MUNICÍPIO DE BARRACÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
_____________________________________________________________
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 – TIPO MENOR PREÇO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº
107/2021

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS: das 07:00 h do dia 15 de outubro de 2021
às07:30 h do dia 28 de outubro de 2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 28 de outubro de 2021
HORÁRIO: às 9:00 horas, horário de Brasília/DF
LOCAL: https://bllcompras.com/Home/Login

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRACÃO, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais, torna público, para o conhecimento dos interessados que realizará licitação, na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento, menor preço por item, objetivando
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE PISICOLOGIA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE E
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME AS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES NO ANEXO I, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal
nº 332de 17 de julho de 2020, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
e as exigências estabelecidas neste Edital.
A sessão pública será realizada no site https://bllcompras.com/Home/Login, no dia 28 de outubro de
2021, às 09:00 horas, horário de Brasília/DF e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da
Equipe de Apoio, designados pela Portaria Nº 228/2021 de 06 de abril de 2021, podendo aindaser
assessorada por técnicos e/ou especialistas quando necessário.

1.

DO OBJETO

A presente licitação tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa para a administração,
visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE
PISICOLOGIA, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,
CONFORME AS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I.

2.

DA PARTICIPAÇÃO

Poderão participar do pregão, as empresas que atenderem a todas as exigências constantes neste
Edital e seus Anexos e, estiverem devidamente cadastradas junto ao Órgão Provedor do Sistema, no
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site https://bllcompras.com/Home/Login, suporte pelo telefone (41) 3097-4600.
Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de concordata ou em
processode falência, sob concurso de credores, dissolução ou liquidação.
Não será admitida a participação de empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com
a Administração Pública suspensa ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar e contratar
com a Administração Pública em qualquer esfera de governo, com fulcro no art. 87, IV, Lei Federal nº
8.666/93. A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá informar, quando do
Cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, o seu regime de tributação
para fazer valer o direito de prioridade do desempate conforme arts. 44 e 45 da Lei Complementar
nº 123/06.
A empresa de pequeno porte, microempresa e cooperativas que pretendem participar do presente
certame, deverá comprovar o seu enquadramento em tal situação jurídica, por meio de
DECLARAÇÃO

DE

ENQUADRAMENTO

FIRMADA

POR

CONTADOR

OU

CERTIDÃO

SIMPLIFICADA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO, que deverá ser enviada junto
com osdocumentos de habilitação.
Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante
deverámanifestar o pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação
previstas no Edital.

3.

DO CREDENCIAMENTO

Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar no Sistema “PREGÃO ELETRÔNICO”
atravésdo site https://bllcompras.com/Home/Login.
O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante ouseu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentesao processo na forma eletrônica.
O uso da senha de acesso ao sistema é de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ouao Município de Barracao, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de usoindevido da senha, ainda que por terceiros.

4.

ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS:

Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, no prazo estabelecido
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(das 07:00 h do dia 15 de outubro de 2021 às 07:30 h do dia 28 de outubro de 2021),
EXCLUSIVAMENTE VIA SISTEMA ELETRÔNICO, os documentos de habilitação e a proposta
(observar o item 5. Formalização da proposta);
Recebimento das propostas e documentos (exclusivamente via sistema eletrônico): das 07:00 h do
dia 15 de outubro de 2021 às 07:30 h do dia 28 de outubro de 2021, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente aetapa de envio dessa documentação.
No sistema eletrônico, caso não possua o nome especifico de cada documento exigido no Edital,
deverá ser incluso na opção “Outros Documentos”, a quantidade de documentos que forem
necessários.
Contato do Suporte BLL à Fornecedores, pelos telefones: (41) 99264-7677, (41) 99203-9595, (41)
3097- 4603/ 4605/ 4619/ 4600/ 4622.
A proposta de preços deverá ser formulada e enviada em formulário específico, exclusivamente por
meio do Sistema Eletrônico.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá
por meio de chave de acesso e senha.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
As empresas de pequeno porte, microempresas e cooperativas, deverão, na tela de envio de
proposta selecionar a opção “Declaro, sob as penas da Lei, de que cumpro com os requisitos legais
para a qualificação como cooperativa, microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apto a
usufruir do tratamento diferenciado e estabelecido nos termos dos artigos 42 a 49 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 ou da Lei 11.488 de 15 de junho de 2007”.
A não declaração da empresa na forma estabelecida no item 4.8 deste Edital, impossibilitará a
participação neste Pregão, visto que o mesmo é exclusivo para participação de empresas desta
natureza.
A responsabilidade pela declaração de enquadramento conforme previsto nos itens anteriores, é
única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências legais que possam
advir de um enquadramento falso ou errôneo.
O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos
durantea sessão pública.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
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Até a data e horário estabelecidos neste edital (07:00 h do dia x15 de outubro de 2021 às 07:30 h do
dia 28 deoutubro de 2021, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema;
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do
envio de lances.

