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MUNICÍPIO DE TORRES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 351/2019 

 

CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES EDUCACIONAIS PARA AQUISIÇÃO DE 

VAGAS ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 

  

 O MUNICÍPIO DE TORRES, por meio da Diretoria de Compras e Licita-

ções, torna público aos interessados que, de acordo com a Lei n.º 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e suas alterações e Resolução CME n.º 08/20019 e Parecer CME nº 

08/2009, encontra-se aberto o procedimento público de credenciamento, na Diretoria 

de Compras e Licitações, situada na Rua José Antônio Picoral, 79, Bairro Centro, 

CEP 95560-000, em Torres/RS, e que, estará recebendo documentação para creden-

ciamento de entidades educacionais para aquisição de até 120 vagas em escolas de 

educação infantil para atender alunos com idade de quatro meses a três anos e 

11 meses, da Rede Pública Municipal em turno integral e parcial, autorizado pelo 

processo administrativo 11795/2019, por meio da Comissão Permanente de Licita-

ções, nomeada pela Portaria n.º 1001/2018. 

 

1. OBJETO 

 

1.1. O objeto do presente chamamento público é o credenciamento de entida-

des educacionais para a aquisição de até 120 vagas em escolas de educação in-

fantil para atender alunos da Rede Pública Municipal em turno integral e parcial 

no turno da tarde, com idade de quatro meses a três anos e 11 meses. 

1.2. O limite dos serviços será de 120 vagas, não havendo, no entanto, garantias in-

dividuais mínimas de vagas. 

 

1.3. O valor será de R$ 668,75 (seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e 

cinco centavos) por vaga preenchida no turno integral e de R$ 467,50 (quatrocen-

tos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) por vaga preenchida no turno 

parcial. 

 

1.4. O pagamento pelos serviços prestados pelo credenciado será efetuado men-

salmente, de acordo com o número de vagas ocupadas, a contar da data da matrícu-

la, divididas em parcelas, até o final do ano letivo, sendo o valor individual, por aluno, 

de 0 a 3 anos de idade e 11 meses. 

 

2. CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 
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2.1. As pessoas jurídicas interessadas em prestar os serviços ao Município de Torres, 

deverão protocolar os documentos indicados no item 3 desse edital na Diretoria de 

Compras e Licitações, sito na Rua José Antônio Picoral, 79, 2º andar, a partir da data 

de 07 de outubro de 2019.  

 

2.2. O chamamento para credenciamento permanecerá aberto a futuros interessados 

que preencherem as condições previstas nesse edital, durante o período de 12 (doze) 

meses, a partir da data de 17 de setembro de 2019, dependendo da liberação de va-

gas para novas matriculas. 

 

2.3. A vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, a contar da 

emissão de ordem de serviço, podendo ser prorrogada até o limite máximo de 60 

(sessenta) meses previstos no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/1993. 

 

2.4. Os serviços poderão ser prestados exclusivamente por pessoas jurídicas. 

 

2.5. O processo de credenciamento não estabelece obrigação do Município de Torres 

de efetuar qualquer contratação, somente serão contratados, neste momento, presta-

dores de serviço para atender a demanda estabelecida neste edital. 

 

3 – FORMALIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

O credenciamento será formalizado mediante Termo próprio, contendo as cláusulas 

e condições previstas neste Edital, a qualquer tempo, gradativamente, conforme a 

necessidade e demanda do Município, dentro do prazo de vigência do edital (12 me-

ses) e em quantidades que serão solicitados de acordo com a disponibilidade finan-

ceira.  

A documentação deverá ser apresentada, em 1 (uma) via, original ou cópia au-

tenticada por Tabelião ou, previamente, por servidor da Diretoria de Compras e Licita-

ções, conforme subitem 12.5. ou publicação em órgão de imprensa oficial, os seguin-

tes documentos: 

 

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado de 

suas alterações, se houver, ou alteração de contrato consolidada devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e  Registro Comercial no 

caso de empresa individual; 

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais previstas nas alineas ‘a’ 

a ‘d’ do paragrafo único do art. 11 da lei 8.212, de 24 de julho de 1991;  

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante; 

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
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(FGTS); 

f) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ); 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, disponivel no site: 

http://www.tst.jus.br/certidao; 

h) Certidão Negativa em Materia Falimentar, expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica; 

i) Declaração que a empresa licitante não viola as regras do art. 7°, XXXIII, da 

Constituição Federal. (Anexo I) 

 

 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a) - Parecer de credenciamento e autorização de funcionamento, em nome da 

entidade, em vigor, fornecido pelo Conselho Municipal de Educação de Torres, 

de acordo com a Resolução CME n.º 02/2009 e Parecer do CME nº 08/2009.  

 

b) - Alvará fornecido pelo 9.º Comando Regional do Corpo de Bombeiros, em 

nome da entidade, em vigor; 

 

c) - Alvará de localização e funcionamento, expedido pela Prefeitura Municipal de 

Torres do estabelecimento da entidade que ora se habilita para este certame, em vi-

gor; 

 

d) - Relação dos responsáveis técnicos perante a instituição, bem como o registro 

profissional perante o Conselho de Classe competente; 

 

e) - Declaração, sob as penas da lei, assinada pelo representante legal, de que a en-

tidade não possui em seu quadro de pessoal servidor público exercendo funções téc-

nicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão (inciso II e III, do 

artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações), nem no seu quadro societário 

como sócio, diretor, administrador ou integrante do Conselho, nenhum servidor públi-

co municipal de Torres/RS.  

 

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. 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. 

 

4. DA PROPOSTA 

 

A entidade interessada deverá apresentar a proposta em 1 (uma) via, original. 

 

4.1. A proposta poderá ser apresentada no Anexo III (Formulário Padrão para Preen-

chimento da Proposta) devendo ser preenchida por meio mecânico, sem emenda, 
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rasura ou entrelinhas (sob pena de desclassificação da proposta), datada e assinada 

por representante legal da entidade. Deverá apresentar, também, a razão social, o 

número do CNPJ-MF da licitante, o nome completo de seu signatário e o endereço 

da entidade. 

