RS, localizado na Rua das Hortênsias, n° 57, centro, na cidade de 

Relvado-RS, se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, com a finalidade de receber propostas e 

documentos de habilitação, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços na 

área de PSICOLOGIA, sendo o Edital do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, processando-se 

essa licitação nos termos da Lei Federal nº10.520, de 17.07.2002, e do Decreto Municipal 

nº19/2021, de 05 de março de 2021, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº8.666/93 de 21 de 

junho de 1993 e alterações posteriores, bem como as condições estabelecidas no presente Edital. 

 

01 - LOCAL, DATA E HORA 

1.1 - A sessão pública será realizada nas dependências do Centro Administrativo Municipal - Sala 

de Licitações, sito na rua das hortênsias nº 57, Bairro Centro, neste Município, no dia 22 de 

fevereiro de 2022 (22/02/2022), com início às 9 hrs, horário de Brasília - DF.     

1.2 - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta 

licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro 

dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

 

02 - OBJETO 

2.1 – Constitui objeto do presente Edital a contratação de empresa para prestação de serviços na 

área de PSICOLOGIA para atendimento das demandas da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RELVADO/RS, 

compreendendo os serviços constantes do Lote a seguir:  

 

LOTE 01:  Contratação de empresa para prestação de serviços na área de  PSICOLOGIA para 

atendimento das demandas da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E 

HABITAÇÃO do município de RELVADO/RS,  no desenvolvimento de atividades da 

POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO CRAS e cumprimento das exigências do 

SUAS-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, compreendendo serviços de  

desenvolvimento de todos os Programas e Projetos que envolvem a área, voltados a  ações 

preventivas a saúde mental e de promoção da qualidade de vida da população, realizar 

atendimentos individuais, de grupos, oficinas terapêuticas, visitas domiciliares, projetos de 

pesquisas na área,  acompanhamento de casos e demais atividades afins conforme planejamento e 

demanda  da Secretaria, estando sujeito a plantões no atendimento das necessidades do Município, 

com  carga horária de 20 horas semanais, com valor máximo  mensal estabelecido de R$ 

2.400,00( dois mil e quatrocentos reais). 

2.2 - Os serviços deverão ser prestados no município de Relvado/RS, correndo por conta da 

CONTRATADA as despesas de deslocamentos do profissional até a sede do município de 

Relvado/RS, para a prestação dos serviços constantes deste Edital, ficando estabelecido o 

valor máximo  mensal   do Lote. 

2.3 - O profissional que atuará na execução do objeto do Lote constante deste edital, deverá 

ser sócio ou componente do quadro permanente de profissionais da empresa. 
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2.4 - Deverá ser observado pelos licitantes quando da formalização da proposta inicial o 

valor máximo do Lote, sendo desconsideradas as propostas com valores acima do limite 

estabelecido. 

2.5 - JUSTIFICATIVA  PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 

2.5.1- Como se sabe, ao promover pregão presencial à Administração proporciona aos 

interessados, na sessão, a oportunidade de discutir, sanar dúvidas e esclarecer pontos importantes 

e controversos à licitação e impossíveis de serem debatidos no curso de uma sessão eletrônica. No 

tocante ao objeto licitado, “prestação de serviços na área de PSICOLOGIA para atendimento das 

demandas da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,  

DO MUNICÍPIO DE RELVADO/RS, com fins de  atender com fins de  atender ao maior 

interesse público no atendimento das necessidades do município de Relvado/RS, assegurando o 

manutenção dos serviços  na área da enfermagem à população, torna-se precípuo esclarecer e 

questionar quanto a  importância dos serviços, bem como, os problemas quanto aos horários da 

prestação do serviços e  as consequências   da não prestação dos serviços, atrasos, ou interrupções, 

como já ocorreu em várias oportunidades, a fim de evitar desnecessários e imensuráveis prejuízos 

futuros não realização, como já ocorreu em várias oportunidades, a fim de evitar desnecessários e 

imensuráveis prejuízos futuros. A possibilidade do exame e análise da documentação exigida e 

que credencia os participantes, é outra questão fundamental e que dá segurança ao Pregoeiro, 

Comissão de Apoio e ao certame. Assim, realizando esta sessão na forma presencial, terá o 

Pregoeiro a oportunidade de permitir e proporcionar os esclarecimentos e questionamentos antes 

referidos entre a área do demandante (Município de Relvado) e os proponentes, momento em que 

poderão ser saneadas dúvidas, discutidas divergências, firmados pontos fundamentais, além de 

outras questões necessárias à contratação em pauta. 

 

03 – DA PARTICIPAÇÃO 

3.1- Poderão participar desta licitação, os interessados que atendam a todas as exigências 

constantes neste procedimento licitatório e em seus anexos, inclusive as que sejam beneficiárias 

da Lei Complementar nº 123/2006. 

3.2- Estarão impedidos de participar da presente licitação: 

3.2.1- Os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração Municipal de 

Relvado/RS, no prazo e nas condições do impedimento; 

3.2.2- Os interessados que tenham sido declarados inidôneos pela Administração Municipal, 

Estadual ou Federal; 

3.2.3 – Os enquadrados no artigo 9º da Lei n.º 8.666/93 e alterações 

3.2.4- Visando atender a legislação relativa ao enfrentamento da epidemia de COVID-19 vigente á 

época da realização da respectiva sessão, que determinará os critérios necessários para ingresso e 

realização da mesma, como por exemplo, utilização de máscara facial e outros equipamentos de 

proteção individual, e assim como a regulamentação para sua utilização e o distanciamento 

recomendado, restando desde logo, os licitantes cientes quanto à  obrigatoriedade de atenção ao 

respectivo regramento. 