5.

DA FORMALIZAÇÃO DAS PROPOSTAS

Na formalização das propostas as empresas deverão apresentar, obrigatoriamente, sob pena de
desclassificação:

a)

PREÇO UNITÁRIO E TOTAL para o item em moeda corrente nacional, em algarismo com no

máximo duas casas decimais; não podendo ser superior ao valor de referência constante no anexo
I.

b)

Nome completo da empresa, endereço, CNPJ, telefone e e-mail para envio dos pedidos;

c)

Descrição do objeto da licitação, com indicação do modelo do item cotado e especificando

UMA ÚNICA MARCA para cada item de acordo com as especificações do Termo de Referência.
Não serão aceitas expressões do tipo “diversas”, “marcas diversas”, ou propostas sem esta
informação, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.

d)

VALIDADE DA PROPOSTA de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da

apresentação na sessão deste pregão eletrônico - em caso de omissão do prazo de validade, será
implicitamente considerado o prazo citado.
Poderão ser admitidos, pelo pregoeiro, erros de naturezas formais, desde que não comprometam o
interesse público e da Administração.
Nos preços cotados devem estar inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como:
despesas com custo, transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos,
contribuições fiscais e para fiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, frete, encargos
comerciais ou de qualquer natureza etodos os ônus diretos;
Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para atendimento ao objeto desta
licitação,sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou
má interpretaçãode parte da licitante.
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6.

DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE

LANCES
O Pregoeiro via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste
Edital. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em
tempo realpor todos os participantes.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão dafase de lances.
Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), os licitantes deverão encaminhar lances,
exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu
recebimento e respectivo valor.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM.
Observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha
sido anteriormente registrado no sistema.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e
registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.
Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em tempo real, do
valor domenor lance registrado, vedado a identificação do seu detentor.
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa aberto, em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período
de duração da sessão pública.
A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação,
inclusive no caso de lances intermediários.
Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrarse-á automaticamente.
Na hipótese de empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.
Encerrada a etapa de lances, será realizada negociação, se necessário, com o proponente do lance
de menor valor.
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No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o
sistemaeletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retornando
o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, asessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após
a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.

DA HABILITAÇÃO

Após encerramento da etapa de lances, o licitante detentor da menor oferta deverá anexar via
sistema a proposta final ajustada ao lance (anexar em Documentos Complementares – Pós disputa),
no prazo de até 03 (três) horas, responsabilizando-se pela entrega dos documentos de habilitação e
proposta originais ou cópias autenticadas (DOCUMENTOS E PROPOSTA JÁ APRESENTADOS VIA
SISTEMA ELETRÔNICO NO PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL) no prazo de até 5 (cinco)
DIAS ÚTEIS após a solicitação do pregoeiro, no Setor de Licitações sito Av. Brasília, 1057, Centro,
Barracão/RS, CEP 95.370.000.
A microempresa, empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa, que possuir restrição em
qualquer dos documentos de regularidade fiscal, terá sua habilitação condicionada à apresentação
de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis.
Este benefício não eximirá a microempresa ou empresa de pequeno porte, da apresentação de
TODOS os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
O prazo que trata o item anterior poderá ser prorrogado, a critério da Administração, desde que seja
requerido pelo interessado e que sua concessão não interfira no procedimento licitatório. O pedido
deverá ser feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo.
A não regularização da documentação no prazo fixado no item 7.2, implicará na decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, sendo facultado à
Administração convocaros licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o
licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda ao edital.

8.

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por processo de cópia
autenticada por cartório, ou por servidor da administração ou publicação na imprensa oficial, sendo
dispensados somente aqueles emitidos através da internet:
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HABILITAÇÃO JURÍDICA

a)

Registro comercial, no caso de empresa individual;

b)

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;

c)

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria

em exercício;

d)

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.
REGULARIDADE FISCAL

a)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b)

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual OU municipal, relativo ao domicílio ou

sededo licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto;

c)

Prova de regularidade de débitos com a Fazenda Federal - Certidão Negativa de Débitos

Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

d)

Prova de regularidade de débitos com a Fazenda Estadual da jurisdição fiscal do domicílio ou

sede da empresa licitante;

e)

Prova de regularidade de débitos com a Fazenda Municipal da jurisdição fiscal do domicílio ou

sededa empresa licitante;

f)

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

g)

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e de acordo com a Lei Federal
nº 12440/2011.
DECLARAÇÃO CONJUNTA (Modelo Anexo II) ATESTANDO:

a)

Cumprimento das condições de habilitação,

b)

De inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública;

c)

De cumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93 (não emprega menores).