 

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 VAGAS OFERTADAS, conforme 

itens relacionados no Anexo III, deste edital.  

 

4.2.1. A entidade poderá ofertar tantas vagas quanto tenha capacidade ou interes-

se em atender, contudo a quantidade de vagas se limitará a quantidade estimada 

pelo Município.  

 

Havendo maior número de vagas oferecidas e recursos disponíveis, a contratação 

poderá ser realizada a maior.  

 

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, responsabili-

dade 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, ta-

xas), contribuições fiscais e para fiscais, emolumentos, fornecimento de mão-de-

obra especializada, os instituídos por leis sociais, administração, lucros, equipa-

mentos 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, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindi-

cação de pagamento adicional devido a erro ou a má interpretação de parte da lici-

tante.  

 

4.4. Na elaboração da proposta, a entidade deverá considerar:  

 

4.4.1. O atendimento será realizado em turno integral ou em turno parcial, pelo pe-

ríodo de 12 meses ininterruptos (período do verão);  

 

4.4.2. Entidades educacionais localizadas nos diversos bairros/loteamentos pode-
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rão participar deste chamamento público;  

 

4.4.3. Não será permitida a cobrança a título de complementação do valor da men-

salidade ou de qualquer outra taxa de aluno matriculado através da compra de va-

gas.  

 

4.4.4. Materiais como fraldas, pomadas, lenços umedecidos, alimentos especiais 

dos quais dependa a saúde da criança até dois anos, serão de responsabilidade 

dos pais ou responsáveis legais pelas crianças e outros. 

 

4.5. Das Obrigações  

 

4.5.1. Compete ao Município:  

 

I - fiscalizar, orientar, impugnar e dirimir dúvidas emergentes da execução do ob-

jeto contratado, se necessário com o auxílio do Conselho Municipal de Educa-

ção; 

 

II - indicar as crianças para o preenchimento das vagas adquiridas, sendo ex-

pressamente vedada qualquer inclusão de crianças sem a plena concordância 

da Secretaria Municipal da Educação; 

 

III - receber o serviço contratado e lavrar termo de recebimento provisório. Se o 

objeto contratado não estiver de acordo com as especificações, rejeitá-lo no todo 

ou em parte. Do contrário, após a análise de compatibilidade entre o contratado 

e o efetivamente entregue, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo do 

serviço; 

 

IV - efetuar os pagamentos no prazo estabelecido no presente edital. 

 

4.5.2. Compete a credenciada: 

 

I - proceder à prestação dos serviços nos termos deste edital; 

 

II - realizar atendimento pedagógico adequado, fornecer alimentação e todo o 

material escolar necessário para a realização das atividades; 

 

III - reservar as vagas 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, das vagas 

em aberto, por desligamento de alguma criança para que a secretaria providen-

cie a imediata substituição da vaga sob pena da devolução do valor correspon-
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dente às vagas em aberto; 

 

V - colaborar com a fiscalização realizada por profissionais designados pela Se-

cretaria Municipal da Educação, quanto ao acesso à documentação e ao aten-

dimento referente às vagas adquiridas 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 previden-

ciária, de danos causados a terceiros, eximindo a Prefeitura Municipal de Torres 

de quaisquer ônus ou reivindicações perante terceiros; 

 

X - proporcionar espaço físico adequado para o desenvolvimento de atividades 

visando à formação das crianças; 

 

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 de-

correntes de dolo ou culpa, durante a execução dos serviços, em conformidade 

com o artigo 70, da Lei n.º 8666/93 e suas alterações; 

 

XIII - responder pela qualidade, quantidade, validade, segurança e demais ca-

racterísticas dos serviços prestados.  

 

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 profissionais não habilitados para o exercício das funções 

educacionais assumam a guarda das crianças durante sua estada no estabele-

cimento credenciado; 

 

XVI - atender as crianças com dignidade e respeito, de modo universal e igualitá-
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rio, 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 res-

ponsáveis 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 em lei: 

 

I - perda de autorização de funcionamento do Conselho Municipal da Educa-

ção;  

II - interrupção do serviço sem justificativa; 

III - infringir o 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. 

 

4.6. As credenciadas deverão manter atualizadas, durante a vigência do termo de 

adesão, telefone, endereço eletrônico e endereço, devendo comunicar ao Setor Fi-

nanceiro da Secretaria Municipal de Educação, qualquer alteração de dados.  

 

4.7. Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste 

edital.  

 

5 - DO JULGAMENTO 

 

5.1. No julgamento observar-se-á o disposto nos artigos 43 e 44 da Lei n.º 8.666/93 e 

suas alterações.  

 

5.2. Serão credenciadas todas as entidades que atenderem as condições técni-

cas exigidas pelo Município de Torres e a legislação pertinente até o limite dos recur-

sos disponíveis.  

 

5.2.1. O credenciamento não obriga o Município à contratação das vagas ofertadas 

que serão providas conforme critério estipulado acima.  

 

5.2.2. Após o período de credenciamento será publicado documento divulgando as 

entidades credenciadas a contratar com o Município pelo período de 12 (doze) me-

ses, podendo ser prorrogado.     
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5.3. Serão desclassificadas as entidades que não atenderem às exigências do pre-

sente edital e da lei pertinente às licitações. 

 

6 - DA ADJUDICAÇÃO 

 

6.1. Após a organização e exame do processo de chamamento público, se nenhuma 

irregularidade for verificada, serão credenciadas as entidades aprovadas.  

 

6.2. Ao Município fica assegurado o direito de revogar ou anular o presente chama-

mento público, em parte ou no todo, mediante decisão justificada. Em caso de revo-

gação ou anulação parcial do certame, o Município poderá aproveitá-lo nos termos 

não atingidos pela revogação ou anulação e na estrita observância aos critérios pre-

vistos neste edital e na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.  

