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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019 

 
CREDENCIAMENTO 

 
 
CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES EDUCACIONAIS PARA CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, RS, no uso de suas 
atribuições legais, por meio do Setor de Licitação, torna público aos interessados, de 
acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e Resolução 
CME de nº 003, de 20 de dezembro de 1999, que está procedendo ao Chamamento 
Público para fins de CREDENCIAMENTO, no período de 21/03/2019 a 11/04/2019, 
de escolas particulares de educação infantil para contratação de serviços 
terceirizados para atendimento de crianças de 0 a 3 anos de idade, conforme as 
especificações constantes neste edital e nos seus anexos.  
 
 
1 - DO OBJETO 
O objeto do presente procedimento é o credenciamento de entidades educacionais 
para contratação de serviços de educação infantil, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. 
 
 
ATENDIMENTO TURNO INTEGRAL 
 

Item Turmas Idade (até 31/03) 
Qtde estimada de 
crianças a serem 

atendidas mensalmente 
01 Berçário I        De 0 a 1 ano 02 
02 Berçário II De 1 ano a 2 anos 03 
03 Maternal I De 2 anos a 3 anos 04 
04 Maternal II De 3 anos a 4 anos 06 
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ATENDIMENTO MEIO TURNO 
 

Item Turmas Idade (até 31/03) 
Qtde estimada de 
crianças a serem 

atendidas mensalmente 
01 Berçário I        De 0 a 1 ano 02 
02 Berçário II De 1 ano a 2 anos 04 
03 Maternal I De 2 anos a 3 anos 04 
04 Maternal II De 3 anos a 4 anos 05 

  
2 - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 
Deverá ser apresentado ao Setor de Licitações, no período de 15 (quinze) dias, de 
21/03/2019 a 11/04/2019, conforme mencionado no preâmbulo deste edital, no 
horário das 8h às 11h30min e das 13h15mim às 16h30min de segunda a quinta-
feira e, as sextas-feiras das 7h30min às 13h, sito a Rua Mal. Floriano Peixoto, 426, 
mencionando o nome da empresa e o Chamamento Público nº 002/2019, e juntando 
a seguinte documentação e propostas: 
 
3 - DOCUMENTAÇÃO 
A documentação deverá ser apresentada em 01 (uma) via original ou cópia 
autenticada por Tabelião ou, previamente, por servidor do Setor de Licitações, 
conforme subitem 11.5. ou publicação em órgão de imprensa oficial, dos seguintes 
documentos: 
 
3.1. Habilitação Jurídica: 
I - Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas 
alterações, se houver, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando 
de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por ações, de 
documento de eleição de seus atuais administradores; inscrição do ato constitutivo, 
no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício; ou 
decreto de autorização, em se tratando de entidade ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, em vigor. 
 
a) A entidade poderá apresentar a versão consolidada do documento solicitado 
acima, devendo vir acompanhado de todas as alterações posteriores, caso houver. 
b) Somente serão habilitadas as empresas que apresentarem, além de toda a 
documentação exigida, o ramo de atividades pertinente ao objeto deste 
chamamento público no seu objeto social (Ato Constitutivo ou CRC). 
 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
 

 
Rua Mal. Floriano Peixoto, 426 - Centro - São Sebastião do Caí, RS - CEP 95760-000 - Fone: (51) 3635-2500 

 

II - Declaração da entidade de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal (conforme modelo do Anexo I), assinada por representante 
legal da entidade. 
 
3.2. Habilitação Fiscal: 
I - Prova de regularidade expedida pela Fazenda Federal (Certidão Conjunta de 
Débitos relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e Seguridade 
Social - INSS), conforme previsto na Portaria Conjunta RFD/PGFN nº 1751 de 
02/10/2014. 
 
II - Prova da Regularidade com a Fazenda Estadual. 
 
III - Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, conforme legislação 
tributária do Município expedidor. 
 
IV - Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
FGTS, demonstrando a situação regular ao cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei. 
 
V - 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. 
 
3.2.1. As certidões mencionadas nos subitens 3.2.I a 3.2.III que não expressarem 
o prazo de validade deverão ter a data de expedição não superior a 3 (três) meses. 
 
3.3. Qualificação Econômico-Financeira: 
I - Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial da 
empresa, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica (licitante) e em 
prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada para a data fixada do 
documento.  
 
a) Entende-se como sede da pessoa jurídica a matriz do estabelecimento. 
 
 
3.4. Qualificação Técnica: 
I - Parecer de credenciamento e autorização de funcionamento, em nome da 
entidade, fornecido pelo Conselho Municipal de Educação de São Sebastião do 
Caí, de acordo com a Resolução CME de nº 003, de 20 de dezembro de 1999. Caso 
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o parecer determine prazo para adequação de pendência, vencido o prazo, a 
escola/instituição deverá apresentar novo parecer, sob pena de rescisão de 
contrato; 
 
II - Alvará fornecido pelo Corpo de Bombeiros, em nome da empresa;  
III - Alvará de localização e funcionamento, expedido pela Prefeitura Municipal de 
São Sebastião do Caí do estabelecimento da entidade que ora se habilita para este 
certame;  
IV - Alvará Sanitário, expedido pela Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de 
São Sebastião do Caí;  
V - Relação dos responsáveis técnicos perante a instituição, bem como o registro 
profissional perante o Conselho de Classe competente;  
 
3.5. As empresas portadoras do Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido 
pelo Setor de Licitações, do Município de São Sebastião do Caí, poderão usá-lo em 
substituição aos documentos referidos nos subitens 3.1 e 3.2, deste edital. 
 