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a)

Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
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jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física em prazo não superior
a 60 (sessenta)dias da data designada para recebimento das propostas.

b)

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios;

c)

Caso a empresa for constituída a menos de um ano o licitante deverá apresentar o Balanço de

Abertura.

d)

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social devidamente
publicadas na imprensa oficial, tratando-se de sociedades por ações.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a)

Registro ou inscrição da Licitante no Conselho Profissional competente;

b)

Comprovante de regularidade financeira da Licitante junto ao Conselho Profissional
competente;

c)

Registro ou inscrição do(s) Profissional(is) no Conselho Profissional competente;

d)

Comprovante de regularidade financeira do(s) Profissional(is) junto ao Conselho Profissional
competente;

e)

Diploma de conclusão de curso em Educação Física.

f)

Diploma de conclusão de curso em Psicologia.

9.

DO RECURSO, DA HOMOLOGAÇÃO E DO CONTRATO

Caberá recurso nos casos previstos na Lei n.º 10.520/02, devendo o licitante manifestar
motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do Sistema
Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após a realização do julgamento da habilitação
dos licitantes, por parte do Pregoeiro.
A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o
licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro.
As razões do recurso deverão ser apresentadas no prazo de três dias.
Os demais licitantes ficarão intimados para se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo
de três dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses.
O deferimento do pedido do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
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aproveitamento. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na
decadência do direito de recurso, e o seguimento do processo à autoridade superior para
homologação.
Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento e, no prazo de até 07 dias, convocará o vencedor para assinar o
contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81
da referida Legislação.
O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde
que seja feito de forma motivada.
Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quando os preços atualizados pelo
critério previsto neste edital, ou então revogará a licitação, sem prejuízo ou aplicação das
penalidades.
Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta licitação, aquele que os
aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a
viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

10.
a)

RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO
Entregar o objeto licitado conforme especificações deste edital, Anexo I e em consonância com

aproposta de preços;

b)

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas,todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

c)

Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo

CONTRATANTE;

d)

Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por

ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;

e)

Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% do valor inicial

atualizado do contrato ou da nota de empenho;

f)

Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, fretes, impostos ou quaisquer outros

acréscimoslegais, que correrão por conta exclusiva do Contratado;

11.
a)

DA ENTREGA
Os objetos da presente licitação deverão ser executados imediatamente após a assinatura do
termo de contrato.

12.
DO RECEBIMENTO DO OBJETO
_______________________________________________________________________________________
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Os objetos da presente licitação deverão ser executados imediatamente após a assinatura do termo
de contrato.

13.

PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em mediante a entrega e aceitação dos itens solicitados pelo Município,
com apresentação de nota fiscal eletrônica pela Tesouraria da Prefeitura Municipal em até 30 dias.
A Empresa Vencedora apenas emitirá Nota Fiscal Eletrônica e entrega do objeto licitado mediante
ordem de entrega pela Prefeitura Municipal.
Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação daobrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

14.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação serão empenhadas à conta da seguinte dotação orçamentária:
0502- ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
2062- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
339039000000- OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURÍDICA
0601-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2025- MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE
339039000000- OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURÍDICA

15.

DAS SANÇÕES E PENALIDADES

Pelo não cumprimento com as obrigações assumidas neste documento ou os preceitos legais,
incorrerá nasseguintes sanções, estabelecidas no artigo 87 da Lei 8.666/93:

I
II

Notificação e Advertência;
Multa de 10% sobre o valor do objeto, salvo justificativa aceita pelo Município. As multas são

autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

III

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração pelo período de até 02 (dois) anos.

16.