 

7 - DO TERMO DE ADESÃO 

 

7.1. Esgotados todos os prazos recursais, o Município convocará a(s) credenciada(s) 

para assinar o termo de adesão, sob pena de decair do direito, sem prejuízo das san-

ções previstas no artigo 81 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.  

 

7.1.1. A(s) entidade(s) terá (ão) o prazo de 3 (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 será válido por 12 (doze) meses, contados a partir da data da 

sua publicação na imprensa oficial, podendo ser prorrogado com base no artigo 57, 

inciso II e § 2º da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, mediante justificativa avaliando a 

qualidade dos serviços oferecidos e demonstrando que os preços contratados estão 

dentro da média de mercado, motivando-se, assim, o interesse público na continuida-

de dos serviços.  

 

7.3. O termo de adesão poderá ser rescindido a qualquer tempo, conforme disposto 

nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas alterações, e, ainda, pelos 

seguintes motivos:  

 

a) a reiteração de impugnação dos serviços, evidenciando a incapacidade da cre-

denciada, 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;  

 



 
 

  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICIPIO DE TORRES 

SECRETARIA DE FAZENDA 

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

c) quando ocorrerem razões de interesse público justificado;  

 

d) a cobrança de taxas e/ou complementação da mensalidade das crianças ou 

seus responsáveis, pela realização dos serviços contratados.  

 

7.3.1. Em caso de rescisão, se a interrupção das atividades em andamento puder 

causar prejuízo à população, será observado o prazo de 120 (cento e vinte) dias 

para a sua ocorrência, sem negligenciar a prestação dos serviços.  

 

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 vigente.  

 

8. CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

8.1. Os serviços serão prestados exclusivamente no estabelecimento do credenciado, 

com pessoal e material próprios, sendo de sua responsabilidade exclusiva e integral 

os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais decorrentes do 

serviço, cujos ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos pa-

ra o Município. 

 

8.2. A escolha do estabelecimento será feita exclusivamente pelo pelos pais ou res-

ponsáveis do aluno e autorizado pela Secretaria de Educação do Município, de acor-

do a disponibilidade de vagas de cada credenciada e conforme procedimento oficial 

da Central de vagas.  

 

8.3. Critérios a serem atendidos pelas Escolas 

8.3.1. Os serviços deverão ser prestados exclusivamente no estabelecimento do cre-

denciado, com pessoal e material próprios, sendo de sua responsabilidade exclusiva e 

integral os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais decor-

rentes do serviço, cujos ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser trans-

feridos para o Município; 

 

8.3.2. A escolha do estabelecimento será feita exclusivamente pelo usuário e autori-

zado pela Secretaria de Educação do Município, de acordo com o procedimento oficial 

da Central de Vagas; 

 

8.3.3. Atenda até 120 vagas para crianças de quatro meses a três anos de idade, or-

ganizadas em turmas por idade, considerando a data corte de 31/3: BERÇÁRIO I (0 a 
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11 MESES ATÉ 31/3 DE 2019), BERÇÁRIO II (1 ANO A 1 ANO E 11 MESES ATÉ 

31/3 DE 2019) MATERNAL I (2 ANOS A 2 ANOS E 11 MESES ATÉ 31/3); MATER-

NAL II (3 ANOS A 3 ANOS E 11 MESES). 

 

8.3.4. Horários de funcionamento da escola:  

Turno Integral das 8h às 17h;  

Turno Parcial (tarde) 13h às 17h 

OBS: tolerância de 15min para horários de entrada e saída nos respectivos turnos; 

 

8.3.5. Manter atendimento pedagógico por profissionais devidamente habilitados con-

forme legislação vigente; 

 

8.3.6. Manter em seu quadro: professores, auxiliares de Educação Infantil (com no 

mínimo Magistério e/ou Pedagogia em andamento a partir do 4º semestre), servente 

para limpeza, merendeira, direção, coordenação pedagógica, educadores especiais e 

monitores de Educação Especial ( em caso de atendimento a alunos com deficiência), 

devidamente habilitados para exercer as funções, conforme legislação vigente; 

 

8.3.7. Seguir o calendário determinado pela SME, em casos específicos de eventos, 

comunicar com antecedência mínima de 60 dias, via protocolo, as alterações; 

 

8.3.8. Fornecer alimentação de acordo com as necessidades de cada faixa etária com 

cardápio orientado por nutricionista contemplando CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, 

LANCHE E JANTA; sem custo adicional algum às famílias beneficiadas. Apresentar 

mensalmente o cardápio na SME; 

 

8.3.9. Possuir espaço físico adequado para o atendimento das crianças, bem como a 

manutenção e conservação do mesmo; 

 

8.3.10. Dispor de mobiliário, equipamentos, jogos e brinquedos de acordo com a faixa 

etária das crianças; 

 

8.3.11. Possuir espaço externo cercado, plano, seguro, privilegiando áreas com conta-

to à natureza; 

 

8.3.12. Escola devidamente autorizada e credenciada pelo Conselho Municipal de 

Educação; atenda a Legislação vigente (Parecer 388/2005 – Conselho Estadual de 

Educação e Parâmetros de Qualidade para a Educação Infantil – MEC); 

 

8.3.13. Todos os critérios aqui solicitados deverão ser mantidos durante a execução 

do contrato o que será avaliado/fiscalizado pela Equipe Pedagógica e Administrativa 

da Secretaria de Educação; 
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8.3.14. As escolas no ato da matrícula deverão fornecer aos pais cópia destes crité-

rios. 

