
 
 

    PROCESSO Nº 096/2022 
    PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2022 
    Tipo de julgamento: menor preço  

    
*Contratação de Pessoa Física Para Prestar 
Serviço Na Área de Psicologia. * 

 

O PREFEITO DE VISTA ALEGRE DO PRATA, no uso de suas atribuições, torna públi-

co, para conhecimento dos interessados, que às 09:00 horas do dia 01 de agosto de 2022,  no Setor de Licita-

ções e Compras da Prefeitura de Vista Alegre do Prata, localizada na  Rua Flores da Cunha, 102, se reunirão o 

pregoeiro e a equipe de apoio,  com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivan-

do a Contratação de Profissional na área de Psicologia, processando-se essa licitação nos termos da Lei Fede-

ral n.º 10.520, de 17-07-2002, e do Decreto Municipal nº 24/2021, de 17 de março de 2021, com aplicação 

subsidiária da Lei Federal nº 8.666-93. 

 
1. DO OBJETO:  
1.1 – Constitui objeto da presente licitação Contratação de um Profissional Habilitado em Psi-

cologia com as seguintes características: 
Item Descrição Un Qtd 

1 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL COM GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA, ESPECIALIZAÇÃO EM NEUROPSI-
COLOGIA E ESPECIALIZAÇÃO EM TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL NA INFÂNCIA E ADOLESCÊN-
CIA, CONSIDERANDO-SE A NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA E ACOMPANHAMENTO DE 
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE REQUEREM MAIOR ATENÇÃO, POR APRESENTAREM DE-
FASAGENS NAS FUNÇÕES COGNITIVAS E COMPORTAMENTAIS. O PROFISSIONAL CONTRATADO DEVERÁ 
TER A COMPETÊNCIA DE AVALIAR E ACOMPANHAR OS ALUNOS, REALIZAR TESTES NEUROPSICOLÓGI-
COS (TESTES PSICOMÉTRICOS (OBJETIVOS) PARA MENSURAR ESCORES (TRAÇAR ÍNDICES CORRELACI-
ONAIS) E GRAUS DE NIVELAMENTO DAS FUNÇÕES COGNITIVAS: ATENÇÃO, MEMÓRIA, LINGUAGEM, PER-
CEPÇÃO E FUNÇÕES EXECUTIVAS) E TESTES PROJETIVOS (QUE INCLUEM ASPECTOS DE SUBJETIVIDA-
DE) DE ACORDO COM A NECESSIDADE APRESENTADA POR CADA ALUNO E EMITIR A HIPÓTESE DIAG-
NÓSTICA DOS MESMOS. O PROFISSIONAL TRABALHARÁ ATENDENDO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL SEMENTES DO SABER E DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS, POR ATÉ 04 
HORAS SEMANAIS.  

HS 100 

 

1.2 - Os serviços deverão ser prestados no Município de Vista Alegre do Prata, ficando por 
conta do(a) Contratado(a) as despesas com deslocamentos e alimentação.  

 
 2 - ENVELOPES: 
Para participação no certame, a licitante deverá apresentar a sua proposta de preço e docu-

mentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, 
para o que se sugere a seguinte inscrição: 

 
AO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA            AO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA 
EDITAL DE PREGÃO Nº 035/2022                                  EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2022 
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA                                     ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS 
PROPONENTE (NOME COMPLETO)                              PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

          3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
 
3.1 - As participantes PESSOA FÍSICA, deverão apresentar para o credenciamento a Carteira 

de Identidade e a Declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. 

 
4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
4.1 - No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes 

e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nºs 
01 - PROPOSTA  e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será 
aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 



 
 

4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas na forma disposta no item 3  
desse edital e em seguida ocorrerá a abertura e apreciação das propostas. 

 
5. PROPOSTA DE PREÇO: 
5.1. A proposta, cujo prazo de validade mínima é fixado pela Administração em 60 (sessenta) 

dias, deverá ser datilografada com toda a descrição do objeto do edital, contendo a identificação da pessoa 
participante, data e assinatura. Nela deverá estar expresso o valor pretendido por hora de serviço prestado, in-
dicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos. 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da ofer-

ta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, poderão fazer 
novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a proclamação da vencedora. 