DISPOSIÇÕES GERAIS

As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse
público, a finalidade e a segurança da contratação.
Até 3 dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá

_______________________________________________________________________________________
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solicitar esclarecimentos ou IMPUGNAR O EDITAL DOPREGÃO.
Caberá ao pregoeiro encaminhá-las à autoridade competente, que decidirá no prazo de 2 dias úteis;
deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do
certame.
Todas as etapas e o resultado do presente certame será divulgado no Portal da Transparência do
Município e no LicitaCon - sistema informatizado do TCE-RS na internet.
É facultado ao Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da licitação,
diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entreos interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, os princípios da
isonomia e da finalidade e a segurança da contratação.
Quaisquer elementos, informações ou esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pelo
Pregoeiro e/ou membros da Equipe de Apoio, pelo telefone (54) 3356-1244 ou ainda podem ser
encaminhadas para o endereço eletrônico barracao@pbarracao.com.br
Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com base na legislação em vigor.
O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do
CONTRATADOpara outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Barracão, na data marcada, a reunião realizar-se-á
noprimeiro dia útil subsequente na mesma hora e local.
O Município de Barracão se reserva ao direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou
em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.
Integram o presente Edital:
Anexo I – Termo de Referência
Anexo II – Modelo de declaração
conjuntaAnexo III – Minuta de contrato

ALDIR ZANELLA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DIONES ANTONIAZZI JACOBI
PREGOEIRO
_______________________________________________________________________________________
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa para a administração,
visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO PARA
SECRETARIA DE SAUDE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE PISICOLOGIA, PARA A
SECRETARIA DA SAÚDE E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Que apresentem as especificações mínimas
conforme descrito abaixo:

ITEM

01

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EDUCADOR FÍSICO

CARGA

VALOR

HORÁRIA

TOTAL

SEMANAL

(MENSAL)

12

R$ 1.320,00

40

R$5.240,13

PSICÓLOGO UM PROFISISONAL QUE PRESTARA 20 HORAS
02

DE SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E 20
HORAS PRESTARA SERVIÇO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

Valor Global R$ 6.560,13 (seis mil quintos e sessenta reais e treze centavos).
Os Serviços deverão ser entregues a partir da conclusão do presente certame com posterior assinatura dos
contratos.
LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
Os Serviços deverão ser prestados em locais e horários designados pelas referidas secretarias

Obs: Não serão aceitas propostas, com valores acima do valor de referência.
2– Forma de Julgamento: Menor preço
3 – Prazo de início: A empresa vencedora deverá iniciar a prestação dos serviços, objeto deste Pregão
Presencial imediatamente após assinatura do contrato.
4- Do Local da Prestação dos Serviços: A empresa vencedora deverá prestar os serviços de psicologia 20
horas semanais nas Unidades Básica de Saúde e 20 horas semanais na secretaria municipal de educação,
e prestação de serviços de instrutor de Pilates 12 horas semanais no Studio de Pilates da Secretaria
Municipal de Saude
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DAS OBRIGAÇOES DA EMPRESA CONTRATADA:
Prestar fielmente, de acordo com as especificações constantes do edital, não sendo admitidas quaisquer
alterações sem prévio conhecimento e aprovação da Secretaria responsável.
DO PAGAMENTO
O pagamento será realizado de acordo com as normas de execução financeira e orçamentária.

DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES:
Prestação de serviço de educador físico para ministrar aulas de Pilates
Prestação de serviços de profissional com formação em psicologia

___________________________________________________________________________________________
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021

, inscrito (a) no CNPJ n°.

, por

intermédio de seu representante legal o Sr.

, portador do CPF nº

,

DECLARA:

1) Para fins do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação do edital do Pregão Eletrônico Nº. 008/2021.

2) A inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3) Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/93, incluído pela Lei no 9.854, de 28 de
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
nem menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos.

4) Que a empresa não possui em seu quadro societário, nenhum servidor público da ativa, ou
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante.

Local, data.
Assinatura
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ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO
PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 107/2021
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2021
REFERENTE À LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2021
Pelo presente instrumento particular de contrato, as partes infra-identificadas acordam o
presente termo, mediante as cláusulas e condições que seguem:
CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE BARRACÃO – RS, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, inscrito no CNPJ sob nº
87.613.618/0001-05, Inscrição Estadual isento, com sede Administrativa na Avenida Brasília, 1057 –
Centro, na Cidade de Barracão, Estado do Rio Grande do Sul, representado neste ato pelo Sr. Aldir
Zanella da Silva, Prefeito Municipal, brasileiro, divorciado, médico veterinário, portador da Carteira de
Identidade nº 1022022282 e CPF nº 413.085.300-72, residente e domiciliado na Rua Porto Alegre, 319 Bairro Uruguai - Barracão - RS - CEP: 95.370-000.
CONTRATADA
....................................................................., Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº
.........................................., estabelecida na ........................................................... no município de ,
representada neste ato pelo Sr. ........................., portador do RG nº ........................... e CPF nº
.................................................., residente e domiciliado a Rua ..................................................de - RS.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO PARA SECRETARIA
DE SAUDE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE PISICOLOGIA, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE E
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, conforme descrito no Termo de Referência Anexo I do Edital do Pregão