3.5.1. O CRC não será considerado para efeito de habilitação em certame, quando 
apresentar documentação com prazo de validade vencido, inclusive documentação 
contábil. Neste caso, a credenciada poderá providenciar, com antecedência, junto 
ao Setor de L ic i tações, as atualizações que se fizerem necessárias no CRC ou 
anexar ao CRC (no envelope Documentação), os documentos atualizados. 
 
3.5.2 O CRC é de uso facultativo, contudo a(s) empresa(s) que desejam obtê-lo ou 
renová-lo deverão providenciar o cadastramento até o 3º dia útil anterior à data do 
recebimento das propostas deste certame, conforme previsto na Lei nº 8.666/93 
e suas alterações. 
 
3.6.  As Declarações que não tenham sido assinadas por sócio-gerente ou diretor da 
entidade, identificado no CRC (Certificado de Registro Cadastral) ou no Ato 
Constitutivo, deverão vir acompanhadas de Procuração ou Credenciamento que 
conceda poderes ao signatário. 
 
3.7. Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes à matriz 
ou à filial (razão social e CNPJ) da entidade que ora se habilita para este certame, 
exceto o disposto no subitem 3.3.I.a, deste Edital. Entretanto, serão aceitos para 
efeito de habilitação documentos emitidos em nome da matriz e válidos para todas 
as filiais, desde que esta condição esteja expressa. 
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4 - DA PROPOSTA 
A empresa interessada deverá apresentar a proposta em 01 (uma) via original. 
 
4.1. A proposta poderá ser apresentada no Anexo III (Formulário Padrão para 
Preenchimento da Proposta) devendo ser preenchida por meio mecânico ou digital, 
sem emenda, rasura ou entrelinhas, datada e assinada por representante legal da 
empresa. Deverá apresentar, também, a razão social, o número do CNPJ-MF da 
licitante, o nome completo de seu signatário e o endereço da empresa. 
 
4.1.1. No caso da licitante apresentar a proposta em formulário próprio, deverá 
obedecer rigorosamente ao descritivo dos itens, sem qualquer alteração quanto à 
ordem e às características, sob pena de desclassificação da proposta. 
 
4.2. A proposta deverá conter a QUANTIDADE DE CRIANÇAS A SEREM 
ATENDIDAS, conforme itens relacionados no Anexo III, deste edital. 
 
4.2.1. A empresa poderá ofertar tantas vagas quanto tenha capacidade ou 
interesse em atender, contudo a quantidade de vagas se limitará a quantidade 
estimada pelo Município. 
 
4.3. A apresentação da proposta implica aceitação dos valores fixados pelos 
serviços, conforme subitem 8.1.1, deste edital. 
 
4.3.1. A credenciada deverá arcar com todos os encargos previdenciários, fiscais 
(ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributários, seguros, tarifas, 
responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre 
os serviços. 
 
4.3.2. Entende-se por encargos, referentes à proposta, os tributos (impostos, taxas), 
contribuições fiscais e para fiscais, emolumentos, fornecimento de mão de obra 
especializada, os instituídos por leis sociais, administração, lucros, equipamentos e 
ferramental, transporte de material, de pessoal, alimentação e qualquer despesa, 
acessória e/ou necessária, não especificada neste edital. 
 
4.3.3. O preço proposto será considerado completo e suficiente para a execução de 
todos os serviços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento 
adicional devido a erro ou a má interpretação de parte da licitante. 
 
4.4. Na elaboração da proposta, a entidade deverá considerar: 
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4.4.1. O atendimento será realizado em turno integral ou meio turno; 
 
4.4.2. Entidades educacionais localizadas no Município poderão participar deste 
chamamento público; 
 
4.4.3. Os quantitativos credenciados refletem a expectativa de vagas que serão 
concedidas, não gerando qualquer expectativa aos credenciados, uma vez que a 
decisão quanto à utilização dos serviços de um credenciado ou de outro cabe ao 
próprio cidadão, usuário do sistema educacional infantil, e não à Administração; ou 
seja, a escolha do CREDENCIADO não incube à própria Administração, que apenas 
procede ao CREDENCIAMENTO dos interessados; no entanto, a Administração 
orientará a escolha de acordo com a necessidade do Município. 
 
4.4.4. Não será permitida qualquer cobrança a título de complementação do valor 
da mensalidade ou de qualquer outra taxa de aluno matriculado através da 
contratação do serviço.  
 