 

8.3.15. Não será fornecido transporte escolar às crianças, sendo de responsabilidade 

dos beneficiários; 

 

8.3.16. Enviar mensalmente para a SME: 

- relação dos alunos atendidos, contendo nome, turma, idade, nome dos responsáveis 

com endereço e telefone , conforme formulário a ser fornecido pela SME; 

- lista de chamada com registro de presenças e ausências e conteúdos desenvolvi-

dos; 

- projeto Pedagógico desenvolvido nas turmas; 

- quadro de profissionais atualizado contendo nome, turma que atende, função, núme-

ro de alunos, horário de trabalho, conforme formulário a ser fornecido pela SME; 

- cardápio mensal; 

- diploma/certificados dos profissionais no primeiro mês e sempre que houver altera-

ção. 

 

8.4. É vedado: 

a) o trabalho do credenciado em dependências ou setores próprios do Município; 

b) o credenciamento de profissionais pertencentes ao quadro permanente do Municí-

pio, bem como de pessoas jurídicas com as quais esses mantenham qualquer vínculo 

de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, conforme art. 9º, 

inciso III e §3º, da Lei nº 8.666/1993 e alterações; 

c) a cobrança diretamente do usuário atendido de quaisquer valores decorrentes do 

serviço prestado decorrente do credenciamento. 

 

8.5. O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação 

dos serviços pelos credenciados, podendo proceder no descredenciamento, em casos 

de má prestação, que deverá ser verificada em processo administrativo específico, 

com garantia do contraditório e da ampla defesa. 

 

8.6. A rescisão do Termo de Credenciamento poderá se dar numa das seguintes 

hipóteses: 

a) pela ocorrência de seu termo final; 

b) por solicitação do(a) CREDENCIADO(A) ou por interesse público do Município, 

neste caso o mesmo deverá comunicar com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias, durante o qual deverá atender a eventual demanda existente, sob pena de multa 

no valor equivalente ao pago ao credenciado no último mês, ; 

c) por acordo entre as partes; 

d) unilateral, pelo CREDENCIANTE, após o devido processo legal, no caso de 

descumprimento de condição estabelecida no edital ou no Termo de Credenciamento. 

 



 
 

  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICIPIO DE TORRES 

SECRETARIA DE FAZENDA 

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

9 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

9.1. 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 5.º (quinto) dia consecutivo, após a da-

ta de emissão do Termo de Recebimento da Secretaria Municipal de Educação. Não 

será efetuado pagamento antecipado. 

 

     9.1.1. O Município pagará à (s) credenciada (s) o preço mensal fixo e total de 

R$668,75 (seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) por 

criança matriculada em turno integral e R$467,50 (quatrocentos e sessenta e 

sete reais e cinquenta centavos) por criança matriculada em turno parcial de 

4h.  

 

   9.1.2. O pagamento será realizado apenas no período que houver efetivo serviço.  

 

9.1.3. Quando do pagamento dos serviços, ou decorridos 30 (trinta) dias da assina-

tura do termo de adesão, será exigida a folha de pagamento e rol contendo a nomi-

nata da totalidade dos funcionários da entidade alocados para execução dos servi-

ços contratados e comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS.  

 

9.1.4. A(s) entidade(s) credenciadas(s) e contratada deverá(ão) apresentar ao Setor 

Administrativo da Secretaria de Educação, 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 referente ao objeto deste certame) e 

prova de regularidade para com a Fazenda Municipal.  

 

9.1.4.1. A contribuição previdenciária referente aos serviços prestados, ISSQN 

e IR Retido na Fonte, se devidos, serão retidos, sendo que a contribuição pre-

videnciária será recolhida pelo Município, conforme legislação vigente.  

 

9.1.5. O pagamento somente será quitado, mediante apresentação da Certidão 

Negativa de Débito referente ao objeto da contratação, folha de pagamento e com-

provantes de regularidade perante o FGTS.  

 

9.1.6. A inadimplência da entidade 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 1.º, da Lei Federal n.º 8.666/93.  
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9.1.6.1. Em caso de reclamatória trabalhista contra a entidade 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.  

 

9.2. Para fins de pagamento, a entidade contratada, deverá informar ao Setor Admi-

nistrativo da Secretaria Municipal de Educação requisitante o banco, n.º da agência e 

n.º da conta, na qual será realizado o depósito correspondente. A referida conta deve-

rá estar em nome da pessoa jurídica, ou seja, da licitante contratada.  

 

9.3. Os valores da proposta somente poderão sofrer reajustes, a requerimento, após o 

período de 1 (um) ano, com base na variação do IGP-M/FGV, nos termos da Lei n.º 

9.069 de 29/06/1995 e Lei n.º 10.192 de 14/02/2001, contados da data da apresenta-

ção da proposta.  

 

9.3.1. O reajuste deverá ser pleiteado, protocolizando-o na Diretoria de Atendimen-

to ao Cidadão 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 pre-

clusão do direito ao reajuste.  

 

9.4. Da dotação orçamentária 

    9.4.1. As despesas decorrentes correrão a conta da dotação 744/33903905. 

 

10 - DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

10.1. Para o recebimento e fiscalização dos serviços, o Município designa os Servido-

res Luciano de Matos Raupp (Diretor Administrativo e Fiscal de Contratos da Secreta-

ria Municipal de Educação) e Bárbara Rocha de Matos (Diretora de Educação Infantil 

da Secretaria Municipal de Educação) os quais deverão dispor de amplo acesso às 

informações e serviços que julgarem necessários e farão o recebimento nos termos 

do artigo 73, II, "a" e "b", da Lei n.º 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, ingres-

so e desligamento) e ficha de frequência de cada aluno, para efeito de posterior ve-

rificação da conformidade com o solicitado no chamamento público;  

 

b) definitivamente, com a emissão do respectivo Termo de Recebimento, após a 

verificação da qualidade, características e quantidades dos serviços e consequente 

aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias consecutivos contados após o rece-

bimento provisório.  

 

10.1.1. A fiscalização não isenta a credenciada das responsabilidades assumidas 

com a celebração do termo de adesão.  
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10.2. Quando da verificação, se os serviços não atenderem às especificações 

solicitadas, serão aplicadas as sanções previstas neste chamamento público.  

