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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2017 

 

 

O Prefeito de Rolador, no uso de suas atribuições legais e de conformidade 

com a Lei nº. 8.666/93, para conhecimento dos interessados, a abertura de 

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS 

TÉCNICOS EM PSICOLOGIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA 

SUPLEMENTAR NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SESAS, mediante as condições 

estabelecidas neste Edital, e que estarão sendo recebidos até às 13 horas, do dia 

15/12/2017, na sala em que funciona a Secção de Licitações, Compras e Contratos 

(SELIC), Prefeitura de Rolador, sito a Av. João Batista, nº 700, centro, Rolador, CEP 

97.843-000, os envelopes contendo a documentação exigida. 

  

1. DA NATUREZA E JUSTIFICATIVA DO PROCEDIMENTO  

1.1. Considerando que o presente procedimento proporcionada à oportunidade de 

credenciamento a todos os interessados em prestar os serviços pretendidos pelo 

preço estabelecido pela municipalidade, não havendo competição entre os 

Processo Administrativo 

nº 1011/2017 

Credenciamento de pessoa jurídica especializada 

execução de serviços técnicos especializados em 

psicologia 

Órgão Requisitor: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social (SESAS) 

                                                               

Modalidade: Credenciamento de pessoa jurídica 

Data: 15/12/2017 Horário: 13h00min 

Local: Av. João Batista, nº 700, Rolador/RS – CEP 97.843-000. 

Aprovação: Teor jurídico do edital e minuta contratual aprovado pela Assessoria 

Jurídica Especial do Prefeito. 
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profissionais, tem-se por inexigível a licitação, de acordo com o caput do art. 25 da 

Lei nº 8.666/93. 

1.2. A justificativa da contratação por inexigibilidade e pelo procedimento de 

chamamento público, a razão da escolha dos profissionais credenciados e a 

justificativa do preço por item (aplicação, no que couber, do art. 26, da Lei n 

8.666/93), segue abaixo e consta no expediente administrativo em epígrafe, bem 

como no Processo Administrativo nº 989/2017 e 734/2017. 

1.3. O presente procedimento decorre da necessidade de suprir o atendimento 

suplementar de demandas na área de saúde mental junto a Secretaria Municipal de 

Saúde e Assistência Social, podendo, ainda, atuar nas demandas da rede municipal 

de ensino, sendo que o Município não dispõe de profissional com carga horária 

suficiente para o atendimento das demandas suplementares. 

1.4. No que tange aos preços praticados no credenciamento, foram obtidos 

através de pesquisa de mercado, conforme documentação presa no Processo 

Administrativo nº 989/2017 e 734/2017. 

2. DO OBJETO E ACESSO AO EDITAL 

2.1. O objeto do presente Edital é o credenciamento de pessoa jurídica EM 

SERVIÇOS TÉCNICOS EM PSICOLOGIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA 

SUPLEMENTAR NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SESAS. 

2.2. As ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS, prazos, obrigações e demais 

procedimentos a serem seguidos estão expostos no Termo de Referência e Anexos, 

que fazem parte integrante deste Edital, independente de transcrição. 

2.3. Os serviços deverão ser realizados na sede Secretaria Municipal de Saúde e 

Assistência Social – SESAS, postos e unidades de saúde, escolas, dentre outros 

que vierem a ser estabelecidos pelo Município, pelo período de 12 (doze) meses, 

nos termos do presente Edital e, no que couber, nos moldes da Lei nº 8.666/03. 
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2.4. Os interessados poderão pleitear o seu credenciamento na sua área de 

atuação, conforme item 1.1. 

2.5. O presente Edital - e seus anexos - encontra-se à disposição, sem quaisquer 

custos, para verificação por parte dos interessados na SELIC, sito a Av. João 

Batista, nº 700, centro, Rolador, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente, 

compreendido das 8 h às 12 h e das 13 h às 17 h ou no Home Page da Prefeitura, 

no seguinte endereço eletrônico: www.rolador.rs.gov.br.  

3. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

3.1. O Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o presente Edital de 

Credenciamento, devendo apresentar a impugnação – a ser concretizada por 

petição escrita, correio eletrônico ou fac-símile – em até 5 (cinco) dias úteis 

anteriores à data final fixada para o recebimento dos envelopes. 

3.2. Caberá ao Prefeito decidir sobre a impugnação no prazo de até 3 (três) dias 

úteis, a contar da data de seu recebimento, respeitando-se a ampla defesa e o 

contraditório.  

3.3. Acolhida a impugnação ao ato convocatório, a modificação no Edital exigirá 

divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, alterando-se, se for o 

caso, a data prevista para recebimento dos documentos.  

3.4. A qualquer tempo, desde que provocado formalmente, a Chefia da SELIC 

prestará os devidos esclarecimentos acerca do conteúdo do presente Edital de 

credenciamento.   

4. DAS CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO AO CREDENCIAMENTO 

4.1. Os interessados em prestar serviços técnicos especializados em psicologia, 

no atendimento suplementar de demandas na área de saúde mental, pessoas 

jurídicas, deverão apresentar, em envelope, os seguintes documentos, a partir de 24 

de Novembro de 2017 ate o dia 15 de Dezembro de 2017, no período das 08h até às 

13h, na sala em que funciona a Secção de Licitações, Compras e Contratos 

(SELIC), Prefeitura de Rolador, sito a Av. João Batista, nº 700, centro, Rolador, CEP 

http://www.rolador.rs.gov.br/


MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS 

SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS. 
 

Av. João Batista, nº. 700, Centro, CEP: 97.843-000 – Rolador/RS 

4                                          Fone/Fax: (55) 3614.7080 / (55) 2614-7050 
 

97.843-000. 

4.2. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 

pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de 

credenciamento constantes neste Edital. 

4.3. O credenciamento far-se-á mediante os seguintes documentos: 

a. prova da legitimidade da representação;  

b. declaração de aceitação das condições do presente Edital, sem restrições de 

qualquer natureza, e que se compromete a fornecer o objeto deste credenciamento 

pelo preço proposto e de ciência que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação, conforme modelo sugerido no Anexo III; 

c. Declaração de Idoneidade em função do disposto no art. 97 da Lei Federal nº 

8.666/93, conforme modelo sugerido no Anexo IV; e 

d. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da 

Constituição Federal, conforme modelo sugerido no Anexo V. 