4.4.5. Materiais como fraldas, pomadas, lenços umedecidos, alimentos especiais 
dos quais dependa a saúde da criança, não incluídos os componentes normais da 
alimentação fornecida, serão de responsabilidade dos pais ou responsáveis legais 
pelas crianças. 
 
4.4.6. Não poderá participar direta ou indiretamente do presente processo, servidor 
ou dirigente do Município ou responsável pela licitação, conforme art. 9º, III, § 3º, da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
4.5. Das Obrigações 
4.5.1. Compete ao Município: 
 
I - fiscalizar, orientar, impugnar e dirimir dúvidas emergentes da execução do objeto 
contratado; 
 
II - indicar as crianças para o atendimento, da menor para a maior renda, entre 
todos os alunos da lista de espera das Escolas Municipais de Educação Infantil - 
EMEIS e/ou por Ordem Judicial; sendo expressamente vedada qualquer inclusão de 
crianças sem a plena concordância da Secretaria Municipal de Educação; 
 
III - receber o serviço contratado. Se o objeto contratado não estiver de acordo com 
as especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte. Do contrário, após análise de 
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compatibilidade entre o contratado e o efetivamente entregue, será lavrada 
Declaração de Serviços Prestados. 
 
IV - remanejar a criança, caso abra vaga na Escola Municipal de Educação Infantil - 
EMEI onde ela esta inscrita. 
 
V - efetuar os pagamentos no prazo estabelecido no presente edital.  
 
4.5.2. Compete à credenciada: 
I - proceder à prestação dos serviços nos termos deste edital; 
 
II - realizar atendimento pedagógico adequado, fornecer alimentação e o material 
necessário para a realização das atividades; 
 
III - reservar o atendimento no número ofertado e nas faixas etárias por ela indicada 
na proposta, durante a vigência do credenciamento, pelo preço fixado; 
 
IV - comunicar à Secretaria Municipal de Educação, por meio oficial, o desligamento 
de alguma criança, sob pena da devolução do valor correspondente; 
 
V - colaborar com a fiscalização realizada por profissionais designados pela 
Secretaria Municipal da Educação, quanto ao acesso à documentação e ao 
atendimento referente ao serviço contratado pelo Município, bem como à estrutura 
da escola como um todo, sendo que as visitas não serão agendadas; 
 
VI - possuir capacidade técnica e operacional em relação às obrigações a serem 
assumidas; 
 
VII - possuir profissionais (recursos humanos) conforme legislação vigente e o 
número de vagas oferecidas; 
 
VIII - manter em seu quadro de funcionários somente profissionais habilitados no 
exercício de suas funções, de acordo com as prerrogativas legais vigentes; 
 
IX - responsabilizar-se pelos encargos de natureza fiscal, trabalhista e 
previdenciária, de danos causados a terceiros, eximindo a Prefeitura Municipal de 
São Sebastião do Caí de quaisquer ônus ou reivindicações perante terceiros; 
 
X - proporcionar espaço físico adequado para o desenvolvimento de atividades 
visando à formação das crianças, conforme legislação vigente; 
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XI - manter mobiliário, jogos, brinquedos e objetos adequados à faixa etária das 
crianças, bem como ambientes externos e internos em condições permanentes de 
conservação, higiene, luminosidade e segurança; 
 
XII - indenizar terceiros e à Administração dos possíveis prejuízos ou danos 
decorrentes de dolo ou culpa, durante a execução dos serviços, em conformidade 
com o artigo 70, da Lei nº 8666/93 e suas alterações; 
 
XIII - responder pela qualidade, quantidade, validade, segurança e demais 
características dos serviços, bem como a observação às normas técnicas; 
 
XIV - atender e observar todos os preceitos contidos no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, sendo de inteira responsabilidade sua a guarda e incolumidade das 
crianças no período em que elas estiverem na respectiva entidade educacional; 
 
XV - não permitir que terceiros assumam a guarda das crianças durante sua estada 
no estabelecimento credenciado; 
 
XVI - atender as crianças com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, 
mantendo sempre a qualidade na prestação dos serviços; 
 
XVII - responsabilizar-se por qualquer cobrança indevida, feita ao aluno ou seu 
representante, por profissional empregado ou preposto, em razão da execução dos 
serviços previstos neste edital; 
 
XVIII - responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, 
fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício dos profissionais 
responsáveis pela prestação dos serviços, cujos ônus e obrigações, em nenhuma 
hipótese, poderão ser transferidos para o Município. 
 
4.5.3. São motivos de rescisão do contrato além dos previstos no artigo 77, da Lei nº 
8.666/93: 
 
I - perda de autorização de funcionamento do Conselho Municipal da Educação; 
II - interrupção do serviço sem justificativa; 
III - infringência do art. 232, do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
IV - cobrança de qualquer outro valor diretamente da família da criança, além 
daquele já fixado que será pago pelo Município. 
 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
 

 
Rua Mal. Floriano Peixoto, 426 - Centro - São Sebastião do Caí, RS - CEP 95760-000 - Fone: (51) 3635-2500 

 

4.6. As credenciadas deverão manter atualizadas durante a vigência do Termo 
de Adesão, telefone, e-mail e endereço, devendo comunicar à Secretaria Municipal 
de Educação, qualquer alteração de dados. 
 