6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 
poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e su-
cessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores 
distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da 
vencedora. 

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio 
para determinação da ordem de oferta dos lances. 

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à li-
citante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 02 (dois) minutos para apresentar nova pro-
posta. 

6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desis-

tente às penalidades constantes no item 12 deste edital. 
6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará 

na exclusão da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento de apresentar novos lan-
ces, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação 
das propostas. 

6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a pro-
posta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar di-
retamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 
apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os va-
lores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito. 

6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 
declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido apresen-
tada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.  

6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 
 a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
 b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 
 c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos re-

quisitos do item 5; 
 b) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente 

inexeqüíveis. 
 Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar di-

reitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for confli-
tante com o instrumento convocatório. 

6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 
edital. 

6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate, e nesse caso, 
como critério de desempate será utilizado o sorteio. 



 
 

6.16. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo 
de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 
classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos. 

6.17. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quais-
quer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de Licitações deste Municí-
pio, conforme subitem 14.1 deste edital. 

6.18. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

 
7. – HABILITAÇÃO  
Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 

02, os seguintes documentos autenticados. Ficam livres de autenticação os documentos emitidos via internet. 
(poderão ser autenticados por servidor do Município, mediante apresentação do original); 

a) Cédula de Identidade 
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF 
c) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais, Dívida Ativa da União e 

INSS. 
d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio da 

licitante; 
e) Certidão negativa de Débitos Trabalhistas. 
f) Comprovação da formação de Graduação em Psicologia. 
g) Comprovação de especialização em neuropsicologia e especialização em terapia cognitivo 

comportamental na infância e adolescência. 
 

 
8. DA ADJUDICAÇÃO: 
8.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o me-

nor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
8.2 - Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitan-

te e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, su-
cessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, 
ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

8.3 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a ven-
cedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recur-
so, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do 
direito de recorrer por parte da licitante. 

 
9. DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

9.1.  A impugnação ao ato convocatório poderá ser feita em até 02 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para o recebimento das propostas, nos termos do Artigo 20 do Decreto Municipal nº 024/2021 e art. 
41 da lei 8666/93. 

9.2.  Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção 
de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 

9.3.  Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o 
registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões 
do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a to-
das, vista imediata do processo. 

9.4.  O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompa-
nhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 

9.5. Somente serão conhecidos as Impugnações e Recursos interpostos tempestiva-
mente e protocolados no Setor de Licitações no Endereço: Rua: Flores da Cunha, nº 102 – Centro – Vis-
ta Alegre do Prata – RS . Horário – 07h30 às 11h30 e das 13h20 às 17h20 – Segunda a Sexta Feira. 

 
 
10. DOS PRAZOS E DA GARANTIA: 



 
 

10.1 - Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, 
convocará a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste edital. 

10.2 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo pe-
ríodo, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

10.3 - O Contrato a ser assinado com a vencedora terá validade de um ano, a contar da data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos. 

 
11. DO PAGAMENTO 
11.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, em até 10 (dez) dias do mês subsequente, 

mediante atestado fornecido pela Secretaria da Educação e apresentação da RPA. 
11.2.  Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 

IPCA do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros 
de 0,5% ao mês, pro rata.  

 
12. DAS PENALIDADES: 
12.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de 

contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspen-

são do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; 
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contra-
tação; 

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência. 

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais se-
rá considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Adminis-
tração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contra-
to; 

g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administra-
ção pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de ini-
doneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo 
de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

12.2  - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
12.3  - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquida-

ção qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 

 
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
13.1 - Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes 

de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Vista Alegre do Prata, setor de 
licitações, sito na Rua Flores da Cunha, nº 102, ou  pelo telefone (54) 3478-1200  no horário compreendido en-
tre as 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) di-
as da data marcada para recebimento dos envelopes. 

13.2 - Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente 
pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de Licitações. 

13.3 - Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realiza-
ção de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para 
o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüente ao ora fixado. 

13.4 - Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser 
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, servidor público do mu-
nicípio, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatiza-
dos (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração. 



 
 

13.5 - A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condi-
ções contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administra-
ção, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado. 

13.6  - Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo de-
corrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

13.7 - A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo 
anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 
8.666-93). 