4.4. A legitimidade da representação será demonstrada por um dos seguintes 

documentos, em original ou cópia autenticada em cartório, dentro do prazo de 

validade e na abrangência do seu objeto, acompanhado de documento de 

identificação com foto e fé pública do representante: 

a. tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou 

outro instrumento registrado na Junta Comercial, devidamente autenticado, no qual 

constem poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura; e 

b. tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou 

particular com firma reconhecida, da qual constem poderes específicos para 

participar da apresentação do pedido de credenciamento, acompanhado de um dos 

documento indicados na alínea anterior, a fim de comprovar a competência do 

outorgante. 
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4.5. O Órgão Licitante não se responsabiliza pela documentação apresentada fora 

do prazo estipulado no preâmbulo deste Edital. 

4.6. Não poderão participar deste Credenciamento: 

4.6.1 OSCIP’S e consórcio de empresas;  

4.6.2 empresário ou sociedade empresária que se encontre em processo de 

dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, fusão, cisão ou 

incorporação;  

4.6.3 empresa que tenha sido declarada inidônea perante a Administração Pública, 

ou impedida para licitar ou contratar com a Administração, ou punida com suspensão 

do direito de licitar ou contratar com Município de Rolador (RS), enquanto 

perdurarem os efeitos da sanção;  

4.6.4 empresa que possua, entre seus sócios, servidor do Município de Rolador 

(RS);  

4.6.5 empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto 

deste CREDENCIAMENTO. 

4.7. A omissão de informações por parte da empresa, ou a declaração falsa, 

ensejará as sanções e penalidades aplicáveis. 

4.8. A habilitação da empresa credenciada far-se-á mediante os seguintes 

documentos: 

a. registro comercial, no caso de empresa individual; 

b. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 

na Junta Comercial, em se tratando de sociedade comercial; 

c. ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedade civil, acompanhado de prova da 

diretoria em exercício; 
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d. decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir; 

e. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

f. prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 

houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto do certame (ICMS e/ou ISSQN); 

g. prova de alvará de localização e funcionamento expedida pela Prefeitura 

Municipal da jurisdição fiscal de estabelecimento da pessoa jurídica; 

h. prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal da sede da 

licitante; 

i. prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, através da certidão 

conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União; 

j. prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), através de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal; 

k. prova de regularidade perante a seguridade social, através de certidão 

expedida pelo Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS); 

l. prova de regularidade trabalhista, através da Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT) expedida pela Justiça do Trabalho; 

m. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor do Fórum da sede da licitante; 

n. declaração de cumprimento ao artigo 7º, XXXIII, da Constituição da 

República, conforme modelo sugerido no Anexo V; 

o. declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e aceitação do 

edital, conforme modelo sugerido no Anexo III; 
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p. declaração de enquadramento para microempresa (ME) ou empresa de 

pequeno porte (EPP), quando for o caso; 

4.9. Somente serão aceitos documentos originais ou cópias que ofereçam 

condições de análise por parte da Comissão Permanente de Licitação, sendo 

vedada a apresentação via fac-símile. 

4.10. Todos os documentos apresentados deverão corresponder (razão social e 

CNPJ) unicamente à matriz ou à filial da empresa a ser habilitada para o presente 

Credenciamento. 

4.11. Os documentos com data de validade declarada deverão estar válidos no dia 

designado para análise dos credenciados, sob pena de inabilitação. 

4.12. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou 

contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, bem como à legislação 

pertinente, acarretará a inabilitação da empresa. 

4.13. Para fins de habilitação, além da habilitação jurídica e regularidade fiscal, as 

empresas licitantes deverão apresentar os seguintes documentos relativos à 

qualificação técnica:  

a. comprovação de aptidão para a prestação satisfatória dos serviços em 

características, quantidades e prazos similares, de complexidade operacional 

equivalente ou superior ao objeto desta licitação, por meio da apresentação de 01 

(um) Atestado de Capacidade Técnica, no mínimo, fornecido por pessoas jurídicas 

de direito público ou privado. 

b. comprovante de inscrição dos profissionais no CRP (Conselho Regional de 
Psicologia). 
 
c. comprovante/diploma de graduação em psicologia. 
 

d. comprovante de Registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - 
CNES, instituído pela Portaria MS/MAS n.º 376, de 03/10/2000, e regulamentado 
pela Portaria SAS n.º 511, de 29/12/2000. 
 
e. comprovante de inscrição ou registro profissional do CRP (Conselho Regional de 
Psicologia) da Pessoa Jurídica. 
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4.14. Os documentos poderão ser apresentados em original ou por cópia 

autenticada, inclusive por servidor da municipalidade. Aqueles que podem ser 

retirados pelo sistema informatizado (Internet) ficarão sujeitos à verificação de sua 

autenticidade pela Administração. 

5.  DA PROPOSTA PARA CREDENCIAMENTO 

5.1. Os interessados deverão apresentar, junto com a documentação, o PEDIDO 

DE CREDENCIAMENTO, onde constem os dados da pessoa jurídica, telefone, e–

mail, endereço, e o nome do responsável pela assinatura do Contrato, solicitando 

seu credenciamento e declarando que aceita o valor fixado no presente Edital, 

conforme modelo do Anexo II, documento em que a empresa deverá declarar que 

aceita as condições de fornecimento dos serviços especializados de lavagem e 

borracharia. 

6. DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO E DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 

6.1. O envelope de documentos e do pedido de credenciamento deverá ser 

dirigido à Comissão Permanente de Licitações, no endereço declinado no preâmbulo 

do presente instrumento, a quem compete habilitar os interessados e julgar o 

credenciamento.  

6.2. O envelope deve ser fechado, de forma a não permitir sua violação, contendo 

na parte externa a seguinte inscrição: 

ENVELOPE: DOCUMENTAÇÃO E PEDIDO DE CREDENCIAMENTO  

PARA O MUNICÍPIO DE ROLADOR  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1011/2017  

EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIADOS EM PSICOLOGIA  
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6.3. Depois de receber os documentos, a Comissão Permanente de Licitações 

analisará os envelopes e respectivos documentos exigidos para o Credenciamento. 