4.7. Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste 
edital. 
 
5 - DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 
5.1. A Comissão Permanente de Licitações reunir-se-á para análise da 
documentação. 
 
5.2. Serão credenciadas todas as empresas que atenderem as condições 
técnicas exigidas pelo Município de São Sebastião do Caí e a legislação 
pertinente até o limite dos recursos disponíveis.  
 
5.2.1. A entidade que apresentar irregularidade na documentação será intimada 
para, em 02 (dois) dias, retificá-la. O prazo mencionado poderá ultrapassar o 
período de credenciamento indicado neste edital em 02 (dois) dias. 
 
5.2.2. A contratação do serviço será provida de acordo com as necessidades do 
Município, respeitando-se os contemplados que se encontram na lista de espera de 
todas as EMEIS, considerando a escolha realizada pelos usuários do sistema de 
educação infantil pela CREDENCIADA. 
 
5.2.3. O credenciamento não obriga o Município à contratação dos serviços 
ofertados, que serão providos conforme critério estipulado acima. 
 
5.2.4. Após o período de credenciamento e a análise da documentação e propostas, 
será publicado documento divulgando as empresas credenciadas. 
 
5.3. Será indeferido o credenciamento da empresa que não atender às exigências 
do presente edital e da lei pertinente às licitações. 
 
6 - DO CREDENCIAMENTO 
6.1. Após a organização e exame do processo de chamamento público, se nenhuma 
irregularidade for verificada, serão credenciadas as empresas aprovadas. 
 
6.2. Ao Município fica assegurado o direito de revogar ou anular o presente 
chamamento público, em parte ou no todo, mediante decisão justificada. Em caso 
de revogação ou anulação parcial do certame, o Município poderá aproveitá-lo nos 
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termos não atingidos pela revogação ou anulação e na estrita observância aos 
critérios previstos neste edital e na Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
6.3. A ratificação deste chamamento público é de competência do Prefeito 
Municipal. 
 
7 - DO TERMO DE ADESÃO 
7.1. Após a ratificação, o Município convocará as credenciadas para assinar o termo 
de adesão, sob pena de decair do direito, sem prejuízo das sanções previstas no 
artigo 81 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
7.1.1 As empresas terão o prazo de 03 (três) dias úteis para a assinatura do termo 
de adesão, contados da data de convocação feita, por escrito, pelo Município. 
 
7.2. O termo de adesão firmado pela empresa licitante vencedora entrará em vigor 
na data de sua assinatura, estendendo-se a sua execução por 01 (um) ano, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante a Termo 
Aditivo, conforme artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 
7.2.1. No caso de prorrogação, o valor do contrato será reajustado com base na 
variação do IGP-M acumulado no período de 12 meses ou outro índice que vier a 
substituí-lo. 
 
7.3. O termo de adesão poderá ser rescindido a qualquer tempo, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e, ainda, pelos 
seguintes motivos: 
 
a) Reiteração de impugnação dos serviços, evidenciando a incapacidade da 
credenciada, no cumprimento satisfatório do edital; 
b) Recusa injustificada da prestação dos serviços, atraso injustificado na prestação 
dos serviços, entrega em desacordo com o contratado, reincidência em imperfeição 
já notificada pelo Município, bem como quaisquer das situações previstas neste 
edital; 
c) Quando ocorrerem razões de interesse público justificado; 
d) A cobrança de taxas e/ou complementação da mensalidade dos alunos ou seus 
responsáveis, pela realização dos serviços contratados. 
 
7.3.1. Em caso de rescisão, se a interrupção das atividades em andamento puder 
causar prejuízos à população, será observado o prazo de 120 (cento e vinte) dias 
para a sua ocorrência, sem negligenciar a prestação dos serviços. 
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7.4. A credenciada ficará obrigada a indenizar o Município no valor correspondente 
a 5% (cinco por cento) do valor total do termo de adesão, no prazo de 5 (cinco) dias 
após a notificação, garantida a defesa prévia, no caso da rescisão se caracterizar 
por dolo ou culpa da credenciada. 
 
7.5. A credenciada, em caso de rescisão administrativa, reconhece todos os 
direitos do Município, consoante prevê o artigo 77 da Lei nº 8.666/93. 
 
 
8 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
8.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante apresentação de relatório 
das crianças matriculadas com os dados completos (nome da criança, nome dos 
pais, data de nascimento, ingresso e desligamento); acompanhado da ficha de 
frequência de cada aluno e a respectiva nota fiscal, até o 10º (décimo) dia do mês, 
após a data de emissão do Termo de Recebimento pela Comissão designada pela 
Municipal de Educação. Não será efetuado pagamento antecipado. 
 