 

11 - DAS SANÇÕES 

 

11.1. À credenciada serão aplicadas as sanções previstas na Lei n.º 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

11.1.1. pela recusa e/ou atraso injustificado para a assinatura do termo de 

adesão e/ou prestação dos serviços, nos prazos previstos neste edital, contados 

da convocação feita, por escrito, pelo Município, será aplicada multa de 20 UFM's 

(Unidade Fiscal Municipal) por infração, até 2 (duas) infrações. Após, poderá, 

também, imputada à credenciada a pena prevista no artigo 87 da Lei 8.666/93, pe-

lo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses; 

 

11.1.2. pela prestação dos serviços em desacordo com o solicitado, aplicação 

de multa de 20 UFM's ((Unidade Fiscal Municipal ), por infração, com prazo de até 

3 (três) dias consecutivos para adequação dos serviços. Após 2 (duas) infrações 

e/ou após o prazo para adequação, poderá, também, ser imputada à credenciada 

a pena prevista no artigo 87 da Lei 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e qua-

tro) meses;  

 

11.1.3. quando da reincidência em imperfeição já notificada pelo Município, 

referente aos serviços, aplicação de multa de 20 UFM's (Unidade Fiscal Municipal  

por reincidência. Após 3 (três) reincidências e/ou após o prazo para adequação, 

poderá, também, ser imputada à credenciada, a pena prevista no artigo 87 da Lei 

8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.  

 

11.2. Será facultado à credenciada, nos termos da lei, a apresentação de defesa pré-

via, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste edital.  

 

 

12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1. A assinatura do termo de adesão implica aceitação deste edital, bem como das 

normas legais que regem a matéria e ao cumprimento de todas as disposições conti-

das neste chamamento público.  

 

12.2. Dos atos praticados no presente chamamento público caberão os recursos pre-

vistos no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, os quais, dentro dos prazos 

previstos na Lei, deverão ser protocolados na Diretoria de Atendimento ao Cidadão. 

Caso os participantes interpuserem recursos administrativos por endereço eletrônico 
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(e-mail), estes deverão ser transmitidos a Diretoria de Compras e Licitações dentro 

do prazo recursal e seus originais, serem protocolados em até 2 (dois) dias úteis da 

data do término do prazo recursal, sob pena de ser considerado deserto ou prejudica-

dos.  

 

12.3. Não serão aceitas documentação e impugnações enviadas por fac-símile ou 

qualquer outro meio eletrônico de transmissão de dados e/ou apresentados em papel 

térmico do tipo usado em aparelhos de fac-símile, exceto o disposto no subitem ante-

rior.  

 

12.4. Os documentos apresentados na forma de cópias reprográficas deverão 

estar autenticados, exceto o disposto no subitem abaixo. A autenticação dos do-

cumentos, feita pela Diretoria de Compras e 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 au-

tenticar os documentos junto a Diretoria de Compras e Licitações até a data mencio-

nada, deverá fazê-lo em cartório.  

 

12.5. Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma 

original ou cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos a ve-

rificação de sua autenticidade por meio de consulta realizada pela Comissão de Lici-

tações. 

 

12.6. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, caput e pará-

grafo 1.º, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, estão impedidos de participar deste 

certame, (tanto como membro da diretoria da entidade ou como do quadro de funcio-

nários desta), por determinação do artigo 9.º, inciso III, da Lei n.º 8.666/93 e suas alte-

rações. 

 

12.7. Nos recursos e/ou impugnações serão avaliados o cabimento e a adequação, 

sendo que o mérito será julgado somente se preenchidos os requisitos intrínsecos de 

admissibilidade, quais sejam, interesse recursal, legitimidade e o pedido juridicamente 

possível, bem como os requisitos extrínsecos: a regularidade formal (assinatura, jun-

tada de procuração) e a tempestividade (tempo hábil para a interposição do recurso), 

entre outros.  

 

12.9. O trâmite do procedimento estará disponível no endereço eletrônico 

http://torres.rs.gov.br, link licitações, juntamente com cópia digital, dos documentos 

gerados no decorrer do certame, sendo de responsabilidade exclusiva da creden-

ciada a obtenção ou consulta desses documentos.  

 

12.10. O processo administrativo encontra-se à disposição dos interessados na Se-

cretaria Municipal de Fazenda, Diretoria de Compras e Licitações, localizada junto ao 

http://torres.rs.gov.br/
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prédio do Centro Administrativo Municipal, no horário de atendimento externo (13h às 

17h e 30 min).  

 

12.11. Faz parte deste Edital:  

Anexo I 
Declaração de Cumprimento ao Artigo 7.º, Inciso XXXIII, da 

CF. 

Anexo II Declaração de Idoneidade 

Anexo III Formulário Padrão para Preenchimento da Proposta  

Anexo IV – A Termo de Adesão 

Anexo IV – B Termo de Adesão 

Anexo V Declaração do artigo 9º da Lei 8.666/93 

 

12.12. Para maiores informações: 

 

a) esclarecimentos deste edital: Secretaria Municipal de Fazenda, na Diretoria 

de Compras e Licitações, fone (51) 3626-9150 ramal 217, no horário das 13h às 

17h e 30 min., de segunda a sexta-feira. 

b) as decisões referentes a este processo licitatório; as intimações, atas, respostas 
aos recursos e as impugnações serão publicadas no site da Prefeitura de Tor-
res, no endereço eletrônico www.torres.rs.gov.br /link: MENU – LICITAÇÕES – 
CATEGORIA – ATAS E RESPOSTAS. 

 

12.13. Informações por telefone, somente no horário de atendimento externo, ou seja, 

das 13h às 17h e 30 min, de segunda a sexta-feira, em dias úteis ou pela Internet, 

pelo site www.torres.rs.gov.br, na Diretoria de Compras e Licitações, email: gerlicita-

cao@torres.rs.gov.br. 

