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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 

 
 

 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Taquari - CONSISA VRT, torna público que o 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, reunir-se-á no dia 01 de março de 2021, às 9h, na Av. Sete de Setembro, 
n° 45, Bairro Florestal, em Lajeado/RS, para contratação de empresa especializada para prestar 
serviços na operacionalização da Casa de Abrigamento de Menores, situada em Teutônia, RS, cuja 
gestão é realizada pelo CONSISA VRT, conforme Termo de Referência (ANEXO I). Cópia do Edital pelo 
e-mail compras@consisavrt.com.br e informações pelo telefone 51.3710-2706 no horário das 
08h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h.  

 
 
 

 
MARCOS JOSÉ SCORSATTO 
Presidente do CONSISA VRT 

Prefeito de Itapuca, RS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:compras@consisavrt.com.br
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EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2021 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI – CONSISA VRT, torna público 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na Modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, do Decreto Federal 10.024/19, da Resolução nº007/2020, de 21 de fevereiro de 2020; da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, com aplicação subsidiária 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e, ainda, de acordo com as 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
1. DO OBJETO 
1.1 O objeto desta licitação é contratação de empresa especializada para prestar serviços na 
operacionalização da Casa de Abrigamento de Menores, situada em Teutônia, RS, cuja gestão é 
realizada pelo CONSISA VRT, conforme Termo de Referência (ANEXO I), deste Edital, bem como os 
demais anexos, que integram esta licitação. 
 
2. DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E 
DOCUMENTAÇÃO. 
Data: 01/03/2021 
Horário: 9h 
Local: Sala de Reuniões do CONSISA VRT, com sede na Av. Sete de Setembro, n° 45, Bairro Florestal, 
em Lajeado/RS. 
 
3. DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO 
3.1 Estão impedidas de participar de qualquer fase deste procedimento licitatório pessoas físicas ou 
jurídicas que se enquadrarem em uma ou mais das seguintes situações:  
a) Não comprovarem sua condição de empresa legalmente constituída, e não demonstrarem, através 
de seu contrato e/ou estatuto social, que o objeto da empresa é compatível com o objeto da presente 
licitação; 
b) Estiverem cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta por este Consórcio;  
c) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com o Consórcio, enquanto perdurarem os 
motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade. 
d) Estiverem sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, ou, ainda, sob regime de recuperação 
judicial;  
e) Consórcios ou grupo de empresas seja qual for à forma de constituição;  
f) Autor do projeto, básico ou executivo; 
g) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 
h) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 
i) Empresas estrangeiras que não funcionem no País. 
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4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
4.1 Poderão participar todas as empresas interessadas, que comprovarem possuir os requisitos 
exigidos neste Edital, que tenham especificado, como objeto social da empresa, expresso no estatuto 
ou contrato social, atividade pertinente e compatível com o objeto deste Edital.  
4.2 Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas 
e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 
4.3 Para participar da presente licitação, os interessados deverão apresentar a documentação abaixo 
relacionada, em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 
por servidor do Consórcio ou publicação em órgão da imprensa oficial. A autenticação pelo Consórcio 
poderá ser efetuada com antecedência junto à sua sede. 
 
5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
5.1. Na sessão pública para recebimento das propostas e documentação da habilitação, o 
proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame, devendo, ainda, 
identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.  
5.2 O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
a) Em se tratando de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá apresentar: 
a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado ou; 
a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de 
sociedade por ações ou; 
a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de 
sociedade civil ou; 
a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País ou; 
a.5) registro comercial, se empresa individual. 
b) Em casos de representação o credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular 
de procuração, devidamente reconhecida em cartório, em que conste os requisitos mínimos previstos 
no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas 
com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes 
para praticar atos pertinentes ao certame, em nome da proponente, ou; 
b.1) termo de credenciamento específico, conforme modelo (ANEXO II) do presente Edital, que 
comprove a existência dos necessários poderes para praticar atos pertinentes ao certame, em nome 
da proponente. 
5.3 Deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto, contrato social, ou documento 
equivalente e da última alteração estatutária ou contratual, devidamente registrado na Junta 
Comercial ou Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos os poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.  
Nota (1): Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a 
carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o 
documento para os fins deste procedimento licitatório. 
Nota (2): A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 5.2 deverá ser 
apresentada fora dos envelopes. 
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5.4 Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas 
etapas desta licitação e a responder por sua representada, para todos os atos e efeitos previstos neste 
Edital. 
5.5 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.  
5.6 Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a 
licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 
5.7 O Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão comprovar, por meio 
de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como para a prática 
dos demais atos do certame. 
5.8 O Licitante que desejar nomear representante/preposto para todos os atos, inclusive para a 
assinatura de contratos e/ou aditivos deverá apresentar Instrumento de Procuração. 
 
6. DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
6.1 As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte que desejarem fazer jus ao tratamento 
diferenciado previsto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Capítulo 5, deverão no 
ato do credenciamento (fora dos envelopes) apresentar documento oficial que comprove essa 
condição. (Art. 3º da LC 123/2006). 
Nota (3): Entende-se por documento oficial: Declaração de Enquadramento, devidamente registrada 
na Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica. 
6.1.1 O licitante acima identificado que não comprovar através de documento oficial, sua condição de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não usufruirá do tratamento diferenciado estabelecido 
na Lei Complementar n° 123, de 2006. 
6.2 As microempresas e Empresas de Pequeno Porte, bem como a cooperativa, deverão apresentar 
toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo 
que esta apresente alguma restrição, conforme determina o Artigo 43 da LC 123/2006. 
6.3 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista será assegurado 
o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério do Consórcio, para 
regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
6.4 A não regularização da documentação, no prazo legal, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
sendo facultado ao Consórcio convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
6.5 O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das 
vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do 
tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva 
declaração. 
6.6 As cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 
R$4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 
45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações e no art. 34, da Lei Federal 
nº 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no ato do credenciamento (fora 
dos envelopes) documento oficial que comprove essa condição.  
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Nota (4): Entende-se por documento oficial: Declaração de Enquadramento, devidamente registrada 
na Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica, além de todos os documentos 
previstos neste Edital. 
6.7 A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará na decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado ao Consórcio convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 
 
7. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO  
7.1 Os Envelopes referentes à PROPOSTA FINANCEIRA e aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão 
recebidos pelo Pregoeiro em Sessão Pública marcada para o dia, horário e local, fixados neste Edital, 
em 02 (dois) envelopes distintos e lacrados, contendo, em sua parte externa e frontal, contendo os 
seguintes dizeres:  
 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI - CONSISA VRT 
Edital de Pregão Presencial nº 01/2021 

Envelope n 01 – PROPOSTA FINANCEIRA  
Proponente (nome completo da empresa) 
 
CONSÓRCIO INTEMRUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI - CONSISA VRT 
Edital de Pregão Presencial nº 01/2021 

Envelope n 02 - DOCUMENTAÇÃO 
Proponente (nome completo da empresa) 
 
7.2 Será admitido o encaminhamento dos envelopes, antecipadamente, mediante recebimento na 
Coordenadoria de Gestão e Planejamento, desde que entregues de segunda a sexta-feira, em dias 
úteis, das 09h às 11h e das 14h às 17h e até a data e horário designados para a sessão pública de 
abertura dos envelopes de propostas e documentação. 
7.2.1 Nessa hipótese, os dois envelopes devidamente identificados nas condições referidas no subitem 
7.1, conjuntamente com a documentação de credenciamento, deverão ser acondicionados em 
INVÓLUCRO ÚNICO, endereçado diretamente ao Pregoeiro, com a seguinte indicação: 
 
AO PREGOEIRO 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Taquari - CONSISA VRT  
SETOR DE LICITAÇÕES 
Avenida Sete de Setembro, 45, Bairro Florestal, CEP 95900-718, Lajeado - RS 
Pregão Presencial Nº 01/2021 
Sessão em _____/____/2021, às ____ horas 
 