6.4. Os interessados que apresentarem os documentos descritos no item 4, 

relativa a habilitação, serão declarados habilitados pela Comissão Permanente de 

Licitações.  

6.5. A seguir, será examinado o pedido de credenciamento de cada interessado 

habilitado. Os habilitados que apresentarem pedido de credenciamento nos moldes 

exigidos no presente edital serão classificados ao credenciamento para prestar os 

serviços especializados de lavagem e borracharia, observado cada item objeto deste 

credenciamento. 

6.6. Será considerada credenciada toda empresa que atender aos requisitos de 

habilitação e que apresentar o pedido de credenciamento em conformidade com o 

edital, sendo que não há competição de preços por se tratar de credenciamento para 

prestação de serviços por preço pré-definido pela Administração.  

6.7. Não existe limite de número de empresas a serem credenciadas, desde que 

atendidos os requisitos do presente Edital. 

7. DA DECLARAÇÃO DE RESULTADO, DA ADJUDICAÇÃO E DOS 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

7.1. Declarados os credenciados, e feitos a adjudicação dos serviços pela 

Comissão Permanente de Licitações, qualquer participante poderá recorrer, com 

prazo de 3 (três) dias para interposição e apresentação das razões do recurso, 

sendo que os demais participantes serão intimados para apresentar contrarrazões 

em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.  

7.1.1 O recurso contra a decisão da Comissão Permanente de Licitações não terá 

efeito suspensivo. 

7.2. O provimento de recurso, por parte do Prefeito, importará a invalidação 

apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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8. DA HOMOLOÇÃO E DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 

8.1. Ao depois do julgamento definitivo das propostas e da adjudicação, com 

parecer do órgão jurídico acerca da legalidade e juridicidade do procedimento, o 

processo será encaminhado ao Prefeito, para homologação do credenciamento e 

posterior contratação.  

8.2. O Município o convocará todos os participantes declarados credenciados para 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da 

convocação, assinar o contrato de credenciamento. 

8.1.1 Decairá do direito de credenciamento os convocados que não assinarem o 

contrato no prazo e condições estabelecidas. 

9. DA RESCISÃO DO CREDENCIAMENTO E DO DESCREDENCIAMENTO 

9.1. O Contrato de Credenciamento poderá ser rescindido unilateralmente pelo 

Município, a qualquer momento, atendendo a oportunidade e conveniência 

administrativa, não recebendo o contratado qualquer valor a título de indenização 

pela unilateral rescisão, exceto aos serviços já prestados no ato da rescisão.  

9.2. São causas de descredenciamento do contratado a reincidência no 

descumprimento de quaisquer das condições elencadas no presente Edital, no 

contrato e a prática de atos que caracterizem má-fé, apuradas em processo 

administrativo, ou ainda o não atendimento a princípios éticos definidos no Código 

de Ética Profissional, sem prejuízo das causas previstas nos art. 78 e art. 79 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

10. DAS PENALIDADES E DO DESCREDENCIAMENTO 

10.1. O contratado que não cumprir as obrigações assumidas ou os preceitos 

legais, estará sujeita as seguintes penalidades: 

10.1.1. Advertência;  
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10.1.2. Multa de 20% (dois por cento) sobre o número de horas prestadas no último 

mês; se não realizou serviço, sobre o valor de 20 (vinte) vezes o valor da 

hora/serviço;  

10.1.3. Suspensão do direito de licitar e contratar junto ao Município de Rolador, 

pelo prazo de 02 (dois) anos;  

10.1.4. Declaração de Inidoneidade. 

10.2. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de Registro de 

Cadastro do Município de Rolador, e no caso de suspensão de licitar/contratar, o 

licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas 

previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. 

10.3. Nenhum pagamento será processado ao proponente penalizado, sem que 

antes, este tenha pago ou lhe seja relevada a multa imposta. 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO 

11.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão por conta dos 

recursos consignados no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2017: 

Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social 
Programa Núcleo Atenção Básica – NAB 
00224 4011 3390 39 00 00 00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 

11.2. Para os anos seguintes, nas dotações consignadas nos orçamentos anuais 

correspondentes ao ano de despesa. 

11.3. O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a apresentação do 

documento fiscal do serviço prestado. 

12.  DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

12.1. Os serviços deverão ser executados, em estrita consonância com o Termo de 

Referência constante no Anexo I do presente Edital. 

12.2. A execução do contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e 
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avaliação por parte da Administração Municipal, através de servidor específico 

denominado Gestor do Contrato, a quem competirá comunicar as falhas porventura 

constatadas, bem como determinar as providências necessárias para a respectiva 

correção. 

12.3. A fiscalização do contrato, exercida no interesse da Administração, em 

especial, verificará a qualidade no fornecimento/execução do objeto contratado, 

podendo exigir a sua substituição/complemento quando este não atender aos termos 

do que foi proposto e contratado, sem que assista ao contratado qualquer direito a  

indenização. 

12.4. Qualquer exigência da fiscalização, inerente ao objeto do contrato, deverá ser 

prontamente atendidas pelo Credenciado, sem ônus para a Administração. 

12.5. A fiscalização do contrato não implica corresponsabilidade pela execução das 

obrigações decorrentes e não exime o contratado destas, com vistas à perfeita 

execução do contrato. 

13. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

13.1. Quando do recebimento dos serviços, a Administração Municipal emitirá 

Termo de Recebimento Provisório. 

13.2. A Administração Municipal realizará minucioso exame no serviço realizado, a 

fim de dirimir quaisquer dúvidas, à vista das características exigidas no Edital e no 

Contrato. 

13.3. Se o objeto não corresponder ao exigido pela Administração, o contratado 

deverá providenciará no prazo de 05 (cinco) horas a correção, contados da data de 

sua notificação, as adequações necessárias, visando ao atendimento das 

especificações, sem prejuízo das sanções editalícias e legais previstas para o caso. 

13.4. Eventual atraso ocorrido por parte do contratado implicará em atraso 

proporcional no pagamento, sem prejuízo das sanções editalícias e legais previstas 

para o caso. 

13.5. Satisfeitas todas as condições exigidas, a Administração Municipal emitirá 
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Termo de Recebimento Definitivo, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados do 

Termo de Recebimento Provisório, ou do último recebimento em caso de terem sido 

realizadas adequações necessárias. 