 
8.1.1. O Município pagará às credenciadas o preço mensal fixo para o 
atendimento em turno integral  de R$ 600,00 (seiscentos reais) e para o 
atendimento de meio turno o valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais); por 
aluno matriculado, conforme tabela abaixo: 
 
 
ATENDIMENTO TURNO INTEGRAL 
 

Item Turmas Idade (até 31/03) 

Quantidade 
estimada de 

crianças a serem 
atendidas 

mensalmente 

Preço unitário, 
pago 

mensalmente 
por vaga 

preenchida 
01 Berçário I        De 0 a 1 ano 02 R$ 600,00 
02 Berçário II De 1 ano a 2 anos 03 R$ 600,00 
03 Maternal I De 2 anos a 3 anos 04 R$ 600,00 
04 Maternal II De 3 anos a 4 anos 06 R$ 600,00 

Valor Total R$  
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ATENDIMENTO MEIO TURNO 
 

Item Turmas Idade (até 31/03) 

Quantidade 
estimada de 

crianças a serem 
atendidas 

mensalmente 

Preço unitário, 
pago 

mensalmente 
por vaga 

preenchida 
01 Berçário I        De 0 a 1 ano 02 R$ 300,00 
02 Berçário II De 1 ano a 2 anos 04 R$ 300,00 
03 Maternal I De 2 anos a 3 anos 04 R$ 300,00 
04 Maternal II De 3 anos a 4 anos 05 R$ 300,00 

Valor Total R$  
 
8.1.2. O pagamento será realizado apenas no período que houver efetivo serviço. 
 
8.1.3. Quando do pagamento dos serviços, ou decorridos 30 (trinta) dias da 
assinatura do termo de adesão, poderá ser exigida a folha de pagamento e rol 
contendo a nominata da totalidade dos funcionários da entidade alocados para 
execução dos serviços contratados e comprovantes de recolhimento do FGTS e 
INSS. 
 
8.1.4. A empresa vencedora deverá apresentar à Secretaria da Fazenda, 
juntamente com a Nota Fiscal, a Guia da Previdência Social (GPS), relativa aos 
encargos previdenciários incidentes sobre o faturamento imediatamente anterior, 
bem como apresentação dos comprovantes de recolhimento do FGTS relativos aos 
funcionários da empresa, folha de pagamento (dos funcionários que efetuaram os 
serviços referentes ao objeto deste certame). 
 
8.1.4.1. A contribuição previdenciária referente aos serviços prestados, ISSQN e 
IR Retido na Fonte, se devidos, serão retidos, sendo que a contribuição 
previdenciária será recolhida pelo Município, conforme legislação vigente. 
 
8.1.5. A inadimplência da empresa vencedora com relação aos encargos sociais, 
trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizações, não transfere ao Município, a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado, de 
acordo com o artigo 71, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
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8.1.5.1. Em caso de reclamatória trabalhista contra a empresa vencedora em que o 
Município seja incluído no polo passivo da demanda, serão retidos, até o final da 
lide, valores suficientes para garantir eventual indenização. 
 
8.2. Para fins de pagamento, a empresa vencedora, após a homologação, deverá 
informar à Secretaria da Fazenda o banco, nº da agência e nº da conta, na qual 
será realizado o depósito correspondente. A referida conta deverá estar em nome 
da pessoa jurídica, ou seja, da credenciada. 
 
8.3. Os valores da proposta somente poderão sofrer reajustes, a requerimento, após 
o período de 01 (um) ano, com base na variação do IGP-M/FGV, nos termos da Lei 
nº 9.069 de 29/06/1995 e Lei nº 10.192 de 14/02/2001, contados da data da 
apresentação da proposta. 
 
8.3.1. O reajuste deverá ser pleiteado, protocolizando-o no Setor de Licitações do 
Município, até o término do contrato ou até a data da prorrogação contratual 
subsequente, sendo que, se não for de forma tempestiva, haverá a preclusão 
do direito ao reajuste. 
 
9 - DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO 
9.1. Para o recebimento e fiscalização dos serviços, o Município designa a servidora 
TAIANA BREYER BERWANGER da Secretaria da Educação, Cultura e Desporto, 
que farão o recebimento nos termos do artigo 73, II, "a" e "b", da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, da seguinte forma: 
 
a) provisoriamente, no ato da entrega do relatório das crianças matriculadas com 
os dados completos (nome da criança, nome dos pais, data de nascimento, ingresso 
e desligamento) e ficha de cada aluno, para efeito de posterior verificação da 
conformidade com o solicitado no chamamento público; 
 
b) definitivamente, com a emissão da Declaração de Serviços Prestados, após a 
verificação da qualidade, características e quantidades dos serviços e consequente 
aceitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos contados após o 
recebimento provisório. 
 
9.1.1. A fiscalização dos serviços contratados será efetuada por técnicos do 
Município, que deverão dispor de amplo acesso às informações e serviços que 
julgarem necessários. A fiscalização não isenta a credenciada das 
responsabilidades assumidas com a celebração do termo de adesão. 
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9.2. Quando da verificação, se os serviços não atenderem às especificações 
solicitadas, serão aplicadas as sanções previstas neste chamamento público. 
 