8. DO ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA FINANCEIRA 
8.1 A proposta deverá ser entregue dentro do ENVELOPE Nº 01, podendo ser datilografada, digitada 
ou impressa por qualquer meio mecânico ou eletrônico e apresentada, em uma única via, sem 
alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas; suas folhas deverão estar sequencialmente numeradas 
e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da licitante, e dela deverão constar:  
a) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias; 
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b) Declaração expressa de que o preço proposto inclui todos e quaisquer tributos, contribuições e 
encargos sociais, e todas as despesas com materiais e equipamentos, mão-de-obra, transportes, 
ferramentas, lucro, seguros e demais encargos, enfim todos os custos diretos e indiretos necessários 
à execução completa do objeto discriminados no Termo de Referência e especificações (ANEXO I). 
c) Proposta financeira, conforme modelo (ANEXO VII). 
d) A licitante deverá indicar a conta bancária, endereço, telefone e e-mail. 
e) Apresentação da planilha de custos e formação de preços no modelo indicado, conforme ANEXO. 
 
9. DO PREÇO 
9.1 A licitante deverá indicar o preço mensal, conforme proposta financeira (ANEXO VII).  
9.2 Somente será aceita cotação em moeda nacional, isto é, em Real (R$), em algarismo arábico e 
também por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência, desprezando-se qualquer 
valor além dos centavos.  
9.3 É estabelecido o valor mensal máximo, conforme especificado no termo de Referência (ANEXO I). 
 
10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
10.1 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, à autora da oferta de 
valor de menor preço POR ITEM e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos 
e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço POR ITEM, poderão fazer 
novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora. 
10.2. 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 
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 
10.3. 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. 
10.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances. 
10.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, 
obedecida a ordem prevista nos itens 10.3 e 10.4. 
10.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 30 segundos (trinta segundos) para apresentar nova 
proposta. 
10.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
10.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 10,00 (dez reais). 
10.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às 
penalidades constantes no item 26 deste edital. 
10.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na 
exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar 
novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para 
efeito de ordenação das propostas. 
10.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço POR ITEM estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar 
diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 
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10.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as licitantes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
10.11. 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 valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito. 
10.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada 
vencedora a licitante que ofertar o menor preço POR ITEM da proposta, desde que a proposta tenha 
sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de 
mercado.  
10.13. Serão desclassificadas as propostas que: 
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
b) contiverem opções de preços alternativos; 
c) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 
d) se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos 
dos itens 8 e 9; 
e) apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 
Nota (5): Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 
previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for 
conflitante com o instrumento convocatório. 
10.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 
10.15 Da sessão pública do pregão presencial 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. 
10.16 A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 
informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de licitações deste 
Consórcio, conforme item 27 deste Edital. 
10.17 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. 
 
11. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 
11.1 O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO GLOBAL.  
11.2 Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico 
específico na área de competência cabível, através de parecer que integrará o processo. 
 
12. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
12.1 Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE Nº 02, os documentos 
a seguir listados: 
12.1.1 Habilitação Jurídica 
a) Carteira de identidade dos sócios; 
b) Registro Comercial, no caso de empresa Individual; 
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
Sociedades Comerciais, e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores; 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício; 
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e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando 
a atividade assim o exigir.  
Nota (6): os documentos das alíneas “b” e “c”, deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva.  
 
12.1.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade; compatível com o objeto do Edital; 
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, ou outro equivalente na forma da Lei. 
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
Lei.  
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
f) Documento que demonstre o enquadramento tributário da empresa (Regime de Tributação). 
g) Documento que demonstre o enquadramento da Alíquota FAP/RAT; 
Nota (7): As Certidões Negativas de Débitos relativos as contribuições previdenciárias (INSS) e Fazenda 
Federal poderão ser apresentada a certidão unificada em conformidade com a Portaria conjunta 
RFB/PGFN nº 1751 de 02.10.2014. 
 