14. DA VIGÊNCIA E CORREÇÃO 

14.1. O prazo de vigência do Contrato de Credenciamento será de 12 (doze) 

meses, contados da data da sua assinatura, prorrogável, a critério do Município, até 

o limite de 60 (sessenta meses), podendo, a qualquer tempo, haver o encerramento 

da prestação do serviço, por iniciativa qualquer das partes, caso não haja interesse 

na continuidade dos serviços, mediante comunicação prévia de 60 (sessenta) dias, 

observado o interesse público. 

14.2. O preço dos itens credenciados será reajustado anualmente pelo IGP-M 

(Índice Geral de Preços no Mercado da fundação Getúlio Vargas), com base na data 

do contrato. 

15. DOS ANEXOS AO EDITAL  

15.1. Integram o presente Edital os seguintes anexos: 

a. Anexo I, contendo o Termo de Referência dos serviços objeto do presente 

Credenciamento; 

b. Anexo II, contendo o Pedido de Credenciamento; 

c. Anexo III, contendo modelo de Declaração de Atendimento dos Requisitos de 

Habilitação e Aceitação do Edital; 

d. Anexo IV, contendo modelo Declaração de Idoneidade; 

e. Anexo V, contendo modelo de declaração de cumprimento ao artigo 7º, 

XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil; e 

f. Anexo VI, contendo a minuta de Termo de Credenciamento. 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
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16.1. O contrato decorrente deste processo de credenciamento não será de 

nenhuma forma, fundamento para a constituição de vínculo trabalhista com a 

empresa credenciada ou seus empregados, prepostos ou terceiros. 

16.2. O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo Município, a qualquer 

momento, atendendo a oportunidade e conveniência administrativa, não recebendo 

a contratada qualquer valor a título de indenização pela unilateral rescisão.  

16.3. O extrato do presente Edital será disponibilizado no site do Município de 

Rolador Instituto e publicado, uma única vez, em jornal de circulação regional.  

16.4. O Município de Rolador reserva-se o direito de anular ou revogar o presente 

procedimento de credenciamento, nos casos previstos em Lei, ou de homologar o 

seu objeto no todo ou em parte, por conveniência administrativa ou financeira, sem 

que, com isso caiba aos proponentes o direito de indenização ou reclamação de 

qualquer natureza. 

16.5. O resultado da presente licitação será divulgado na imprensa oficial do 

Município de Rolador, assim como os demais atos pertinentes ao certame e 

passíveis de divulgação.  

16.6. Os casos omissos serão regulados pela Lei Federal nº. 8.666/93 e demais 

legislação pertinente, sendo apreciados Comissão Permanente de Licitações, 

submetendo-os, se necessário, à Assessoria Jurídica Especial do Prefeito. 

16.7. Fica eleito o Foro da Comarca de São Luiz Gonzaga, RS, para dirimir 

quaisquer dúvidas decorrentes da presente licitação, com renúncia de outros ainda 

que privilegiados. 

Rolador, RS, 23 de novembro de 2017. 

Prefeito de Rolador  

 

 

Este edital se encontra examinado e aprovado por esta 
Assessoria Jurídica Especial do Prefeito. 
 
Em ___/___/_________.   
 
 
 
_________________________ 
     Assessor Jurídico 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO LICITADO 

 

Município de Rolador 

Edital de Credenciamento nº 03/2017 

Processo Administrativo nº 1011/2017 

 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA  

 

1. DO OBJETO  

1.1. Nos termos da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis nº 

8.883/94 e 9.648/98, apresenta-se este Termo de Referência para subsidiar os 

procedimentos administrativos necessários à contratação de empresa especializada 

na prestação de serviços técnicos em psicologia, no atendimento suplementar de 

demandas na área de saúde mental junto a Secretaria Municipal de Saúde e 

Assistência Social, podendo, ainda, atuar nas demandas da rede municipal de 

ensino. 

1.2. Os serviços de que trata o item 1.1 se referem a prestação de serviços técnico 

especializados de psicologia, na realização de atendimentos, consultas, sessões, 

visitas e congêneres, a nível individual e coletivo, com a população local, com 

caráter preventivo e curativo, atuação junto à Secretaria Municipal de Saúde e 

Assistência Social, especialmente junto ao Centro de Referência de Assistência 

Social – CRASS, Projeto Oficinas Terapeuticas e NAAB, com uma carga horária de 

20 horas semanais, por profissional habilitado e registrado junto ao conselho 

respectivo. 

2. DA JUSTIFICATIVA  

2.1. A finalidade da aquisição do objeto deste contrato tem o caráter de suprir 
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demanda suplementar da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social – 

SESAS, podendo, ainda atuar nas demandas da rede municipal de ensino. 

 

2.2. Os documentos referidos na presente Cláusula são considerados suficientes 

para, em complemento a este Contrato, definir a sua intenção e, desta forma, reger 

sua execução dentro do mais alto padrão da técnica atual. 

 

3. DOS SERVIÇOS  

3.1. Os serviços especializados objeto do presente credenciamento deverão ser 

prestados junto à sede do MUNICÍPIO, especificamente junto as Unidades Básicas 

de Saúde e junto ao Centro de Referência de Assistência Social – Cras, podendo, 

eventualmente ser prestado em local diverso, de acordo com as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social – SESAS. 

 

3.2. Os serviços especializados objeto do Credenciamento deverão ser prestados 

por profissional legalmente habilitado e registrado junto ao respectivo conselho. 

 

3.3. Os profissionais da CREDENCIADA deverão prestar os serviços especializados 

nos horários a serem definidos pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência 

Social – SESAS, com carga horária semanal de 20 (vinte) horas e num total de 80 

(oitenta) horas mensais. 