10 - DAS SANÇÕES 
10.1. À credenciada serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, nas seguintes situações, dentre outras: 
 
10.1.1. Pela recusa ou atraso injustificado para a assinatura do termo de 
adesão ou para a execução dos serviços, conforme os prazos previstos neste 
edital, contados da convocação feita, por escrito; aplicação de multa de 5%, até 02 
(duas) infrações a este item. Após, poderá, também, ser imputada à credenciada a 
pena prevista no artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de até 06 (seis) 
meses. 
 
10.1.2. Pela prestação dos serviços em desacordo com o solicitado, aplicação 
de multa de 10%, com prazo de até 03 (três) dias consecutivos para adequação dos 
serviços. Após 02 (duas) infrações a este item, ou após o prazo para adequação, 
sem providências, poderá, também, ser imputada à credenciada a pena prevista no 
artigo 87, inciso III, da Lei 8.666/93, pelo prazo de até 12 (doze) meses. 
 
10.1.3. Quando da reincidência específica, em infração ao mesmo item, já 
tendo sido punido anteriormente por infração distinta (item 10.1.1. e 10.1.2.), 
aplicação de multa de 10%. Após 02 (duas) reincidências ou após o prazo para 
adequação, sem providências poderá, também, ser imputada à credenciada, a 
pena prevista no artigo 87, inciso III, da Lei 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e 
quatro) meses. 
 
10.2. Será garantida à credenciada, nos termos da lei, a apresentação de defesa 
prévia, pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, na ocorrência de quaisquer das situações 
previstas neste edital. 
 
11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1. As despesas decorrentes da prestação dos serviços objeto desde edital 
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 
 
441731 Ordinária 
0400 Secretaria Municipal Educação, Cult. e Desp. 
0404 Recursos Vinculados 
1236100822055 Salário Educação-União 
3.3.3.90.39.790000 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional  
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11.2. A assinatura do termo de adesão implica aceitação deste edital, bem como 
das normas legais que regem a matéria, bem assim o cumprimento de todas as 
disposições contidas neste chamamento público. 
 
11.3. Não será aceita documentação enviada por meio eletrônico de transmissão de 
dados ou apresentados em papel térmico do tipo usado em aparelhos de fac-símile, 
exceto o disposto no subitem anterior. 
 
11.4. Os documentos apresentados na forma de cópias reprográficas deverão 
estar autenticados, exceto o disposto no subitem abaixo. A autenticação dos 
documentos, feita por funcionário do Setor de Licitações deverá ser solicitada até, 
no máximo, o dia útil anterior à data marcada para a abertura do credenciamento, 
não sendo feita nenhuma autenticação na data de abertura. Caso o participante não 
autenticar os documentos junto ao Setor de Licitações até a data mencionada, 
deverá fazê-lo em cartório. 
 
11.5. Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados na  forma 
original ou cópia reprográfica sem autenticação.  Entretanto, estará sujeitos a 
verificação de sua autenticidade por meio de consulta realizada pela Comissão de 
Licitações. 
 
11.6. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, caput e § 1º, 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, estão impedidos de participar deste certame, 
por determinação do artigo 9.º, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; tendo 
em vista a vedação expressa de contratar com o Município, contida na Lei Orgânica 
do Município e no Estatuto dos Servidores do Município de São Sebastião do Caí. 
 
11.7. O trâmite do procedimento estará disponível no endereço eletrônico 
www.saosebastiaodocai.rs.gov.br, juntamente com cópia digital, dos documentos 
gerados no decorrer do certame, sendo de responsabilidade exclusiva da 
credenciada a obtenção ou consulta desses documentos.  
11.8. Fazem parte deste Edital: 
 
Anexo I - Declaração de Cumprimento ao Artigo 7º inciso XXXIII da CF. 
Anexo II - Formulário Padrão para preenchimento da Proposta. 
Anexo III - Termo de Adesão. 
 
11.09. Informações por telefone, somente no horário de atendimento, ou seja, 
das 8h às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, de segunda a quinta-feira, nas 
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sextas-feiras das 7h30min às 13h, em dias úteis ou pela Internet, pelo site 
www.saosebastiaodocai.rs.gov.br  
 
 
São Sebastião do Caí, RS, 21 de março de 2019. 