13.8 - Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Prata para dirimir quaisquer litígios oriundos da 
licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.  

                                      Vista Alegre do Prata, 18 de julho de 2022. 
    
 
 

 
                                             Adair Zecca 
                                                                              Prefeito  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MINUTA DE CONTRATO Nº                                                                PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2022 

 
Pelo presente instrumento particular de Contrato, o Município de Vista Alegre do Prata, enti-

dade de direito público, CNPJ nº 91.566.877/0001-08, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Adair Zecca, 
brasileiro, residente e domiciliado neste Município, daqui por diante denominado de CONTRATANTE e do 
outro lado o (a) Sr. (Sra). ......................................,.........................,................portador (a) da CI nº 
...................CPF nº ................, estabelecida da Rua........................, na cidade de .................... daqui por di-
ante denominada de CONTRATADA, ajustam o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas adiante 
estipuladas, em obediência às determinações da Lei nº 8666/93 e alterações.  

 
Cláusula Primeira - Contratação de profissional com graduação em psicologia, especialização 

em neuropsicologia e especialização em terapia cognitivo comportamental na infância e adolescência, con-
siderando-se a necessidade de avaliação neuropsicológica e acompanhamento de alunos da rede municipal 
de ensino que requerem maior atenção, por apresentarem defasagens nas funções cognitivas e comporta-
mentais. A contratada deverá ter a competência de avaliar e acompanhar os alunos, realizar testes neu-
ropsicológicos (testes psicométricos (objetivos) para mensurar escores (traçar índices correlacionais) e 
graus de nivelamento das funções cognitivas: atenção, memória, linguagem, percepção e funções executi-
vas) e testes projetivos (que incluem aspectos de subjetividade) de acordo com a necessidade apresentada 
por cada aluno e emitir a hipótese diagnóstica dos mesmos. A Contratada trabalhará atendendo alunos da 
Escola Municipal de Educação Infantil Sementes do Saber e da Escola Municipal Giuseppe Tonus, por até 
04 horas semanais e no total de 100 horas.  

Cláusula Segunda - Ajustam o valor de R$ ...........(................) por hora de serviço prestado.  

Parágrafo Único -  As despesas com deslocamentos e alimentação são da conta da Contratada. 

Cláusula Terceira - O presente Contrato terá validade ate 31 de dezembro de 2022. 
Cláusula  Quarta - Os pagamentos serão realizados até o décimo dia do mês subseqüente ao 

da prestação dos serviços, mediante apresentação  de atestado fornecido pela Secretaria da Educação e de 
RPA. 

 Cláusula Quinta – A Contratada obriga-se ao pagamento dos impostos pertinentes a este Con-
trato na Prefeitura de Vista Alegre do Prata. 

Cláusula Sexta -  A Contratada compromete-se a manter as condições da licitação,  durante a 
vigência do Contrato. 

 Cláusula  Sétima - Para todos os efeitos legais, a responsável pela fiscalização deste contrato 
é a Sra. Ivanete Mileski,  Secretária Municipal da Educação, Assistência Social e Habitação. 

 Cláusula Oitava - As despesas decorrentes do presente Contrato, serão sustentadas pela ru-
brica orçamentária (586)  06.02.3.33.90.36.06  –  Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Física - Serviços 
Técnicos Profissionais, Secretaria da Educação, Assistência Social e Habitação. 

  Cláusula Nona - O descumprimento de qualquer das estipulações fixadas neste Contrato ense-
jará o rompimento do mesmo, com as cominações de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato como 
multa, além da proibição de Contratar com o Município pelo prazo de um ano. 

  Cláusula Décima – São motivos de rescisão contratual os elencados nos artigos 78 e 79 da Lei 
8666/93 e alterações. 

  Cláusula Décima Primeira - A tolerância de qualquer das partes relativamente a infrações co-
metidas contra disposições deste Contrato não exime o infrator de ver exigido a qualquer tempo seu cum-
primento integral. 

   Cláusula Segunda – Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Prata como domicílio judicial 
deste Contrato. 

Vista Alegre do Prata, 
 
                                  Contratante                                                                                      Contratada 

 
 
 

        TESTEMUNHAS:    _________________________________   __________________________________ 