 

3.4. Para a execução deste Credenciamento, bem como os casos nele omissos, 

regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, 

aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 

disposições de direito privado, na forma do art. 54, da Lei nº 8.666/93, combinado 

com o inciso XII do art. 55 do mesmo diploma legal, sempre na extensão do previsto 

no presente Contrato. 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA A SER CONTRATADA  

4.1. São obrigações da empresa a ser contratada:  
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4.1.1 Executar os serviços objeto desta contratação com presteza e rapidez;  

4.1.2 Apresentar os documentos comprobatórios de regularidade fiscal exigidos por 

lei; 

4.1.3 Habilitar, perante a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social – 

SESAS, o(s) profissional(is) que compõem a equipe técnica que atuará na prestação 

dos serviços no Município; 

4.1.3 Atuar de forma que os serviços, objeto do credenciamento, ocorram sem 

quaisquer vínculos com a Município de Rolador, que não sejam os resultantes deste 

termo de credenciamento e do Edital de Credenciamento nº 003/2017; 

4.1.4 Cumprir rigorosamente os atos normativos da SESAS, bem como as normas 

de procedimentos internos das unidades de saúde e congêneres; 

4.1.5 Cumprir rigorosamente as solicitações da SESAS; 

4.1.6 Entregar cópia de todas as alterações do contrato social à SELIC, 

imediatamente, após o devido registro na Junta Comercial ou no respectivo Cartório 

de Registro; 

4.1.7 Ocorrendo rescisão do Termo de Adesão/Termo de Credenciamento, os 

tratamentos que estiverem em andamento deverão ser mantidos até o seu término 

ou posterior deliberação das partes, que se comprometem a respeitar as cláusulas 

contratuais até a alta do paciente; 

4.1.8 Zelar pela qualidade dos serviços prestados, obrigando-se ainda a manter, 

durante toda a vigência do Termo de Adesão/Termo de Credenciamento, as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no credenciamento. 

4.1.9 Se, no decorrer da vigência do Termo de Adesão/Termo de Credenciamento, 

se comprovar a má qualidade na prestação dos serviços, obriga-se a 

CREDENCIADA a refazê-los, sem qualquer custo adicional para ao Município. 
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4.1.10 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, cujas 

reclamações se obriga a atender no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da 

notificação;  

4.1.11 Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições de 

habilitação exigidas por ocasião da licitação;  

4.1.12 Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações sociais e trabalhistas 

previstos na legislação em vigor, uma vez que seus empregados não manterão 

nenhum vínculo com o Município Contratante;  

4.1.13 Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação de acidentes de trabalho quando vitimados seus 

empregados durante a execução dos serviços.  

4.1.14 Refazer os serviços que, a juízo do representante da Contratante, não forem 

considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo nos preços 

contratados;  

4.1.15 Responder pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;  

4.1.16 Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões 

necessárias até o limite definido na Lei nº 8.666/93.  

5. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO CONTRATANTE  

5.1. Para o fiel cumprimento do contrato a ser celebrado, o Município Contratante se 

comprometerá a:  

5.1.1. Prestar todas as informações e orientações à empresa com relação ao 

serviço/produto a ser ofertado;  

5.1.2. Efetuar o pagamento nas condições de preço e prazo estabelecidos no 

contrato a ser firmado;  
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5.1.3. Notificar, por escrito, à empresa toda e qualquer irregularidade constatada na 

prestação dos serviços;  

5.1.4. Proceder às retenção legais provenientes da contratação;  

5.1.5. Não exigir da empresa serviços estranhos às atividades especificadas neste 

termo de referência.  

6. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

6.1. Realizar o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por meio de servidor 

designado, o qual deverá anotar em registro próprio as falhas detectadas e 

comunicar as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por 

parte da empresa.  

6.2. O servidor responsável pela fiscalização tem autoridade para exercer, em nome 

do Município, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização dos 

serviços e terá plenos poderes para decidir sobre questões técnicas e burocráticas 

dos serviços, sem que isto implique transferência de responsabilidade sobre a 

execução da mesma, a qual será única e exclusivamente de competência da 

empresa a ser contratada.  

6.3. Ao servidor responsável pela fiscalização é assegurado o direito de ordenar a 

suspensão dos serviços, sem prejuízo das penalidades a que a empresa a ser 

contratada ficar sujeita e sem que tenha direito a qualquer indenização, no caso de 

não serem atendidas as determinações do servidor quanto à regular execução dos 

serviços.  

6.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Secção de Licitações e Contratos – 

SELIC.  

7. DO PREÇO E DO CREDENCIAMENTO 

7.1. O preço a ser pago as empresas contratadas se reveste na média de preços 

apurada pela SELIC junto aos autos do Processo Administrativo nº 989/2017 e 
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734/2017 conforme relação do Anexo I, com preço unitário, em moeda corrente 

nacional, expressos em algarismos e por extenso no caso do valor de cada item.    

8. DO PAGAMENTO  

8.1. O pagamento referente à prestação dos serviços será efetuado no prazo de 20 

(vinte) dias úteis, contados a partir do recebimento da nota fiscal, com todos os 

campos preenchidos, sem rasura, juntamente com o atestado/relatório dos serviços 

prestados pelo gestor do contrato.  

8.2. Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica 

estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93.  

8.3. A nota fiscal apresentada com erro será devolvida à empresa a ser contratada 

para retificação e reapresentação.  

8.4. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá comprovar sua adimplência 

com a Seguridade Social (CND) e com o FGTS (CRF), bem como apresentar a 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), certidão conjunta, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, 

referente aos tributos federais e à dívida ativa da União e regularidade junto a 

Fazenda Municipal, bem como da quitação de impostos e taxas que porventura 

incidam sobre o objeto da contratação.  

8.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.  

8.6. Em havendo penalidade de multa, o valor poderá ser deduzido do crédito que a 

empresa a ser contratada fizer jus.  

8.7. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos incidentes sobre 

o objeto desta contratação, sem qualquer ônus adicional para o Município 

8.8. O pagamento será efetuado em correspondência com os serviços prestados, 

mediante a apresentação de faturas devidamente atestadas pelo setor competente.  

9. DO REAJUSTAMENTO  
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9.1. Os preços inicialmente contratados permanecerão irreajustáveis de acordo com 

a legislação vigente, salvo no caso em que haja aumento autorizado pela legislação 

pertinente.  

9.2. A empresa a ser contratada deverá repassar igualmente ao Município as 

reduções ou descontos concedidos ao consumidor comum em decorrência de 

regulamentação expedida por órgão/poder competente, bem com aqueles 

concedidos espontaneamente.  