 

04 – DAS IMPUGNAÇÕES 

4.1 - Impugnações ao Edital e Recursos, caso interpostas por licitante, deverão ser apresentados 

por email administracao@relvadors.com.br e/ou por escrito, junto ao Protocolo Geral do 

Município sito na Rua das Hortênsias nº 57, Bairro Centro, Relvado (RS) e dirigidos ao Pregoeiro 

até a data de 18/02/2022, segundo dia útil que anteceder a data de abertura da licitação. Se 

interpostas por qualquer cidadão, deverão ser apresentadas até a data de 15/02/2022, quinto dia 

útil que antecede a abertura da licitação.  

4.2 - O Pregoeiro, neste caso, encaminhará as impugnações à Autoridade Competente que decidirá 

no prazo legal. 

mailto:administracao@relvadors.com.br
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4.3- Pedidos de esclarecimentos devem ser dirigidos ao Pregoeiro, por escrito, via Protocolo Geral 

do Município, somente até a data de 17/02/2022, terceiro dia útil que anteceder a data de 

abertura da licitação. 

4.4 - Demais informações complementares sobre o presente Edital poderão ser obtidas através do 

telefone (51) 3776.1122, Setor de Licitações, no horário das 8h às 11h30min e das 13h às 16h, de 

segunda à sexta-feira, ou pelo site www.relvado.rs.gov.br. 

4.5 - As informações de ordem técnica e jurídica poderão ser obtidas no endereço supracitado e 

pelo telefone (51) 3776.1122, respectivamente. 

 

05 – DO CONTRATO  

5.1- O contrato a ser celebrado entre o Município de Relvado/RS e a licitante vencedora vigorará 

da data da assinatura para o período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma da Lei, 

se houver interesse do Município, podendo ser corrigido anualmente pelo índice IPCA ou outro 

índice que vier a substituí-lo. 

 

06 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

6.1- A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro diretamente ou 

através de seu representante legal que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, 

será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, com poderes para formulação de 

ofertas e lances verbais e para a prática dos demais atos do certame, no interesse da representada. 

6.2- A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes. 

6.3- O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

6.3.1- se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser 

apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 

em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documento de eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato 

constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame; 

6.3.2- se representante legal, deverá apresentar: 

6.3.2.1- instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante 

devidamente reconhecida em cartório, em que conste o nome da empresa outorgante, bem como 

de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, também, o nome do outorgado, 

constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou 

6.3.2.2-Termo de Credenciamento (conforme modelo deste Edital) outorgados pelos 

representantes legais do licitante, com a firma do outorgante devidamente reconhecida em 

cartório, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e 

para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.  

6.3.3 Em ambos os casos, (4.3.2.1 e 4.3.2.2 deverá ser acompanhado do ato de investidura do 

outorgante como dirigente da empresa. É obrigatória a apresentação de documento de identidade, 

se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 

6.4- Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório a 

presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

6.5 - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos arts. 42 a 45 da Lei 

Complementar 123/2006, disciplinados no item “9.14” deste Edital, deverão apresentar, fora 

dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se 

enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

6.5.1 - As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o 

limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios 

previstos nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, disciplinados no item “9.14”, deste 

http://www.relvado.rs.gov.br/
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Edital, conforme o disposto no artigo 34 da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que 

também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, 

firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima. 

6.6-Declaração assinada pelo representante legal credenciado, em atendimento ao disposto 

no inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, que sua representada cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo deste Edital, sob pena de não 

aceitação de sua proposta pelo Pregoeiro. 

6.7 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado. 

6.8- Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 

credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o 

documento para os fins deste procedimento licitatório. 

6.9- Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório a 

presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

6.10 - No dia, hora e local mencionado no preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes e 

demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá o 

CREDENCIAMENTO e os envelopes nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e nº 02 - 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

7 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

7.1 - Para participação deste certame, a licitante, além de atender ao disposto neste Edital, deverá 

apresentar a sua proposta de preços e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, 

não transparentes, sobrescritos com os dizeres abaixo indicados, além da razão social e endereço 

completo atualizado: 

AO MUNICÍPIO DE RELVADO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA LICITANTE) 

 

AO MUNICÍPIO DE RELVADO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA LICITANTE) 

 

7.2 - Os envelopes nº 01 – Proposta de Preços e nº 02 – Documentação deverão ser entregues 

no Departamento de Contratos e Licitações, sito na rua das hortênsias nº 57, Relvado-RS - 

CEP: 95965.000 

 

08 - DA PROPOSTA DE PREÇO 

8.1 – As propostas de preços devem, obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos:  

8.2 - A proposta deverá ser apresentada sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, redigidas em 

linguagem clara, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, e deverá 

conter: 

a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone e-mail e nome da 

pessoa responsável, com endereço, CPF e Identidade; 
a.1) o nº do CNPJ deverá ser o mesmo para participação na licitação e emissão do documento 

fiscal (Nota Fiscal ou Fatura) para efeitos de cobrança; 

b) Validade da Proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados  da data para entrega 

das propostas. 

8.3- Prazo de prestação de serviços: O prazo de prestação de serviços é pelo período de 

12(doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 
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(sessenta) meses, contados da assinatura do contrato. 

8.4- Preço: Apresentar Valor mensal para o Lote, expresso em moeda corrente nacional, 

contendo descrição dos serviços, conforme características constante do Lote, devendo estar 

incluídos no preço quaisquer impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais e comerciais, e outros encargos que eventualmente incidam sobre a 

operação ou, ainda, despesas com deslocamentos do profissional até a sede da Unidade Básica de 

Saúde do município de Relvado/RS, que correrão por conta da licitante vencedora. De nenhuma 

forma tais encargos poderão ser transferidos ao Município, com observância do valor máximo 

mensal estabelecido para o Lote. 

8.5. Declaração da Licitante de que possui  profissional que atuará na execução do objeto,  

conforme exigências do  edital 

8.6-Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, 

duas casas decimais após a vírgula. 