 

                                           Torres, 16 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

Maria CLarice Brovedan 

Secretária Municipal de Fazenda 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sfa.rs.cnm.org.br/
mailto:gerlicitacao@torres.rs.gov.br
mailto:gerlicitacao@torres.rs.gov.br
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ANEXO I 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de credenciada do presente 

chamamento público nº 351/2019, que, em cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7.º 

da Constituição Federal combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666/93 e suas 

alterações, não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (de-

zoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezes-

seis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a contar dos 14 (qua-

torze) anos. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

 

_________________________, em _____ de ________________ de 2019. 

 

 

 

Razão Social: __________________________________________________ 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do representante legal da entidade 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

 

(Razão Social da licitante) .................................................., por meio de 

seu Diretor ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi con-

siderada INIDÔNEA para contratar com a Administração Pública, nos termos do 

art. 87, IV, da Lei de Licitações. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

 

_______________________, em _____ de __________________ de 2019. 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do representante legal da entidade 
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ANEXO III 

 

FORMULÁRIO PADRÃO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA RE-

FERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 351/2019 

 

RAZÃO SOCIAL: _________________________________________________ 

 

CNPJ-MF:_______________________FONE/FAC-SÍMILE: ________________ 

 

ENDEREÇO: ______________________________________________________ 

 

E-MAIL:__________________________________________________________ 

 

ITENS 

NIVEIS DE 

IDADE (ATÉ 31/03) 

QUANTIDADE DE  

ATENDIMENTO 

VAGAS OFERTA-

DAS 

 

    

1 BERÇÁRIO I 0 a 11 meses   

      

2 BERÇÁRIO II 1 ano a 1 ano e 11 meses   

      

3 MATERNAL I 2 anos a 2 anos e 11 meses   

      

4 MATERNAL II 3 anos a 3 anos e 11 meses   

     

 

LOCAL E DATA: _________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do representante legal da entidade 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 

Secretaria Municipal de Fazenda 

 
 

 

ANEXO IV – A 

 

MINUTA DE TERMO DE ADESÃO – CONTRATO 

 

 VAGAS ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TURNO INTEGRAL 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, com sede a Rua José Antônio Pico-

ral, 79 em Torres - RS, com inscrição no CGC-MF 87.876.801.0001/01, neste ato representada 

pelo Prefeito Municipal, CARLOS ALBERTO MATOS DE SOUZA, brasileiro, residente e domicilia-

do na cidade de Torres-RS, inscrita no CPF sob n° 424.456.470-53, com competência para 

assinar Contratos. 

CONTRATADO/CREDENCIADO:________________________________ (Nome da en-

tidade), CNPJ_________________,  com  sede  em  __________________________,  na  

Rua_______________________, nº. ________, Bairro _______________, 

CEP________________, ao aderir ao presente credenciamento, declara conhecer o inteiro teor do 

Edital de Chamamento Público n.º351/2019, autorizado pelo processo administrativo n.º 

11795/2019, aceitando- o em todos os seus termos e comprometendo-se a prestar os serviços de 

aquisição de vagas escolares de Educação infantil em turno integral, de acordo com as condições 

ali estabelecidas, conforme descrito abaixo: 

 

ITENS 

NIVEIS DE 

IDADE (ATÉ 31/03) 

QUANTIDADE DE  

ATENDIMENTO VAGAS OFERTADAS 

 

    

     

1 BERÇÁRIO I 0 a 11 meses   

2 BERÇÁRIO II 1 ano a 1 ano e 11 meses   

3 MATERNAL I 2 anos a 2 anos e 11 meses   

4 MATERNAL II 3 anos a 3 anos e 11 meses   

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA VIGÊNCIA 

O presente Termo entrará em vigor na data da publicação de sua súmula na imprensa oficial e 

vigerá pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado com base no artigo 57, inciso II 

e § 2º da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, mediante justificativa avaliando a qualidade dos ser-

viços oferecidos e demonstrando que os preços contratados estão dentro da média de mercado, 

motivando-se, assim, o interesse público na continuidade dos serviços. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Dotação Orçamentária 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentá-

ria: 744/33903905. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: Do reajuste 

Os valores da proposta somente poderão sofrer reajustes, a requerimento, após o período 

de 1 (um) ano, com base na variação do IGP-M/FGV, nos termos da Lei n.º 9.069 de 

29/06/1995 e Lei n.º 10.192 de 14/02/2001, contados da data da apresentação da propos-

ta.  
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CLÁUSULA QUARTA: Das Obrigações  

 

4.1-Compete ao Município:  

 

I - fiscalizar, orientar, impugnar e dirimir dúvidas emergentes da execução do objeto 

contratado, se necessário com o auxílio do Conselho Municipal de Educação; 

 

II - indicar as crianças para o preenchimento das vagas adquiridas, sendo expressa-

mente vedada qualquer inclusão de crianças sem a plena concordância da Secretaria 

Municipal da Educação; 

 

III - receber o serviço contratado e lavrar termo de recebimento provisório. Se o obje-

to contratado não estiver de acordo com as especificações, rejeitá-lo no todo ou em 

parte. Do contrário, após a análise de compatibilidade entre o contratado e o efetiva-

mente entregue, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo do serviço; 

 

IV - efetuar os pagamentos no prazo estabelecido no presente edital. 