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

10.1. As despesas decorrentes do fornecimento dos serviços correrão à conta dos 

recursos específicos consignados no orçamento anual do Município: 

Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social  

Programa Núcleo Atenção Básica – NAB  

00224 4011 3390 39 00 00 00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  

 

11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

11.1. O contrato de credenciamento a ser celebrado entre as partes vigerá a partir 

da data de sua assinatura e vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser 

renovado, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. 

11.2. A vigência do contrato ficará condicionada à existência de recursos 

orçamentários dentro do programa de trabalho e dos elementos de despesa 

específicos.  

12. DAS PENALIDADES  

12.1. Independentemente de outras sanções legais e das cabíveis cominações 

penais, pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à empresa licitante, segundo a extensão da falta 

cometida, as penalidades previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93. 
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12.2 O contratado que não cumprir as obrigações assumidas ou os preceitos legais, 

estará sujeita as seguintes penalidades: 

12.2.1. Advertência;  

12.2.2. Multa de 20% (dois por cento) sobre o número de horas/serviços prestados 

no último mês; se não realizou serviço, sobre o valor de 20 (vinte) vezes o valor da 

hora/serviço;  

12.2.3. Suspensão do direito de licitar e contratar junto ao Município de Rolador, 

pelo prazo de 02 (dois) anos;  

12.2.4. Declaração de Inidoneidade. 

16.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de Registro de 

Cadastro do Município de Rolador, e no caso de suspensão de licitar/contratar, o 

licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas 

previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. 

10.3. Nenhum pagamento será processado ao proponente penalizado, sem que 

antes, este tenha pago ou lhe seja relevada a multa imposta. 

12.11. Para fins de aplicação de penalidade, a não comprovação de manutenção 

das condições de habilitação e regularidade fiscal exigidas no certame será 

considerada inexecução parcial de contrato. 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

13.1. Em obediência aos dispositivos legais, a empresa vencedora deverá 

apresentar, no momento da Contratação, os documentos atinentes a qualificação 

técnica dos profissionais que prestarão os serviços técnicos especializados em 

psicologia.  

Rolador, 23 de novembro de 2017. 
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ANEXO II – PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 

 

Município de Rolador 

Edital de Credenciamento nº 03/2017 

Processo Administrativo nº 1011/2017 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações de Rolador:  

A Empresa (razão social da empresa), estabelecida à (endereço 

completo), inscrita no CNPJ sob nº (indicar o nº do CNPJ), neste ato representada 

pelo seu (representante legal/procurador), o(a) Sr.(a) (nome completo), portador da 

Cédula de Identidade nº (indicar o nº do RG), e CPF sob nº (indicar o nº do CPF), 

vem requerer o seu CREDENCIAMENTO para prestar os serviços conforme as 

especificações e valores de acordo com a planilha em anexo. 

Declaro que os preços contidos na proposta incluem todos os custos 

e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos 

incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, 

seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto proposto no 

instrumento convocatório e seus anexos. 

Declaro, também, que quaisquer tributos, custos e despesas diretos 

ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados 

como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou 

qualquer título, devendo os bens ser entregues ao Município sem ônus adicionais.  

 Declaro, ainda, de que a proposta atende a todas as exigências 

constantes do Edital e seus anexos, no tocante a qualidade, quantidades e prazos 

de entrega dos materiais cotados. 

(Local e data) 

 

(Nome completo e assinatura do representante legal da empresa) 
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PLANILHA DE SERVIÇOS, ESPECIFICAÇÕES E VALORES INTEGRANTE DO 
PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Item Serviços/descrição Valor /Hora 

01 

1.1 Contratação de pessoa jurídica para execução de 

serviços técnicos especializados em psicologia, no 

atendimento suplementar de demandas na área de saúde 

mental junto a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência 

Social, podendo, ainda, atuar nas demandas da rede 

municipal de ensino. 

1.2 Os serviços de que trata o item 1.1 se referem a 

prestação de serviços técnico especializados de psicologia, 

na realização de atendimentos, consultas, sessões, visitas 

e congêneres, a nível individual e coletivo, com a população 

local, com caráter preventivo e curativo, atuação junto à 

Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, 

especialmente junto ao Centro de Referência de 

Assistência Social – CRASS, Projeto Oficinas Terapêuticas 

e NAAB, com uma carga horária média estimada de 80 

horas mensais, por profissional habilitado e registrado junto 

ao conselho respectivo. 

1.3 A finalidade da aquisição do objeto deste contrato 

tem o caráter de suprir demanda suplementar junto a 

Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social – 

SESAS, podendo, ainda atuar nas demandas da rede 

municipal de ensino. 

 

 

 

 

 

 

R$ 30,00 

TOTAL  R$ 30,00 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO  

AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E ACEITAÇÃO DO EDITAL 

 

 

Município de Rolador 

Edital de Credenciamento nº 03/2017 

Processo Administrativo nº 1011/2017 

Eu, (indicar nome completo), portador da cédula de identidade nº 

(indicar o nº do RG) e inscrito no CPF sob o nº (indicar o nº do CPF), representante 

da empresa/firma (indicar o nome da empresa), CNPJ (informar o nº do CNPJ), 

DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências 

e os requisitos de habilitação constantes no edital do referido certame e que aceito 

as condições do presente edital, sem restrições de qualquer natureza, e que se 

credenciado vou prestar os serviços especializados ao qual fui chamado pelo preço 

proposto e nas condições estipuladas neste Edital, reconhecendo das sanções pelo 

descumprimento dele. 

 

(Local e data) 

 

(Nome completo e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE  

 

Município de Rolador 

Edital de Credenciamento nº 03/2017 

Processo Administrativo nº 1011/2017 

 

Eu, (indicar nome completo), portador da cédula de identidade nº 

(indicar o nº do RG) e inscrito no CPF sob o nº (indicar o nº do CPF), representante 

da empresa/firma (indicar o nome da empresa), CNPJ (informar o nº do CNPJ), 

DECLARO, sob as penas da Lei para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do presente de Credenciamento, instaurado por esse órgão público, que 

a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, 

em qualquer de suas esferas.  

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

(Local e data) 

 

(Nome completo e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO  

AO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

 

 

Município de Rolador 

Edital de Credenciamento nº 03/2017 

Processo Administrativo nº 1011/2017 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do 

presente processo licitatório, que, em cumprimento ao inciso XXXIII do art. 7.º da 

Constituição Federal, combinado ao inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, não 

possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho. 