8.7- Para julgamento, será adotado o critério de Menor Valor por Lote, levando-se em conta o 

atendimento do objeto deste Edital e a apresentação da documentação que acompanha a proposta 

 

09 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1 - Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de 

valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão 

fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação do 

vencedor. 

9.2 - Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 

poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances 

verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

9.3 - No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 

anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, 

em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a 

proclamação do vencedor. 

9.4 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao 

licitante, na ordem da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação do vencedor. 

9.5 - É vedada a oferta de lances com vista ao empate. 

9.5.1 - A diferença entre cada lance será definida pelo Pregoeiro nunca superior a 5% (cinco por 

cento) do valor do menor preço cotado para o item, pelas empresas. 

9.5.2 - O prazo máximo para a oferta de lances será definida pelo Pregoeiro nunca superior a 05 

(cinco) minutos para cada lance. 

9.6 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 

às penalidades constantes no item 17 - DAS SANÇÕES PARA O INADIMPLEMENTO deste 

Edital.  

9.7 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 

exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo 

licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

9.8 - Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 

menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

9.9 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os 

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

9.10 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o pregoeiro examinará a 

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 

respeito. 
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9.11 - A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 

considerada vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste 

Edital, com o preço de mercado e ofertar o MENOR VALOR PAR AO LOTE.  

9.12 - Serão desclassificadas: 

a) As propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as 

propostas do Lote que apresentarem valores acima do limite máximo estabelecido, as que 

forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponha a 

qualquer dispositivo legal vigente; 

b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 

9.13 - Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no Edital. 

9.14 – Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 

44, § 2º da Lei Complementar 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, 

preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas 

que atenderem ao item “6.5” deste Edital. 

9.14.1 - 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. 

9.15 - 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 05 (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 enquadrem na hipótese do item “9.14.1” deste Edital, a apresentação de 

nova proposta, no prazo previsto na alínea “a” deste item. 

9.16 - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfazer às 

exigências do item “9.15” deste Edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da 

proposta originariamente de menor valor. 

9.17 - O disposto nos itens “9.14” a “9.16” 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. 

9.18 - Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 

outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na 

ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos 

interpostos. 

9.19 - 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 4.3 deste Edital. 

9.20 - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 

continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes. 

 

10 - DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO)  

10.1 - Para fins de habilitação neste Pregão Presencial, a licitante deverá apresentar, dentro do 

ENVELOPE nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor  devidamente registrado e, no caso 

de sociedade por ações, estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição 

de sua atual administração, registrados e publicados. 
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c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente quando a atividade assim o exigir; 

d) Declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII 

do art. 7° da Constituição Federal, conforme modelo anexo deste Edital. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO-A licitante fica dispensada da apresentação dos documentos 

especificados nas letras “a)” e/ou  “b)” do Item 10.1, caso já tenha apresentado os mesmos 

por ocasião da fase de representação/credenciamento. 

 

10.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistente na apresentação da Certidão 

Negativa de Débito expedida pela Secretaria da Receita Federal e da Certidão Negativa de Dívida 

Ativa para com a União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda e Seguridade Social 

(INSS); 

c) Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual  

d Certidão que prove a regularidade Municipal da jurisdição fiscal do estabelecimento licitante; 

e)Certidão que prove a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas- (CNDT), nos termos do Título 

VII-A da CLT, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943. 

 

10.3 – QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

10.3.1- Declaração de Idoneidade e de Capacidade Operativa, para licitar ou contratar com a 

administração pública, declarando sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua 

habilitação e que possui capacidade operativa conforme modelo deste Edital. 

10.3.2- Declaração indicando o profissional vinculado à empresa que desenvolverá as 

atividades pertinentes ao objeto desta licitação. 

10.3.3- Comprovante de Registro do profissional que prestará os serviços objeto deste edital 

indicado no Item 10.3.2 no Conselho de Classe competente.  

10.3.4. Comprovação do vínculo do profissional indicado no Item 10.3.3  com a empresa 

licitante, que  deverá ser sócio ou componente do quadro permanente de profissionais da 

empresa, através de apresentação  de cópia do Contrato Social da empresa, em se tratando 

de sócio  ou cópia da CTPS, em se tratando de empregado da empresa. 

10.3.5 Declaração do licitante de que cumpre com a legislação do Ministério do Trabalho de 

que atendendo os seguintes documentos: LTCAT (Laudo Técnico das Condições 

Ambientais), PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e PCMSO (Programa 

de Controle Médico de Saúde Ocupacional). As cooperativas compostas somente de associados 

e as empresas que possuam o quadro composto por sócios cotistas, que não possuam outros 

empregados em seu quadro funcional, assim declaradas, ficam desobrigadas da apresentação da 

declaração. 

     10.4 - Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída 

pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o 

objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade e atenda as exigências do 

presente Edital, sob pena de inabilitação. 

10.5 - Não haverá, em hipótese alguma, confrontação de documentos na sessão de abertura dos 

envelopes, para autenticação pela Comissão de Licitação. 

10.6. As empresas que deixarem de apresentar qualquer dos documentos acima citados, as que 

tiverem documentos com prazo de validade vencido ou ainda, as que tiverem o objeto da empresa 
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incompatível com o objeto deste Edital, serão excluídas do processo, nos termos da Lei 8666/93 e 

suas alterações posteriores. 

 10.7. O licitante empresa de pequeno porte e a cooperativa, que apresentar alguma restrição na 

comprovação da regularidade fiscal, Item 10.2 letras “a”, “b”, “c”, “d”,”e”, “f”e”g”   será 

acrescido o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que for 

declarado vencedor do certame, podendo ser prorrogado por uma única vez, por igual período, 

a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e 

durante o transcurso do respectivo prazo, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

negativa.  

10.7.1. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará na decadência do 

direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

10.7.2 - Ocorrendo a situação prevista no item “10.7”, a sessão do pregão será suspensa, podendo o 

pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já 

intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 

10.7.3 - O benefício de que trata o item “10.7” não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno 

porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma 

restrição. 