Eletronico nº 008/2021, que passa a fazer parte integrante da presente minuta. Item:...... constante do
termo de homologação.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
2.1 - O valor do presente ajuste é de R$ ...........(........................................................)mensais, constante
da proposta da vencedora da licitação, aceito pela CONTRATANTE, entendido este como preço justo e
suficiente para a total execução do presente objeto.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 A despesa decorrente do presente contrato correrá à conta da seguinte dotação orçamentária:
0502- ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
2062- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
339039000000- OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURÍDICA
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0601-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2025- MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE
339039000000- OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURÍDICA

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1 – O pagamento será efetuado contra empenho, mensalmente até o quinto dia útil do mês
subseqüente ao da prestação dos serviços, por intermédio da tesouraria do Município e mediante
apresentação da Nota Fiscal/Fatura. Ocorrendo as despesas na seguinte dotação orçamentária:

4.2 - A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a
indicação do número do pregão e da nota de empenho, a fim de se acelerar o trâmite e posterior
liberação do documento fiscal para pagamento.
4.3 – Nos pagamentos realizados após a data do vencimento, incidirão juros de 1% (um por cento) até
a data do efetivo pagamento e correção pelo IGPM/FGV, inclusive pro - rata.
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS
5.1 A empresa vencedora deverá iniciar a prestação dos serviços, objeto deste Pregão eletrônico
imediatamente após assinatura do contrato.
5.2 O termo inicial do contrato será o de sua assinatura com vigência de 12 meses, podendo ser
prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, através de aditivo, até o limite de 60(sessenta) meses,
previsto no art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/1993 e alterações posteriores
CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
6.1 A empresa vencedora deverá prestar os serviços de psicologia 20 horas semanais nas Unidades Básica
de Saúde e 20 horas semanais na secretaria municipal de educação, e prestação de serviços de instrutor
de Pilates 12 horas semanais no Studio de Pilates da Secretaria Municipal de Saude.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
1 – Dos Direitos:
1.1 – Da Contratante: receber o objeto deste contrato nas condições avençadas; e
1.2 - Da Contratada: perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionado.
2 – Das Obrigações:
2.1 – Da Contratante:
a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar a contratada as condições necessárias para regular execução do contrato.
2.2 – Da Contratada:
___________________________________________________________________________________________
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a) Executar o contrato de acordo com as especificações da licitação;
b) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre medicina e segurança
do trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais;
c) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
d) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem
estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributarias, fiscais e comerciais;
e) Atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da
execução do presente contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DA EFICÁCIA
O presente contrato somente terá eficácia após publicada respectiva súmula no Diário Oficial do
Município.
CLÁUSULA NONA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
O contrato reconhece os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no art.
77 da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido de acordo com o art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93.
Parágrafo Único – A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da
contratação, até o limite dos prejuízos causados à Contratante.
CLÀUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
A Contratada sujeita-se às seguintes penalidades:
a) Advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades;
b) Multas sobre o valor total atualizado do contrato:
b.1) - multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado está a 10 (dez) dias, após
o qual será considerado inexecução contratual;
b.2) - multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada
com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo
prazo de 02 (dois) anos;
b.3) -multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada
com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo
prazo de 02 (dois anos).
b.4) - causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração
de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública
___________________________________________________________________________________________
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pelo prazo de 2 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato e são
independentes e a aplicação de uma não exclui as outras.
c) Suspensão do direito de contratar com o Município de Barracão, de acordo com a seguinte
graduação:
c.1) - 6 meses, pelo cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e
prazos;
c.2) - 1 ano, pelo cometimento reiterado de falhas na sua execução;
c.3) - 2 anos, pelo desatendimento das determinações regulares da autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
c.4) - Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Municipal
nos casos de prática de atos ilícitos visando a frustrar a licitação ou a execução do contrato, devendo ser
publicado no Diário Oficial do Estado.
Parágrafo Único – A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a
30% do valor atualizado do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser
causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
A execução do presente contrato rege-se pelos ditames da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações,
bem como os casos omissos a contratação.
Fica eleito o Foro da Comarca de São José do Ouro – RS, para dirimir eventuais litígios oriundos deste
contrato, sobre os quais as partes, administrativamente, não cheguem em acordo.
E por estarem às partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual
teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Barracão- RS, .........2021

_______________________
Aldir Zanella da Silva
Prefeito Municipal
Contratante

________________________
Contratada

Testemunhas:
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