 

[Entretanto, emprega-se menor, a partir de quatorze anos, na 

condição de aprendiz.]1 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

(Local e data) 

 

(Nome completo e assinatura do representante legal da empresa) 

 

                                                 
1
 Se for o caso. 
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                                 ANEXO VI – TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE ROLADOR, PODER 

EXECUTIVO, sito à Avenida João Batista, nº 700, Centro, Rolador/RS, inscrito no 

Ministério da Fazenda sob o n° 04.203.896/0001-67, imputado neste ato por seu 

Prefeito, (NOME COMPLETO), inscrito no Cadastro de Pessoas Físico sob o n° (N° 

DO CPF), doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), sito à (ENDEREÇO), inscrito no Ministério da 

Fazenda sob o n° (N° DO CNPJ), representado neste ato por (NOME COMPLETO), 

inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº (N° DO CPF), doravante 

denominada CONTRATADA, para a execução do objeto descrito na Cláusula 

Primeira. 

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na 

consecução do serviço contratado, descrito abaixo, constante do Processo 

Administrativo em epígrafe, regendo-se pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 

1993, Lei Federal Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e legislação 

pertinente, sujeitando-se às disposições do edital referido, pelos termos da proposta 

e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes. 

Os referidos serviços devem estar de acordo com as condições e 

características contidas no Processo Administrativo nº 1011/2017, regendo-se, 

naquilo que couber, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação 

pertinente, sujeitando-se às disposições do edital referido, pelos termos da proposta 

Contrato de Credenciamento de Serviços Técnicos Especializados em 

Psicologia nº ____/2017 

Processo Administrativo nº 1011/2017 Edital de Credenciamento nº 03//2017 

Nota de empenho prévio nº 
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e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 O objeto do presente contrato constitui-se na contratação de pessoa jurídica 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM 

PSICOLOGIA, tudo conforme especificações constantes no Anexo I, no Edital de 

Credenciamento nº 03/2017, integrando o presente instrumento independentemente 

de transcrição ou juntada. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DOS SERVIÇOS E DO REAJUSTE 

2.1. O valor/hora dos serviços técnicos especializados em psicologia será de R$ 

30,00 (trinta reais), sendo vedada a cobrança de qualquer sobretaxa. 

2.2. O preço dos itens credenciados será reajustado anualmente pelo IGP-M 

(Índice Geral de Preços no Mercado da fundação Getúlio Vargas), com base na data 

do contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1 As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão por conta dos 

recursos consignados no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2017: 

Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social  

Programa Núcleo Atenção Básica – NAB  

00224 4011 3390 39 00 00 00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  

 

3.2 Para os anos seguintes, nas dotações consignadas nos orçamentos anuais 

correspondentes ao ano de despesa. 

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

4.1. O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a apresentação do 

documento fiscal do serviço prestado.  
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4.1.1. O Município de Rolador não se responsabiliza pelo atraso dos pagamentos 

nos casos da não realização da consulta, entrega da respectiva nota fiscal ou guia 

assinada nos prazos estabelecidos. 

4.1.2. A nota fiscal deverá ser preenchida identificando o número do processo de 

Credenciamento, o número de consultas e as datas em que ocorreram, o preço 

unitário e o total. 

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO 

ACOMPANHAMENTO  

5.1. Os serviços deverão ser executados, em estrita consonância com o Termo de 

Referência constante no Anexo I do presente Edital. 

5.2. A execução do contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e 

avaliação por parte da Administração Municipal, através de servidor específico 

denominado Gestor do Contrato, a quem competirá comunicar as falhas porventura 

constatadas, bem como determinar as providências necessárias para a respectiva 

correção. 

5.3. A fiscalização do contrato, exercida no interesse da Administração, em especial, 

verificará a qualidade no fornecimento/execução do objeto contratado, podendo 

exigir a sua substituição/complemento quando este não atender aos termos do que 

foi proposto e contratado, sem que assista ao contratado qualquer direito a  

indenização. 

5.4. Qualquer exigência da fiscalização, inerente ao objeto do contrato, deverá ser 

prontamente atendidas pelo Credenciado, sem ônus para a Administração. 

5.5. A fiscalização do contrato não implica corresponsabilidade pela execução das 

obrigações decorrentes e não exime o contratado destas, com vistas à perfeita 

execução do contrato. 

5.6. Quando do recebimento dos bens, a Administração Municipal emitirá o Termo 

de Recebimento Provisório. 

5.7. A Administração Municipal realizará minucioso exame no serviço realizado, a fim 
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de dirimir quaisquer dúvidas, à vista das características exigidas no Edital e no 

Contrato. 

5.8. Se o objeto não corresponder ao exigido pela Administração, o contratado 

deverá providenciará no prazo de 05 (cinco) horas a correção, contados da data de 

sua notificação, as adequações necessárias, visando ao atendimento das 

especificações, sem prejuízo das sanções editalícias e legais previstas para o caso. 

5.9. Eventual atraso ocorrido por parte do contratado implicará em atraso 

proporcional no pagamento, sem prejuízo das sanções editalícias e legais previstas 

para o caso. 

5.10. Satisfeitas todas as condições exigidas, a Administração Municipal emitirá 

Termo de Recebimento Definitivo, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados do 

Termo de Recebimento Provisório, ou do último recebimento em caso de terem sido 

realizadas adequações necessárias. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO E DO 

CREDENCIANTE 

6.1. Constituem obrigações do CREDENCIANTE: 

a. Emitir a requisição/autorização dos serviços; 

b. Fiscalizar, orientar, impugnar, dirimir dúvidas emergentes da execução do 

objeto contratado; 

c. Dar à CREDENCIADA as condições necessárias a regular execução do 

contrato; 

d. Não exigir da empresa CREDENCIADA serviços estranhos às atividades 

especificadas na presente licitação; e 

e. efetuar o pagamento nos prazos estabelecidos neste contrato. 