 

        4.2- Compete a credenciada: 

 

I - proceder à prestação dos serviços nos termos deste edital; 

 

II - realizar atendimento pedagógico adequado, fornecer alimentação e todo o mate-

rial escolar necessário para a realização das atividades; 

 

III - reservar as vagas 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, das vagas em 

aberto, por desligamento de alguma criança para que a secretaria providencie a ime-

diata substituição da vaga sob pena da devolução do valor correspondente às vagas 

em aberto; 

 

V - colaborar com a fiscalização realizada por profissionais designados pela Secreta-

ria Municipal da Educação, quanto ao acesso à documentação e ao atendimento re-

ferente às vagas adquiridas 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 as-

sumidas; 
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VII - possuir profissionais (recursos humanos) conforme legislação vigente e o núme-

ro 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 Torres de quais-

quer ônus ou reivindicações perante terceiros; 

 

X - proporcionar espaço físico adequado para o desenvolvimento de atividades vi-

sando à formação das crianças; 

 

XI - manter mobiliário, jogos, brinquedos e objetos adequados à faixa etária das cri-

anças, bem como ambientes externos e internos em condições permanentes de con-

servação, higiene, luminosidade e segurança; 

 

XII - indenizar terceiros e à Administração dos possíveis prejuízos ou danos decor-

rentes de dolo ou culpa, durante a execução dos serviços, em conformidade com o 

artigo 70, da Lei n.º 8666/93 e suas alterações; 

 

XIII - responder pela qualidade, quantidade, validade, segurança e demais caracte-

rísticas dos serviços prestados.  

 

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 cri-

anças no período em que elas estiverem na respectiva entidade educacional; 

 

XV - não permitir que profissionais não habilitados para o exercício das funções edu-

cacionais 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 re-

presentante, 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 
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transferidos para o Município. 

  

CLÁUSULA QUINTA: Das Penalidades 

O Contratado ficara sujeito no caso de inexecução total ou parcial do contrato, as seguintes pena-

lidades, garantindo o direito de ampla defesa: 

 

a) pela recusa e/ou atraso injustificado para a assinatura do termo de adesão e/ou presta-

ção dos serviços, nos prazos previstos neste edital, contados da convocação feita, por escrito, 

pelo Município, será aplicada multa de 20 UFM's (Unidade Fiscal Municipal) por infração, até 2 

(duas) infrações. Após, poderá, também, imputada à credenciada a pena prevista no artigo 87 da 

Lei 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses; 

 

b) pela prestação dos serviços em desacordo com o solicitado, aplicação de multa de 20 

UFM's ((Unidade Fiscal Municipal ), por infração, com prazo de até 3 (três) dias consecutivos para 

adequação dos serviços. Após 2 (duas) infrações e/ou após o prazo para adequação, poderá, 

também, ser imputada à credenciada a pena prevista no artigo 87 da Lei 8.666/93, pelo prazo de 

até 24 (vinte e quatro) meses;  

 

c) quando da reincidência em imperfeição já notificada pelo Município, referente aos servi-

ços, aplicação de multa de 20 UFM's (Unidade Fiscal Municipal  por reincidência. Após 3 (três) 

reincidências e/ou após o prazo para adequação, poderá, também, ser imputada à credenciada, a 

pena prevista no artigo 87 da Lei 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses. 

 

CLÁUSULA SEXTA : Da Rescisão 

O Município poderá rescindir o presente contrato nas hipóteses previstas nos art. 77 e 78 e pelas 

formas do art. 79, da Lei Federal 8666/93, alterada pela Lei Federal 8883/94. 

Considera-se rescindido, automaticamente o contrato nas hipóteses de declaração de inidoneida-

de e suspensão do direito de contratar, prevista na cláusula anterior. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: Do Foro 

As partes aqui contratadas elegem o foro da cidade de Torres, para dirimir eventuais dúvidas que 

possam surgir na execução deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 4(quatro) vias 

de igual teor e forma, na presença das testemunhas ao final subscritas, para que o mesmo produ-

za todos os jurídicos e legais efeitos. 

 

 

Torres, ___ de ____________ de 2019. 

 

____________________________ 

MUNICÍPIO DE TORRES 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

  ______________________________ 

                                                 CONTRATADO/CREDENCIADO 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 

Secretaria Municipal de Fazenda 

 
 

 

ANEXO IV – B 

 

MINUTA DE TERMO DE ADESÃO – CONTRATO 

 

VAGAS ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TURNO PARCIAL DE 4 HORAS 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, com sede a Rua José Antônio Pico-

ral, 79 em Torres - RS, com inscrição no CGC-MF 87.876.801.0001/01, neste ato representada 

pelo Prefeito Municipal, CARLOS ALBERTO MATOS DE SOUZA, brasileiro, residente e domicilia-

do na cidade de Torres-RS, inscrita no CPF sob n° 424.456.470-53, com competência para 

assinar Contratos. 

CONTRATADO/CREDENCIADO:  

________________________________ (Nome da entidade), 

CNPJ_________________,  com  sede  em  __________________________,  na  

Rua_______________________, nº. ________, Bairro _______________, 

CEP________________, ao aderir ao presente credenciamento, declara conhecer o inteiro teor do 

Edital de Chamamento Público n.º 351/2019, autorizado pelo processo administrativo n.º 

11795/2019, aceitando- o em todos os seus termos e comprometendo-se a prestar os serviços de 

aquisição de vagas escolares de Educação infantil em turno parcial de 4 horas, turno da tarde, de 

acordo com as condições ali estabelecidas, conforme descrito abaixo: 

 

ITENS 

NIVEIS DE 

IDADE (ATÉ 31/03) 

QUANTIDADE DE  

ATENDIMENTO 

VAGAS OFERTA-

DAS 

 

    

     

1 BERÇÁRIO I 0 a 11 meses   

2 BERÇÁRIO II 1 ano a 1 ano e 11 meses   

3 MATERNAL I 2 anos a 2 anos e 11 meses   

4 MATERNAL II 3 anos a 3 anos e 11 meses   

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA VIGÊNCIA 

 

O presente Termo entrará em vigor na data da publicação de sua súmula na imprensa oficial e 

vigerá pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado com base no artigo 57, inciso II 

e § 2º da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, mediante justificativa avaliando a qualidade dos ser-

viços oferecidos e demonstrando que os preços contratados estão dentro da média de mercado, 

motivando-se, assim, o interesse público na continuidade dos serviços. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Dotação Orçamentária 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentá-

ria: 744/33903905. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: Do reajuste 

Os valores da proposta somente poderão sofrer reajustes, a requerimento, após o período 
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de 1 (um) ano, com base na variação do IGP-M/FGV, nos termos da Lei n.º 9.069 de 

29/06/1995 e Lei n.º 10.192 de 14/02/2001, contados da data da apresentação da propos-

ta.  