12.1.3 Qualificação Técnica 
a) 01 (um) atestado, no mínimo, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel 
timbrado, contendo nome legível e telefone da pessoa para contato, que comprove que a licitante já 
realizou serviços pertinentes e compatíveis com o objeto da presente licitação. 
b) Comprovação de inscrição da pessoa física no Conselho Regional de Psicologia – CRP; 
b.1)Os vínculos advindos dos postos de trabalho deste certame devem ser exclusivamente trabalhistas. 
Ou seja, todos devem ser empregados sob o regime celetista.  
c) A licitante, através do seu sócio administrador deverá fazer visita técnica no horário das 10h às 12h 
ou das 14h às 16h, junto às instalações da Casa de Abrigamento, situada no município de Teutônia, RS 
nas datas previamente estabelecidas, ou seja, dias 22/02/2021(turno da tarde) ou 23/02/2021(turno 
da manhã). 
d.1) A empresa interessada em participar do processo licitatório deverá realizar uma visita técnica para 
conhecer a estrutura no que tange os serviços solicitados. Esta visita deverá ser agendada, através do 
telefone 51.3762-7795, com Anderson (Prefeitura de Teutônia, RS). 
Nota (8): Este atestado não poderá ser substituído pela declaração de atendimento do edital. 
12.1.4 Qualificação Econômica - Financeira 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 
b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 
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12.1.5 Todos os documentos a apresentar, deverão estar dentro do prazo de validade neles indicados 
pelo órgão expedidor. Na falta dessa indicação expressa, somente serão considerados válidos aqueles 
expedidos nos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização desta licitação, exceto para os 
Atestados Técnicos e ressalvadas hipóteses da Licitante comprovar que o documento tem prazo de 
validade superior, mediante indicação de norma legal pertinente. 
 
13. DECLARAÇÕES - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
13.1 Declaração sobre as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação, conforme 
modelo no Anexo III deste Edital; 
13.2  Declaração, sob as penas da lei, que está ciente das condições estabelecidas neste Edital e que 
possui capacidade operativa para atender ao objeto licitado, conforme modelo no Anexo V deste 
Edital; 
13.3  Declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 
7º da Constituição Federal, conforme modelo no Anexo IV deste Edital; 
Nota (9): As Declarações que não tenham sido assinadas por sócio administrador deverão ser 
acompanhadas de Procuração, que conceda poderes ao signatário. 
Nota (10): As Declarações deverão ser transcritas em papel timbrado da empresa licitante. 
 
14. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
14.1 Encerrada a fase de lance, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os 
documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, verificando sua 
regularidade;  
14.2 Constatado o atendimento das exigências editalícias, a licitante será declarada vencedora, sendo-
lhe adjudicado o objeto do certame, caso não haja interposição de recursos.  
14.3 Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, o Pregoeiro examinará a habilitação 
das licitantes com as ofertas subsequentes e a qualificação destas, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta que atenda aos requisitos do Edital. 
14.4 Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá suspender a sessão e fixar as 
licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova habilitação, escoimados os vícios 
apontados para cada licitante, conforme determina o art. 48, §3° da Lei nº 8.666/93, mantendo-se a 
classificação das propostas e lance verbais.  
14.5 Da suspensão da sessão pública de realização do Pregão será lavrada ata circunstanciada com 
todos os vícios apontados de todas as licitantes, assinada pelos representantes presentes, pelo 
Pregoeiro e pela Equipe de Apoio.  
14.6 Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão 
ativamente os licitantes ou representantes credenciados. 
14.7 Os envelopes com sinal de violação ou não lacrados não serão recebidos pela Comissão. 
14.8 Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, 
nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou 
proposta de preços apresentados. 
14.9 O conteúdo do envelope será rubricado pelos membros da Comissão do Pregão e pelos licitantes 
presentes ou por seus representantes. 
14.10 Em todos os atos públicos serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelo Pregoeiro, pela 
Equipe de Apoio e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 
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15. DOS RECURSOS 
15.1 A intenção de recorrer deverá ser motivada, verbalmente, no final da sessão, após a declaração 
do vencedor pelo Pregoeiro, devendo a licitante interessada indicar o(s) ato(s) atacado(s) e a síntese 
das suas razões (motivação), que serão registrados em ata. 
15.2 O Pregoeiro indeferirá liminarmente recursos intempestivos, imotivados ou propostos por quem 
não tem poderes, negando-lhes, desse modo, processamento, devendo tal decisão, com seu 
fundamento, ser consignada em ata. 
15.3 A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do 
pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 
15.4 Interposto o recurso e apresentada sua motivação sucinta na reunião, a licitante poderá juntar, 
no prazo de 03 (três) dias, contados do dia subsequente à realização do pregão, memoriais contendo 
razões que reforcem os fundamentos iniciais. Não será permitida a extensão do recurso, nos 
memoriais mencionados, a atos não impugnados na sessão.  
15.5 As demais licitantes, ficando intimadas desde logo na própria sessão, poderão apresentar suas 
contrarrazões no mesmo local e no mesmo lapso do subitem anterior, contado do encerramento do 
prazo do recorrente para a apresentação das razões, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
15.6 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a 
qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo 
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
15.7 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da 
sessão deste Pregão, implicará decadência e preclusão desse direito da licitante, podendo o Pregoeiro 
adjudicar o objeto à vencedora. 
 