6.2. O recebimento definitivo não exime a CREDENCIADA da responsabilidade 

pela perfeição, qualidade, durabilidade, segurança, compatibilidade com o fim a que 

se destina e demais peculiaridades dos bens. 
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6.3. Constituem obrigações da CREDENCIADA: 

a. executar os serviços objeto deste contrato segundo os termos ajustados; 

b. cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas; 

c. proceder ao fornecimento dos serviços no prazo ajustado; 

d. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, 

comerciais, embalagens, fretes, tarifas, seguros, descarga, transporte, material, 

mão-de-obra, maquinário, equipamentos, ferramentas, insumos necessários, 

responsabilidade civil ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, 

isentando o CREDENCIANTE de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo 

empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, 

ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes do fornecimento dos bens e de 

qualquer tipo de demanda; 

e. manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, bem como com as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

f. apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas 

na presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

tributários, fiscais, comerciais; 

g. cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e 

Segurança do Trabalho. 

h. refazer, às suas expensas, o que for executado em desacordo com o 

estabelecido no contrato; 

i. responder pela qualidade, quantidade, perfeição, segurança e demais 

características dos serviços fornecidos; 
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j. responder por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou culpa no 

cumprimento do Contrato venha direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou 

por seus empregados ao CREDENCIANTE ou terceiros; 

k. aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas, acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários, no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor deste Contrato. 

l. não transferir a outrem, no todo ou parte, o objeto do contrato a ser firmado, 

sem prévia anuência do CREDENCIANTE;  

m. prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CREDENCIANTE, 

cujas reclamações se obriga a atender no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir 

da notificação;  

n. manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições de 

habilitação e de regularidade fiscal exigidas por ocasião da licitação; e  

6.4. Constitui obrigação da CREDENCIADA o atendimento integral da legislação 

atinente a espécie durante a contratação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

7.1. O prazo de vigência do Contrato de Credenciamento será de 12 (doze) meses, 

contados da data da sua assinatura, prorrogável, a critério do Município, até o limite 

de 60 (sessenta meses), podendo, a qualquer tempo, haver o encerramento da 

prestação do serviço, por iniciativa qualquer das partes, caso não haja interesse na 

continuidade dos serviços, mediante comunicação prévia de 60 (sessenta) dias, 

observado o interesse público. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES DO DESCREDENCIAMENTO 

8.1.  A empresa credenciada que não cumprir as obrigações assumidas ou os 

preceitos legais, estará sujeita as seguintes penalidades: 

8.1.1. Advertência;  
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8.1.2. Multa de 20% (dois por cento) sobre o número de horas/serviços realizadas no 

último mês; se não realizou serviço, sobre o valor de 20 (vinte) vezes o valor da 

hora/serviço;  

8.1.3. Suspensão do direito de licitar e contratar junto ao Município de Rolador, pelo 

prazo de 02 (dois) anos;  

8.1.4. Declaração de Inidoneidade. 

8.2. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de Registro de 

Cadastro do Município de Rolador, e no caso de suspensão de licitar/contratar, o 

licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas 

previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. 

8.3. Nenhum pagamento será processado ao proponente penalizado, sem que 

antes, este tenha pago ou lhe seja relevada a multa imposta. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

9.1 São motivos de rescisão do contrato, independente de procedimento judicial, 

aqueles inscritos no artigo 78 da Lei nº 8.666/93, acrescidos do seguinte: 

a. a reiteração de impugnação no fornecimento dos serviços, evidenciando a 

incapacidade da CREDENCIADA no cumprimento satisfatório do contrato; 

b. recusa injustificada de início do fornecimento, atraso injustificado no início do 

fornecimento, na sua entrega total  ou de suas etapas, entrega em desacordo com o 

contratado, reincidência em imperfeição já notificada pelo CREDENCIADA, bem 

como, quaisquer das demais situações previstas neste contrato; e 

c. quando ocorrerem razões de interesse público justificado. 

9.2. A CREDENCIADA, em caso de rescisão administrativa, reconhece todos os 

direitos da Administração, consoante prevê o art. 77 da Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 



MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS 

SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS. 
 

Av. João Batista, nº. 700, Centro, CEP: 97.843-000 – Rolador/RS 

Fone/Fax: (55) 3614.7080 / (55) 3614.7050       35 
 

10.1. O contrato decorrente deste processo de credenciamento não será de 

nenhuma forma, fundamento para a constituição de vínculo trabalhista com a 

empresa credenciada ou seus empregados, prepostos ou terceiros. 

10.2. O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo Município, a qualquer 

momento, atendendo a oportunidade e conveniência administrativa, não recebendo 

a contratada qualquer valor a título de indenização pela unilateral rescisão.  

10.3. O extrato do presente Contrato será disponibilizado no site do Município de 

Rolador Instituto e publicado, uma única vez, em jornal de circulação regional.  

10.4. Fica eleito o Foro da Comarca de São Luiz Gonzaga, RS, para dirimir 

quaisquer dúvidas decorrentes da presente licitação, com renúncia de outros ainda 

que privilegiados. 

10.3. E por estarem assim justas e concordes, as partes assinam o presente 

instrumento em 03 (três) vias, de igual forma, teor e valia. 

 

Rolador, RS, ___ de ____ de 2017. 

 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

Este edital se encontra examinado e aprovado por esta 
Assessoria Jurídica Especial do Prefeito. 
 
Em ___/___/_________.   
 
 
 
_________________________ 
     Assessor Jurídico 
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AVISO DE CREDENCIAMENTO nº 03/2017 

 

O Prefeito Municipal de Rolador/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público e 

comunica aos interessados que está que fará realizar o Credenciamento nº 03/2017, sendo 

que estarão sendo recebidos os pedidos de credenciamento até às 13 horas do dia 

15/12/2017, na sede da Prefeitura Municipal, cujo objeto é o CREDENCIAMENTO DE 

PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM PSICOLOGIA 

PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA SUPLEMENTAR NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, mediante as 

condições estabelecidas neste Edital e Termo de Referência. O Edital e seus anexos, 

estarão à disposição dos interessados na Secção de Licitações e Contratos – SELIC da 

Prefeitura Municipal de Rolador, sito a Avenida João Batista, nº 700, Bairro Centro, na 

cidade de Rolador/RS e no sitio da Web: www.rolador.rs.gov.br.Maiores informações 

poderão ser obtidas pelo telefone (55) 3614.7080/7015, no horário de expediente da 

Prefeitura Municipal. Rolador/RS, em 23 de novembro de 2017. Paulo Rogério de Menezes 

Peixoto – Prefeito Municipal. 

 

  