 

CLÁUSULA QUARTA: Das Obrigações  

 

4.1-Compete ao Município:  

 

I - fiscalizar, orientar, impugnar e dirimir dúvidas emergentes da execução do objeto 

contratado, se necessário com o auxílio do Conselho Municipal de Educação; 

 

II - indicar as crianças para o preenchimento das vagas adquiridas, sendo expressa-

mente vedada qualquer inclusão de crianças sem a plena concordância da Secretaria 

Municipal da Educação; 

 

III - receber o serviço contratado e lavrar termo de recebimento provisório. Se o obje-

to contratado não estiver de acordo com as especificações, rejeitá-lo no todo ou em 

parte. Do contrário, após a análise de compatibilidade entre o contratado e o efetiva-

mente entregue, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo do serviço; 

 

IV - efetuar os pagamentos no prazo estabelecido no presente edital. 

 

        4.2- Compete a credenciada: 

 

I - proceder à prestação dos serviços nos termos deste edital; 

 

II - realizar atendimento pedagógico adequado, fornecer alimentação e todo o mate-

rial escolar necessário para a realização das atividades; 

 

III - reservar as vagas 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, das vagas em 

aberto, por desligamento de alguma criança para que a secretaria providencie a ime-

diata substituição da vaga sob pena da devolução do valor correspondente às vagas 

em aberto; 

 

V - colaborar com a fiscalização realizada por profissionais designados pela Secreta-

ria Municipal da Educação, quanto ao acesso à documentação e ao atendimento re-

ferente às vagas adquiridas pelo município, bem como à estrutura da escola como 

um todo, sendo que as visitas não serão agendadas; 
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VI - possuir capacidade técnica e operacional em relação às obrigações a serem as-

sumidas; 

 

VII - possuir profissionais (recursos humanos) conforme legislação vigente e o núme-

ro 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 Torres de quais-

quer ônus ou reivindicações perante terceiros; 

 

X - proporcionar espaço físico adequado para o desenvolvimento de atividades vi-

sando à formação das crianças; 

 

XI - manter mobiliário, jogos, brinquedos e objetos adequados à faixa etária das cri-

anças, bem como ambientes externos e internos em condições permanentes de con-

servação, higiene, luminosidade e segurança; 

 

XII - indenizar terceiros e à Administração dos possíveis prejuízos ou danos decor-

rentes de dolo ou culpa, durante a execução dos serviços, em conformidade com o 

artigo 70, da Lei n.º 8666/93 e suas alterações; 

 

XIII - responder pela qualidade, quantidade, validade, segurança e demais caracte-

rísticas dos serviços prestados.  

 

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 cri-

anças no período em que elas estiverem na respectiva entidade educacional; 

 

XV - não permitir que profissionais não habilitados para o exercício das funções edu-

cacionais 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 re-

presentante, por profissional empregado ou preposto, em razão da execução dos 

serviços previstos neste edital; 
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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. 

 

CLÁUSULA QUINTA: Das Penalidades 

O Contratado ficará sujeito no caso de inexecução total ou parcial do contrato, as seguintes pena-

lidades, garantindo o direito de ampla defesa. 

a) pela recusa e/ou atraso injustificado para a assinatura do termo de adesão e/ou presta-

ção dos serviços, nos prazos previstos neste edital, contados da convocação feita, por escrito, 

pelo Município, será aplicada multa de 20 UFM's (Unidade Fiscal Municipal) por infração, até 2 

(duas) infrações. Após, poderá, também, imputada à credenciada a pena prevista no artigo 87 da 

Lei 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses; 

 

b) pela prestação dos serviços em desacordo com o solicitado, aplicação de multa de 20 

UFM's ((Unidade Fiscal Municipal ), por infração, com prazo de até 3 (três) dias consecutivos para 

adequação dos serviços. Após 2 (duas) infrações e/ou após o prazo para adequação, poderá, 

também, ser imputada à credenciada a pena prevista no artigo 87 da Lei 8.666/93, pelo prazo de 

até 24 (vinte e quatro) meses;  

 

c) quando da reincidência em imperfeição já notificada pelo Município, referente aos servi-

ços, aplicação de multa de 20 UFM's (Unidade Fiscal Municipal  por reincidência. Após 3 (três) 

reincidências e/ou após o prazo para adequação, poderá, também, ser imputada à credenciada, a 

pena prevista no artigo 87 da Lei 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses. 

  

CLÁUSULA SEXTA : Da Rescisão 

O Município poderá rescindir o presente contrato nas hipóteses previstas nos art. 77 e 78 e pelas 

formas do art. 79, da Lei Federal 8666/93, alterada pela Lei Federal 8883/94. 

Considera-se rescindido, automaticamente o contrato nas hipóteses de declaração de inidoneida-

de e suspensão do direito de contratar, prevista na cláusula anterior. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: Do Foro 

As partes aqui contratadas elegem o foro da cidade de Torres, para dirimir eventuais dúvidas que 

possam surgir na execução deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 4(quatro) vias 

de igual teor e forma, na presença das testemunhas ao final subscritas, para que o mesmo produ-

za todos os jurídicos e legais efeitos. 

 

Torres, ___ de ____________ de 2019. 

____________________________ 

 

                                   MUNICÍPIO DE TORRES 

                                   PREFEITO MUNICIPAL 

 

______________________________ 

                                              CONTRATADO/CREDENCIADA 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que a entidade não possui em seu quadro de pessoal 

servidor público exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou 

tomada de decisão (inciso II e III, do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas altera-

ções), nem no seu quadro societário como sócio, diretor, administrador ou integrante do 

Conselho, nenhum servidor público municipal de Torres/RS.  

 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

_______________________, em _____ de __________________ de 2019. 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do representante legal da entidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