10.7.4 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no item “10.7”, implicará na 

inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item “17”, sem prejuízo das 

penalidades previstas deste Edital.   

10.8 - O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do 

Pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo a 

licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização 

do envelope. 

10.9- Os documentos solicitados anteriormente poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório ou por funcionário da Administração 

Municipal. A autenticação pela Prefeitura deverá ser efetuada com antecedência mínima de 

24 (vinte e quatro) horas antes da data marcada para abertura dos envelopes, junto ao Setor 

de Compras e Licitações, na Prefeitura Municipal de Relvado/RS. 

 

11 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada 

vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

11.2 - O licitante vencedor da disputa de lances, deverá apresentar no prazo de 02 (dois) dias 

úteis após a adjudicação a proposta com os preços resultantes do certame, bem como os 

dados bancários (banco, agência e nº da conta) e do responsável pela assinatura do contrato. 

11.3 - Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante e 

examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, 

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda o Edital, sendo a respectiva licitante declarada 

vencedora, ocasião em que a Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente para que seja 

obtido preço melhor. 

11.4 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira proclamará a vencedora, 

proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a intenção de interpor 

recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na 

decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na ata da Sessão a síntese dos 

motivos do recurso, o prazo para apresentar as razões do recurso, bem como o registro de que 

todos os demais licitantes ficaram intimados 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 todos, vista imediata do processo. 
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12 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

12.1 - Tendo a licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública do 

Pregão, terá ela o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 

12.2 - As demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) 

dias corridos para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término do prazo da 

recorrente. 

12.3 - A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de 

admissibilidade dos recursos. 

12.4 - As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, 

ao Setor de Licitações, no endereço mencionado no Item 01 deste Edital. 

12.5 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito 

de recurso. 

 

13 - DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

13.1 - Homologada a licitação, a Administração convocará no prazo de até 05 (cinco) dias, o 

licitante que tiver apresentado a proposta vencedora para assinatura do contrato, sob pena de 

decair o direito à Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 

8.666/93 e alterações posteriores. 

13.2 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, 

desde que seja feito de forma motivada. 

13.3 - Caso a firma adjudicatária não assine o Contrato no prazo e condições estabelecidas, o 

Pregoeiro poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para nova 

negociação até chegar a um vencedor ou recomendar a revogação da licitação independentemente 

da cominação prevista no artigo 81, da Lei n.º 8.666/93. 

 

14 – DO INICIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA FISCALIZAÇÃO  

14.1-A prestação dos serviços objeto do presente Edital deverão ser iniciados  imediatamente  

após a assinatura do contrato e recebimento da ordem de inicio, sendo de inteira 

responsabilidade da Contratada, as despesas de deslocamentos do profissional até a sede do 

município de Relvado/RS,  alimentação, encargos sociais e trabalhistas , caso ocorra atraso na 

prestação dos serviços, será cobrado multa por cada dia de atraso, conforme previsto no item 17 

deste edital. 

14.2- O recebimento, acompanhamento, fiscalização e avaliação do contrato por parte do 

Município será feito através do titular da pasta da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO , a quem competirá comunicar as falhas porventura 

constatadas e solicitar a substituição dos mesmos. O não atendimento de quaisquer das 

obrigações implicará em advertência. Caso não atendido a contento, poderão implicar na 

rescisão do contrato. 

14.3- A fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis.  

14.4- A Contratada deverá assumir o compromisso formal de executar todas as tarefas objeto do 

presente Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº04/2022, com perfeição e acuidade, mobilizando, 

para tanto profissionais capacitados. 

14.5 Poderá ser solicitado, a qualquer tempo, a substituição do prestador de serviço indicado pela 

contratada, caso este não esteja desempenhando ou correspondendo nas funções determinadas no 

Município. 
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14.6- Quando o profissional indicado tiver de ficar afastado do trabalho por qualquer motivo, é 

responsabilidade da empresa a substituição deste, bem como comunicar a Secretaria  da 

substituição e/ou transferência. 

14.7- A contratada deverá apresentar profissional habilitado, responsabilizando-se em ressarcir 

quaisquer danos ou prejuízos que os mesmos virem a causar, para com terceiros. 

 

15 - DO PAGAMENTO 

15.1- O pagamento será efetuado mensalmente no mês subsequente ao da prestação do serviço, 

até o 20º (vigésimo) dia útil, contados a partir da apresentação do relatório mensal comprovando a 

execução dos serviços, mediante emissão da Nota fiscal/fatura correspondente, devidamente 

vistada, pela respectiva Secretaria Municipal. Na nota fiscal deverá constar: PP nº 04/2022 e 

deverá ser entregue no Setor de Licitações ou na Secretaria Municipal. Serão processadas as 

retenções nos termos da lei que regula a matéria. 

15.2- A Contratada será responsável pelos encargos sociais, taxas, encargos, ou tributos, alvarás e 

qualquer outra despesa que vier a incidir sobre o serviço, bem como, qualquer responsabilidade no 

tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, referente ao pessoal utilizado nos 

serviços, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal decorrentes 

dos serviços de qualquer tipo de demanda, devendo atender o disposto na legislação trabalhista e 

previdenciária. 

15.3- A Contratada ficará sujeita a retenção de 11% sobre o total da fatura nos termos do art. 31 

da Lei nº 8.212, sendo passível de deduções conforme regulamentos do INSS e demais legislação 

especifica. 

 

16 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
16.1 - A despesa correrá à conta da seguinte dotação orçamentária: 

2203 – Manut. Ações Sócio Assist. Básica Crianças Adolesc. Jovens – FNAS-PSB 

3.3.90.39.00.10.01 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA 

2046 -  Manutenção Fundo Municipal Assistência Social 

3.3.90.39.00.10.01 – OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 

 

17 - DAS PENALIDADES: 

17.1- Nos termos do disposto no art. 87 e §§ da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, 

pela inexecução parcial ou total do contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à 

CONTRATADA as seguintes penalidades, sempre garantida a prévia defesa em processo 

administrativo: 

I – advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais haja 

concorrido; 

II – multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total estimado e homologado. 

III - suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município 

de Relvado/RS, pelo prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da gravidade da falta; 

IV - rescisão do contrato pelos motivos previstos no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 

posteriores; 

V - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, nos casos de 

falta grave com comunicação aos respectivos registros cadastrais, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o 

CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base no inciso III. 

17.2 - Será garantido ao licitante, o direito prévio da citação e da ampla defesa, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis contra quaisquer das situações acima previstas.  
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17.3 - Essas penalidades serão aplicadas a critério do Município, e, sempre que aplicadas, serão 

devidamente registradas. 

17.4 - Serão aplicadas as penalidades: 

I-  quando houver recusa injustificada da empresa em assinar o contrato, ou não assiná-la dentro 

do prazo estabelecido pelo Município; 

II- quando houver recusa injustificada da empresa em retirar a ordem de fornecimento (empenho), 

dentro do prazo estabelecido pela Administração; 

III- sempre que verificadas pequenas irregularidades;  

IV- quando houver atraso injustificado na execução do serviço por culpa da empresa; 

V- quando não corrigir deficiência apresentada no(s) serviço executado;  

VI- quando houver descumprimento das cláusulas constantes no Contrato ou de dever originado 

de norma legal ou regulamentar pertinente.  

17.6 - A advertência por escrito será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, 

sempre que se verificarem pequenas irregularidades A sua reiteração demandará a aplicação de 

pena mais elevada, a critério do Município. 

17.7- A multa prevista nos itens anteriores não impede que o Município rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique as outras sanções previstas na lei. 

17.8- A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município ou ainda, 

quando for o caso, cobrada judicialmente.  

17.9- A suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal de Relvado/RS, ou 

declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública será aplicada nos casos de 

maior gravidade. 

 

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1 – Os serviços serão recebidos e aceitos pelo fiscal do contrato, podendo ser rejeitado, caso 

desatenda as especificações exigidas. 

18.2 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários nas compras até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

18.3 - É de inteira e expressa responsabilidade do contratado todas as despesas necessárias para a 

execução do objeto deste Edital, incluindo custos de deslocamentos do profissional até a sede do 

Municipio, alimentação, recursos humanos, encargos sociais, fiscais, comerciais, trabalhistas, 

previdenciários e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento das 

obrigações decorrentes deste Edital. 

18.4 - O contratado é responsável pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, 

decorrentes da execução do contrato. 

18.5 - Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições das propostas ou 

de quaisquer documentos. 

18.6 - Fica assegurado ao Município de Relvado/RS, o direito de a qualquer tempo, antes da 

contratação, revogar a presente Licitação, por interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, suficiente para justificar o ato, sem que assista às 

licitantes direito à indenização. 

18.7 - Este Edital se completa com as regras e princípios da Lei Federal nº.10. 520, de 17/07/2002, 

pelo Decreto Federal nº. 3.555/2000, bem como, e subsidiariamente, da Lei Federal nº. 8.666/93 e  

encontra-se afixado no quadro mural da Prefeitura Municipal de Relvado, podendo os interessados 

obterem cópias do edital e anexos, no site do Município – www.relvado.rs.gov.br. 

18.8 -  Integra este Edital os seguintes ANEXOS: 

a) ANEXO I- Termo de Referencia; 

b) ANEXO II- Modelo de declaração de idoneidade e  capacidade operativa; 

c) ANEXO III- Declaração de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

como cooperativa;  

http://www.relvado.rs.gov.br/
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d) ANEXO IV- Declaração de cumprimento da Lei 10.520/2002; 

e) ANEXO V- Modelo de Credenciamento. 

f) ANEXO VI- Modelo de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal; 

g) ANEXO VII- Minuta do Contrato. 

h) ANEXO VIII- Modelo Proposta de Preços 

 

RELVADO, 09 de  fevereiro de 2022. 

 

   ADALBERTO  DALLA VECCHIA 

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO  

 RELVADO/RS 

         

 

 

 

 

 

 

Este Edital se encontra examinado e aprovado  

por esta Assessoria Jurídica, quanto á forma. 

EM______/_____/______ 

Dr JONAS CARON 

OAB/RS Nº 100.304 
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ANEXO I 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022 

TERMO DE REFERENCIA 

 

1-OBJETO: Constitui objeto do presente Edital a contratação de empresa para prestação de 

serviços na área de PSICOLOGIA para atendimento das demandas da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

RELVADO/RS, compreendendo os serviços constantes do Lote a seguir:  

 

LOTE 01:  Contratação de empresa para prestação de serviços na área de  PSICOLOGIA para 

atendimento das demandas da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E 

HABITAÇÃO do município de RELVADO/RS,  no desenvolvimento de atividades da 

POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO CRAS e cumprimento das exigências do 

SUAS-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, compreendendo serviços de  

desenvolvimento de todos os Programas e Projetos que envolvem a área, voltados a  ações 

preventivas a saúde mental e de promoção da qualidade de vida da população, realizar 

atendimentos individuais, de grupos, oficinas terapêuticas, visitas domiciliares, projetos de 

pesquisas na área,  acompanhamento de casos e demais atividades afins conforme planejamento e 

demanda  da Secretaria, estando sujeito a plantões no atendimento das necessidades do Município, 

com  carga horária de 20 horas semanais, com valor máximo  mensal estabelecido de R$ 

2.400,00( dois mil e quatrocentos reais). 

1.2 - Os serviços deverão ser prestados no município de Relvado/RS, correndo por conta da 

CONTRATADA as despesas de deslocamentos do profissional até a sede do município de 

Relvado/RS, para a prestação dos serviços constantes deste Edital, ficando estabelecido o 

valor máximo  mensal   do Lote. 