 
 
 
 

Clóvis Alberto Pires Duarte 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 
 

Chamamento Público nº 002/2019 
 
 

 
DECLARAÇÃO  

 
 
 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de credenciada do 
presente chamamento público, que, em cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7.º 
da Constituição Federal combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a contar dos 
14 (quatorze) anos. 
 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
 
 

São Sebastião do Caí, _____de ___________ de 2019. 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO II 
 
 

Chamamento Público nº 002/2019 
 
 

FORMULÁRIO PADRÃO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 
RAZÃO SOCIAL:   
 
CNPJ-MF:                                                         FONE:  ____________________ 
 
ENDEREÇO:    
 
E-MAIL:   
 
ATENDIMENTO TURNO INTEGRAL 
 

Item Turmas Idade (até 31/03) 

Quantidade 
estimada de 

crianças a serem 
atendidas 

mensalmente 

Preço unitário, 
pago 

mensalmente 
por vaga 

preenchida 
01 Berçário I        De 0 a 1 ano 02 R$ 600,00 
02 Berçário II De 1 ano a 2 anos 03 R$ 600,00 
03 Maternal I De 2 anos a 3 anos 04 R$ 600,00 
04 Maternal II De 3 anos a 4 anos 06 R$ 600,00 

 
Valor Total R$  

 
ATENDIMENTO MEIO TURNO 
 

Item Turmas Idade (até 31/03) 

Quantidade 
estimada de 

crianças a serem 
atendidas 

mensalmente 

Preço unitário, 
pago 

mensalmente 
por vaga 

preenchida 
01 Berçário I        De 0 a 1 ano 02 300,00 
02 Berçário II De 1 ano a 2 anos 04 300,00 
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03 Maternal I De 2 anos a 3 anos 04 300,00 
04 Maternal II De 3 anos a 4 anos 05 300,00 

 
Valor Total R$  

 
 

 
Local, ____ de ___________ de 2019. 

 
 
 

 
 
 
 

__________________________________ 
Assinatura e Carimbo do Contratado 
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ANEXO III 
 

TERMO DE ADESÃO - Chamamento Público nº 002/2019 
 
O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ sob nº 88.370.879/0001-04, com sede na Rua Mal. Floriano 
Peixoto, nº 426, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Clóvis Alberto 
Pires Duarte, com documento de identidade nº 1006991358, expedida pelo SSP/RS 
e CPF nº 197.766.830-53, adiante designado CONTRATANTE e 
___________________, sediada na __________________, nº ______, em 
____________________, RS, CNPJ/MF nº 00.000.000/0000-00, representada pelo 
Sr. ________________, com documento de identidade nº 0000000000, expedida 
pelo SSP/RS e CPF nº 000.000.000/00, adiante denominada simplesmente 
CONTRATADA, por este instrumento e na melhor forma de direito, declara conhecer 
o inteiro teor do Edital de Chamamento Público nº 002/2019, aceitando-o em todos 
os seus termos e comprometendo-se a prestar os serviços de acordo com as 
condições ali estabelecidas, conforme descrito abaixo: 
 
ATENDIMENTO TURNO INTEGRAL 
 

Item Turmas Idade (até 31/03) 

Quantidade 
estimada de 

crianças a serem 
atendidas 

anualmente 

Preço unitário, 
pago 

mensalmente 
por vaga 

preenchida 
01 Berçário I        De 0 a 1 ano 02 R$ 600,00 
02 Berçário II De 1 ano a 2 anos 03 R$ 600,00 
03 Maternal I De 2 anos a 3 anos 04 R$ 600,00 
04 Maternal II De 3 anos a 4 anos 06 R$ 600,00 

Valor Total R$  
 
ATENDIMENTO MEIO TURNO 
 

Item Turmas Idade (até 31/03) 

Quantidade 
estimada de 

crianças a serem 
atendidas 

anualmente 

Preço unitário, 
pago 

mensalmente 
por vaga 

preenchida 
01 Berçário I        De 0 a 1 ano 02 300,00 
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02 Berçário II De 1 ano a 2 anos 04 300,00 
03 Maternal I De 2 anos a 3 anos 04 300,00 
04 Maternal II De 3 anos a 4 anos 05 300,00 

 
Valor Total R$  

 
DA VIGÊNCIA 

 
O termo de adesão firmado pela empresa licitante vencedora entrará em vigor na 
data de sua assinatura, estendendo-se a sua execução por 01 (um) ano, podendo 
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante o Termo Aditivo, 
conforme artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 
No caso de prorrogação, o valor do contrato será reajustado com base na variação 
do IGP-M acumulado no período de 12 meses ou outro índice que vier a substituí-lo. 
 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

O pagamento será efetuado mensalmente, mediante apresentação de relatório das 
crianças matriculadas com os dados completos (nome da criança, nome dos pais, 
data de nascimento, ingresso e desligamento); acompanhado da ficha de frequência 
de cada aluno e a respectiva nota fiscal, até o 10º (décimo) dia do mês, após a 
data de emissão do Termo de Recebimento pela Comissão designada pela 
Municipal de Educação. Não será efetuado pagamento antecipado. 
 

DAS OBRIGAÇÕES 
Compete ao Município: 
 
I - fiscalizar, orientar, impugnar e dirimir dúvidas emergentes da execução do objeto 
contratado; 
II - indicar as crianças para o atendimento, da menor para a maior renda, entre 
todos os alunos da lista de espera das Escolas Municipais de Educação Infantil - 
EMEIS e/ou por Ordem Judicial; sendo expressamente vedada qualquer inclusão de 
crianças sem a plena concordância da Secretaria Municipal de Educação; 
III - receber o serviço contratado. Se o objeto contratado não estiver de acordo com 
as especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte. Do contrário, após análise de 
compatibilidade entre o contratado e o efetivamente entregue, será lavrada 
Declaração de Serviços Prestados. 
IV - remanejar a criança, caso abra vaga na Escola Municipal de Educação Infantil - 
EMEI onde ela esta inscrita. 
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V - efetuar os pagamentos no prazo estabelecido no presente edital.  
 