1.3 - O profissional que atuará na execução do objeto do Lote constante deste edital, deverá 

ser sócio ou componente do quadro permanente de profissionais da empresa. 

 

1.4 - Deverá ser observado pelos licitantes quando da formalização da proposta inicial o 

valor máximo do Lote, sendo desconsideradas as propostas com valores acima do limite 

estabelecido. 

1.5- O contrato a ser celebrado entre o Município de Relvado/RS e a licitante vencedora vigorará 

da data da assinatura para o período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma da Lei, 

se houver interesse do Município, podendo ser corrigido anualmente pelo índice IPCA ou outro 

índice que vier a substituí-lo. 

 1.6 A prestação dos serviços objeto do presente Edital deverão ser iniciados  imediatamente  

após  a assinatura do contrato e recebimento da ordem de inicio,  sendo de inteira 

responsabilidade da Contratada, as despesas de deslocamentos do profissional até a sede da do 

município de Relvado/RS, alimentação, encargos sociais e trabalhistas, caso ocorra atraso na 

prestação dos serviços, será cobrado multa por cada dia de atraso, conforme previsto edital. 

1.7- O recebimento, acompanhamento, fiscalização e avaliação do contrato por parte do 

Município será feito através do titular da pasta das SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, a quem competirá comunicar as falhas porventura 

constatadas e solicitar a substituição dos mesmos. O não atendimento de quaisquer das 

obrigações implicará em advertência. Caso não atendido a contento, poderão implicar na 

rescisão do contrato. 

1.8- A fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
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defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis.  

1.9- A Contratada deverá assumir o compromisso formal de executar todas as tarefas objeto do 

presente Edital, com perfeição e acuidade, mobilizando, para tanto profissionais capacitados. 

1.10-A Contratante poderá a qualquer tempo, solicitar a substituição do prestador de serviço 

indicado pela contratada, caso este não esteja desempenhando ou correspondendo nas funções 

determinadas no Município de Relvado. 

 1.11- Quando o profissional indicado pela Contratada tiver de ficar afastado do trabalho por 

qualquer motivo, é responsabilidade da empresa a substituição deste, bem como comunicar a 

Secretaria da substituição e/ou transferência. 

1.12- A Contratada deverá apresentar profissional habilitado, responsabilizando-se em ressarcir 

quaisquer danos ou prejuízos que os mesmos virem a causar, para com terceiros. 

 

Relvado, fevereiro/2022 

 

 

ADALBERTO DALLA VECCHIA 

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO 

RELVADO/RS 
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ANEXO II  

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E CAPACIDADE OPERATIVA 

(Modelo) 

 

 

 

 

 

                       (Nome da empresa).............................................................., CNPJ nº 

............................................, sediada.............................................(endereço completo), declara, 

sob as penas da lei, que, até a presente data, inexiste fato superveniente impeditivo para sua 

habilitação no presente procedimento licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores,  que possui capacidade operativa e disponibilidade financeira para 

atender ao objeto desta licitação. 

 

 

 

 

                                                       --------------------------------------------------- 

                                                                              Local e Data 

 

 

 

 

 

                                                   -------------------------------------------------------- 

                                                     Assinatura do representante legal da licitante 
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ANEXO III 

 DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (PARA FINS DE BENEFÍCIO DAS DISPOSIÇÕES DO CAPÍTULO V 

DA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06) OU COMO COOPERATIVA (NOS TERMOS DO 

ART. 34 DA LEI N.º 11.488/07)  

 

 

 

  DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO  

 

 

 A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ nº 

__________________________, por intermédio de seu responsável (contador ou técnico 

contábil)________________________, CPF nº ____________________, declara, para fins de 

participação na licitação modalidade  Pregão Presencial  n.º 04/2022, que: 

 

(   ) é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06; 

 

(       ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar n.º 123/06; 

 

(       ) é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 

4.800.000,00 (tendo assim, direito aos benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar 

n.º 123/06) 

 

Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar n° 123/06. 

 

 

Local e data: ___________________________________________ 

 

 

 

    ______________________________________ 

     Nome do profissional contábil: 

     Nº de seu registro junto ao CRC: 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA PROPOSTA E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

 

À 

Prefeitura Municipal de Relvado  - RS 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 04/2022 

 

 

 

  A empresa ___________________________________,estabelecida 

___________________ inscrita no CNPJ sob o nº _________________ declara, sob as penas 

da Lei, conhecer e aceitar as condições constantes deste Pregão e seus anexos, e que 

atendemos plenamente aos requisitos necessários para habilitação e proposta e declaramos 

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art 4º,  inciso VII, da Lei 

nº 10.520, de 17/07/2002.   

 

                                                             --------------------------------------------------- 

                                                                                    Local e Data 

 

 

  Assinatura: ___________________________________ 

 

    Razão Social da licitante e CARIMBO COM CNPJ 
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                                 ANEXO V- MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

                     Pelo presente a empresa ..................................................., situada na ......................, 

CNPJ nº ......................................, através de seu ......................................, outorga ao Sr. 

..........................................., RG nº .........................................., amplos poderes para representá-la 

junto ao Município de Relvado/RS, no Pregão nº 04/2022 inclusive para interpor ou desistir de 

recursos, receber citações, intimações, responder administrativa e judicialmente por seus atos, 

formular ofertas e lances de preços e, enfim, praticar todos os atos pertinentes ao certame, em 

nome da proponente. 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------- 

Local e Data 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------- 

Assinatura do representante legal da licitante 

Carimbo do CNPJ da empresa 
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ANEXO VI 

DECLARACÃO DO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

(Modelo) 

 

 

 

 

 

 

Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação, que a empresa 

___________________________, cumpre com o disposto no inciso XXXIII, do artigo sétimo da 

Constituição Federal: “... proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre, aos menores de 

dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz, 

a partir de quatorze anos”. 

 

Ressalva: 

(  ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

 

 

                                                           --------------------------------------------------- 

                                                                                 Local e Data 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante 
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ANEXO VII 

 MINUTA DE CONTRATO N° ......./2022 - PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2022 

Pelo presente contrato, o MUNICÍPIO DE RELVADO, pessoa jurídica de direito público, 

inscrita no CNPJ sob o nº. 92.402.510/0001-03 neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. 

..........................., doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa.................. pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n....................., neste ato representada pelo seu 

representante legal ........................, CPF sob n° ....................., com sede na ............., na cidade de 

................., doravante denominada de CONTRATADA.........................,  fundamentados nas 

disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto 

Municipal nº 19/2021, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e 

alterações posteriores, e de conformidade com o resultado constante da Licitação modalidade 

Pregão Presencial n° 04/2022, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que 

seguem: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA:  Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços na área 

de PSICOLOGIA para atendimento das demandas da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE RELVADO/RS, 

compreendendo os serviços constantes dos Lotes a seguir:  

 

LOTE 01: Contratação de empresa para prestação de serviços na área de  PSICOLOGIA para 

atendimento das demandas da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E 

HABITAÇÃO do município de RELVADO/RS,  no desenvolvimento de atividades da 

POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO CRAS e cumprimento das exigências do 

SUAS-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, compreendendo serviços de  

desenvolvimento de todos os Programas e Projetos que envolvem a área, voltados a  ações 

preventivas a saúde mental e de promoção da qualidade de vida da população, realizar 

atendimentos individuais, de grupos, oficinas terapêuticas, visitas domiciliares, projetos de 

pesquisas na área,  acompanhamento de casos e demais atividades afins conforme planejamento e 

demanda  da Secretaria, estando sujeito a plantões no atendimento das necessidades do Município, 

com  carga horária de 20 horas semanais. 

 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os serviços deverão ser prestados no município de Relvado/RS, 

correndo por conta da CONTRATADA as despesas de deslocamentos do profissional  até a sede 

do município de Relvado,  para a prestação dos serviços constantes deste contrato. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O profissional que atuará na execução do objeto constante deste 

Contrato, deverá ser sócio ou componente do quadro permanente de profissionais da empresa. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA deverá assumir o compromisso formal de 

executar todas as tarefas objeto do presente Contrato, com perfeição e acuidade, mobilizando, 

para tanto profissionais capacitados.  

 

PARÁGRAFO QUARTO: A Contratante poderá a qualquer tempo, solicitar a substituição do 

prestador de serviço indicado pela contratada, caso este não esteja desempenhando ou 

correspondendo nas funções determinadas no Município de Relvado. 

 

PARAGRAFO QUINTO: Quando o profissional indicado pela CONTRATADA tiver de ficar 

afastado do trabalho por qualquer motivo, é responsabilidade da empresa a substituição deste, bem 

como comunicar a Secretaria da substituição e/ou transferência.  
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CLAUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA deverá apresentar profissional habilitado, 

responsabilizando-se em ressarcir quaisquer danos ou prejuízos que os mesmos virem a causar, 

para com terceiros. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: Para efeitos obrigacionais, tanto o Pregão Presencial nº 04/2022, 

quanto à proposta nela adjudicada, integram o presente contrato, valendo seus termos e condições 

em tudo quanto com ele não conflitarem.  

 

CLÁUSULA QUARTA: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor mensal de R$ 

........(.....................) para os serviços objeto do LOTE 01,  constantes da Clausula Primeira  do  

presente contrato, que a mesma foi vencedora no referido Pregão Presencial  Nº 04/2022.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento será efetuado mensalmente no mês subsequente ao da 

prestação do serviço, até o 20º (vigésimo) dia útil, contados a partir da apresentação do relatório 

mensal comprovando a execução dos serviços, mediante emissão da Nota fiscal/fatura 

correspondente, devidamente vistada, pela respectiva Secretaria Municipal. Na nota fiscal deverá 

constar: PP nº 04/2022 e deverá ser entregue no Setor de Licitações ou na Secretaria Municipal. 

Serão processadas as retenções nos termos da lei que regula a matéria. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA será responsável pelos encargos sociais, taxas, 

encargos, ou tributos, alvarás e qualquer outra despesa que vier a incidir sobre o serviço, bem 

como, qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, 

referente ao pessoal utilizado nos serviços, no caso de reclamações trabalhistas, ações de 

responsabilidade civil e penal decorrentes dos serviços de qualquer tipo de demanda, devendo 

atender o disposto na legislação trabalhista e previdenciária. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A Contratada ficará sujeita a retenção de 11% sobre o total da 

fatura nos termos do art. 31 da Lei nº 8.212, sendo passível de deduções conforme regulamentos 

do INSS e demais legislação especifica. 

 

CLÁUSULA QUINTA: São obrigações da CONTRATADA: 

a) Prestar os serviços nos dias e horários, determinados, realizando os atendimentos da área.      

b) Atender as solicitações da Secretaria no atendimento das demandas existentes relativas a 

prestação dos serviços conforme necessidades; 

c) Iniciar os serviços imediatamente após assinatura do contrato; 

d) Manter, durante o prazo de vigência contratual, as condições de habilitação e qualificação 

compatíveis com a obrigação assumida; 

e) Arcar com as despesas referentes aos serviços objeto da presente Licitação, inclusive os 

Tributos municipais, Estaduais e Federais incidentes sobre os serviços prestados; 

f) Efetuar, com rigorosa pontualidade os recolhimentos legais, relativos ao ISSQN, INSS, PIS, 

FINSOCIAL, FGTS, etc. de seus empregados; 

 

CLÁUSULA SEXTA: As despesas decorrentes do fornecimento do objeto do presente 

contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:  

2203 – Manut. Ações Sócio Assist. Básica Crianças Adolesc. Jovens – FNAS-PSB 

3.3.90.39.00.10.01 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA 

2046 -  Manutenção Fundo Municipal Assistência Social 

3.3.90.39.00.10.01 – OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 
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CLÁUSULA SETIMA: O presente contrato vigorará da data da assinatura para o período de 12 

(doze) meses, podendo ser prorrogado na forma da Lei, se houver interesse do Município, 

podendo ser corrigido anualmente pelo índice IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: A prestação dos serviços objeto do presente Edital deverão ser 

iniciados imediatamente  após  a assinatura do contrato e recebimento da ordem de inicio,  
sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, as despesas de deslocamentos do 

profissional até a sede do Município,  alimentação, encargos sociais e trabalhistas , caso ocorra 

atraso na prestação dos serviços, será cobrado multa por cada dia de atraso, conforme previsto 

edital. 