Compete à credenciada: 
I - proceder à prestação dos serviços nos termos deste edital; 
II - realizar atendimento pedagógico adequado, fornecer alimentação e o material 
necessário para a realização das atividades; 
III - reservar o atendimento no número ofertado e nas faixas etárias por ela indicada 
na proposta, durante a vigência do credenciamento, pelo preço fixado; 
IV - comunicar à Secretaria Municipal de Educação, por meio oficial, o desligamento 
de alguma criança, sob pena da devolução do valor correspondente; 
V - colaborar com a fiscalização realizada por profissionais designados pela 
Secretaria Municipal da Educação, quanto ao acesso à documentação e ao 
atendimento referente ao serviço contratado pelo Município, bem como à estrutura 
da escola como um todo, sendo que as visitas não serão agendadas; 
VI - possuir capacidade técnica e operacional em relação às obrigações a serem 
assumidas; 
VII - possuir profissionais (recursos humanos) conforme legislação vigente e o 
número de vagas oferecidas; 
VIII - manter em seu quadro de funcionários somente profissionais habilitados no 
exercício de suas funções, de acordo com as prerrogativas legais vigentes; 
IX - responsabilizar-se pelos encargos de natureza fiscal, trabalhista e 
previdenciária, de danos causados a terceiros, eximindo a Prefeitura Municipal de 
São Sebastião do Caí de quaisquer ônus ou reivindicações perante terceiros; 
X - proporcionar espaço físico adequado para o desenvolvimento de atividades 
visando à formação das crianças, conforme legislação vigente; 
XI - manter mobiliário, jogos, brinquedos e objetos adequados à faixa etária das 
crianças, bem como ambientes externos e internos em condições permanentes de 
conservação, higiene, luminosidade e segurança; 
XII - indenizar terceiros e à Administração dos possíveis prejuízos ou danos 
decorrentes de dolo ou culpa, durante a execução dos serviços, em conformidade 
com o artigo 70, da Lei nº 8666/93 e suas alterações; 
XIII - responder pela qualidade, quantidade, validade, segurança e demais 
características dos serviços, bem como a observação às normas técnicas; 
XIV - atender e observar todos os preceitos contidos no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, sendo de inteira responsabilidade sua a guarda e incolumidade das 
crianças no período em que elas estiverem na respectiva entidade educacional; 
XV - não permitir que terceiros assumam a guarda das crianças durante sua estada 
no estabelecimento credenciado; 
XVI - atender as crianças com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, 
mantendo sempre a qualidade na prestação dos serviços; 
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XVII - responsabilizar-se por qualquer cobrança indevida, feita ao aluno ou seu 
representante, por profissional empregado ou preposto, em razão da execução dos 
serviços previstos neste edital; 
XVIII - responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, 
fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício dos profissionais 
responsáveis pela prestação dos serviços, cujos ônus e obrigações, em nenhuma 
hipótese, poderão ser transferidos para o Município. 
 
São motivos de rescisão do contrato além dos previstos no artigo 77, da Lei nº 
8.666/1993: 
 
I - perda de autorização de funcionamento do Conselho Municipal da Educação; 
II - interrupção do serviço sem justificativa; 
III - infringência do art. 232, do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
IV - cobrança de qualquer outro valor diretamente da família da criança, além 
daquele já fixado que será pago pelo Município. 
 
As credenciadas deverão manter atualizadas durante a vigência do Termo de 
Adesão, telefone, fac-símile, e-mail e endereço, devendo comunicar à Secretaria 
Municipal de Educação, qualquer alteração de dados. 
 

 
 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes do presente termo correrão por conta das dotações 
orçamentárias a seguir elencadas: 
 
441731 Ordinária 
0400 Secretaria Municipal Educação, Cult. e Desp. 
0404 Recursos Vinculados 
1236100822055 Salário Educação-União 
3.3.3.90.39.790000 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional  
 
As partes elegem o Foro da Comarca de São Sebastião do Caí, neste Estado, para 
dirimir quaisquer dúvidas emergentes do presente contrato. 
 
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas ao final 
subscritas, para que o mesmo produza todos os jurídicos e legais efeitos. 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
 

 
Rua Mal. Floriano Peixoto, 426 - Centro - São Sebastião do Caí, RS - CEP 95760-000 - Fone: (51) 3635-2500 

 

 
São Sebastião do Caí, 21 de março 2019. 
 
 
 

 
Clóvis Alberto Pires Duarte 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 

__________________________ 
CREDENCIADA 

 
 
 
 

 
Testemunha: 
 
 
______________________________ 
 
 
 
_______________________________ 
 
 

 
 
 