 

CLAUSULA OITAVA: O recebimento, acompanhamento, fiscalização e avaliação do contrato 

por parte do Município será feito através do titular da pasta da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, a quem competirá comunicar as falhas porventura 

constatadas e solicitar a substituição dos mesmos. O não atendimento de quaisquer das 

obrigações implicará em advertência. Caso não atendido a contento, poderão implicar na 

rescisão do contrato. 

 

PARAGRAFO ÚNICO: A fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis.  

 

CLÁUSULA NONA: A Contratada responderá pelos: 

a. Prejuízos causados a Contratante, provocados pela má execução dos serviços contratados; 

b. Danos que causar a terceiros, respondendo unilateralmente em toda a sua plenitude pelos 

mesmos. 

c. Outros específicos ao objeto, constantes na Cláusula Segunda do presente contrato. 

 

CLÁUSULA DECIMA: Nos termos do disposto no art. 87 e §§ da Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações posteriores, pela inexecução parcial ou total do contrato, o CONTRATANTE poderá 

aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, sempre garantida a prévia defesa em 

processo administrativo: 

I – advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais haja 

concorrido; 

II – multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total estimado e homologado. 

III - suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município 

de Relvado/RS, pelo prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da gravidade da falta; 

IV - rescisão do contrato pelos motivos previstos no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 

posteriores; 

V - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, nos casos de 

falta grave com comunicação aos respectivos registros cadastrais, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o 

CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base no inciso III. 

PARÁGRAFO UNICO: A multa a que alude a Cláusula anterior, não impede que o 

CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato ou aplique, também, outra das penalidades 

previstas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Este contrato poderá ser alterado na forma prevista no art. 

65 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O presente contrato ainda poderá ser rescindido: por mútuo 

consentimento mediante comunicação previa e expressa entre as partes de 60 dias, ou 

unilateralmente pela Contratante, mediante notificação a Contratada, na ocorrência de qualquer 

das hipóteses previstas no Artigo 78, Incisos I a XII, da Lei Federal nº 8.666/93 ou ainda 

judicialmente, nos termos da legislação pertinente. 

Constituem-se motivos de rescisão do presente contrato, independente de notificação: 

a) manifestar deficiência dos serviços; 

b) reiterada desobediência dos preceitos estabelecidos; 

c) falta grave a juízo do Município; 

d) abandono total ou parcial dos serviços; 

e) não dar início às atividades no prazo previsto. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O presente Contrato rege-se pelas normas constantes deste 

Contrato, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como demais normas 

aplicáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o Foro da Comarca de Encantado/RS para 

solucionar todas as questões oriundas deste ajuste, renunciando as partes à qualquer outro por 

mais privilegiado que seja. 

 

 E, por estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente Contrato de fornecimento, 

em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, com 02 (duas) testemunhas instrumentárias, para que 

produza jurídicos e legais efeitos. 

                                                                                          Relvado ,  ....................... de 2022. 

 

                               CONTRATADA                        CONTRATANTE 

                             ASSESSOR JURÍDICO 

 

TESTEMUNHAS: 
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ANEXO VIII 

Modelo de Proposta 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022  

EMPRESA: 

CNPJ:  

ENDEREÇO:                                                                          Nº                

CEP:                                                                                         CIDADE:                    

TELEFONE:                                                                            EMAIL: 

REPRESENTANTE LEGAL:                                             

CPF: 

ENDEREÇO: 

Apresentamos PROPOSTA DE PREÇOS referente ao(s) LOTE(S).................do  PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 04/2022 que tem por objeto a contratação de empresa para  prestação de 

serviços na área de PSICOLOGIA para atendimento das demandas da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

RELVADO/RS, compreendendo os serviços constantes dos Lotes a seguir:  

 

LOTE 01: Contratação de empresa para prestação de serviços na área de  PSICOLOGIA para 

atendimento das demandas da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E 

HABITAÇÃO do município de RELVADO/RS,  no desenvolvimento de atividades da 

POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO CRAS e cumprimento das exigências do 

SUAS-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, compreendendo serviços de  

desenvolvimento de todos os Programas e Projetos que envolvem a área, voltados a  ações 

preventivas a saúde mental e de promoção da qualidade de vida da população, realizar 

atendimentos individuais, de grupos, oficinas terapêuticas, visitas domiciliares, projetos de 

pesquisas na área,  acompanhamento de casos e demais atividades afins conforme planejamento e 

demanda  da Secretaria, estando sujeito a plantões no atendimento das necessidades do Município, 

com  carga horária de 20 horas semanais. 

VALOR MENSAL de R$............(................), estando incluídos no preço quaisquer impostos, 

taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, e 

outros encargos que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com 

deslocamentos do profissional até a sede do município de Relvado. 

-VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

-CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital  

-INICIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Imediato, após a assinatura do contrato e 

recebimento da ordem de inicio. 

-PRAZO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: O prazo de prestação de serviços é pelo período 

de 12(doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais conforme Legislação. 

Data, Carimbo e Assinatura do Licitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