16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
16.1 Após o regular decurso da fase recursal, o processo licitatório será submetido à autoridade 
competente para que se proceda à devida homologação e consequente adjudicação do objeto licitado 
ao licitante vencedor. 
16.2 Para fins de homologação, o proponente vencedor fica obrigado a apresentar nova proposta 
adequada ao desconto ofertado na etapa de lances verbais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
contados da notificação realizada na audiência pública do Pregão. 
16.3 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade 
das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Consórcio, poderá ser 
solicitada prorrogação geral da referida validade a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no 
mínimo. 
16.4 No caso do adjudicatário, se convocado, não assinar o Contrato, vindo a decair do direito a 
execução do objeto dessa licitação, o CONSISA VRT poderá revogá-la, ou convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem em que foram classificados, para contratar em igual prazo e nas mesmas 
condições em que a primeira classificada teria sido contratada.  
16.5 Procedida a homologação, a autoridade competente do Consórcio enviará aos Municípios 
integrantes do processo o resultado da licitação e a cópia do ato ou atos de homologação, com vistas 
à posterior celebração dos contratos. 

 
17. DA ASSINATURA DO CONTRATO  
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17.1 O CONSISA VRT convocará oficialmente ao adjudicatário, durante a validade da sua proposta para, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, sob pena de decair o direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.  
17.2 O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
adjudicatário durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Consórcio.  
17.3 É facultado ao Consórcio, quando o convocado não assinar o referido documento no prazo e 
condições estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 
quanto aos preços atualizados, ou revogar está Licitação, sem prejuízo de pena de multa, no valor de 
10% do valor do contrato e da cominação prevista no artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93.  
17.4 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Consórcio, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas.  
17.5 O disposto neste item não se aplica aos licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2º da Lei 
Federal nº 8.666/93, que não aceitarem a contratação nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço.  
17.6 Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e início da abertura dos envelopes, sem a 
solicitação ou a convocação de que tratam os itens 17.1 e 17.2, respectivamente, os licitantes ficam 
liberados dos compromissos assumidos. 
17.7 Apresentar no mínimo 01(um) profissional da área da psicologia, de acordo com as especificações 
do edital, que esteja disponível para a prestação dos serviços, com sua qualificação e comprovação de 
inscrição no Conselho Regional de Psicologia – CRP, de 01(um) profissional Assistente Social, bem 
como, nas demais funções; 
17.7.1 O vínculo deve ser trabalhista, contratual ou societário. Sendo por contrato, esta comprovação 
se faz por meio de apresentação de cópia autêntica de instrumento de contrato de prestação de 
serviço. Este contrato deverá criar um vínculo de RT (responsável técnico) com o licitante. 
 
18. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  
18.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante termo aditivo, salvo manifestação 
formal em contrário das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta dias) do seu vencimento. 
 
19. DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 
19.1 A CONTRATADA deverá entregar nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços, 
mensalmente após a efetiva prestação dos serviços. 
19.2 O pagamento será realizado até o décimo dia útil da competência posterior e após a prestação 
dos serviços, desde que de acordo com as especificações do objeto desta licitação.  
19.3 A atestação da nota fiscal/fatura correspondente, caberá ao fiscal do contrato ou a outro servidor 
designado para esse fim. 
19.4 A nota fiscal emitida pela licitante vencedora deverá estar de acordo com os valores unitários e 
totais constantes na planilha da proposta, que passa a integrar o presente Edital. 
19.5 Os DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA (pessoa jurídica), deverão constar, 
obrigatoriamente, no corpo da nota fiscal. 
19.6 Não serão aceitos boletos bancários, somente serão efetuados depósitos em conta corrente em 
nome da Contratada. 
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19.7 Deverão ser entregues, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura referente aos serviços fornecidos 
os seguintes documentos, condicionando o pagamento: 
a) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF; 
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
c) Cópia da SEFIP do mês anterior, bem como comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS referente 
aos postos de trabalho licitados; 
d) Cópia dos contracheques do mês anterior, de todos os vínculos trabalhistas oriundos do contrato, 
bem como cópia do recibo de pagamento de benefícios como Vale refeição e Vale transporte; 
e) Cópia da folha-ponto (do mês em questão) de todos os vínculos trabalhistas oriundos do contrato; 
f) A qualquer momento poderão ser solicitados documentos comprobatórios da regularidade quanto 
à contratação dos vínculos trabalhistas oriundos deste contrato. 
19.8 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da 
CONTRATADA. 
19.9 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a atestação 
de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do contrato. 
19.10 A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do contrato. 
 
20. DA AUTORIZAÇÃO E DA DESPESA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
20.1 A realização desta licitação encontra-se autorizada no Processo Administrativo nº 03/2021. 
20.2 As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos consignados na dotação 
orçamentária a seguir discriminada:  

Projeto/Atividade Recurso Orçamentário Natureza de Despesa 

2007 5005 3.3.90.37 

 
21. DA SUBCONTRATAÇÃO 
21.1 É vedada a subcontratação do objeto do contrato. 
 
22. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  
22.1 Este Contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja 
interesse do Contratante, com a apresentação das devidas justificativas.  
22.2 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do 
Contrato. 
 
23. DOS REAJUSTES  
23.1 É facultado o reajuste em sentido estrito, a pedido da contratada, contemplando a variação do 
IGPM ou IPCA-IBGE (dos dois, o menor), após 12 (doze) meses da assinatura do Contrato. 
23.2 O requerimento a que se refere o parágrafo anterior prescinde da indicação dos índices de 
variação do IGPM ou IPCA-IBGE no período, tendo em vista o lapso temporal observado em sua 
divulgação.  
23.3 Os reajustes sucessivos terão por base o termo final do período contemplado pelo reajuste 
anterior.  
23.5 O Contratado só fará jus a qualquer reajuste na constância da vigência contratual.  
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24. DA FISCALIZAÇÃO 
24.1 A fiscalização dos serviços será realizada por pessoa designada através de Portaria, cabendo o 
acompanhamento, controle, aceitação dos mesmos conforme deverá constar nas Notas 
Fiscais/Faturas, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, quando estes não obedecerem ou não 
atenderem ao especificado. 
24.2 A fiscalização poderá exigir a substituição de qualquer objeto que apresentar defeito. 
 
25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
25.1 Em caso de inadimplência, a licitante vencedora estará sujeito às seguintes penalidades: 
25.1.1 Multa: 
a) Pelo atraso injustificado no início dos serviços nos prazos previstos neste Edital, será aplicada multa 
moratória na razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, sobre o valor mensal do contrato, até 30 
(trinta) dias de atraso. Após esse prazo, a multa poderá ser calculada sobre o valor total do contrato. 
Contudo, a qualquer momento, em decorrência do atraso, poderá, justificadamente, rescindir o 
contrato e/ou imputar à licitante vencedora a pena prevista no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses; 
b) Pela não prestação dos serviços ou não prestação dos serviços a contento, sem justa causa, será 
aplicado multa na razão de até 15% (quinze por cento) do valor do contrato, podendo, também, ser 
rescindido o contrato e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no art. 87, III, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses; 
c) Quando da reincidência em irregularidades notificadas pelo CONSISA VRT, sem a pronta adequação, 
será aplicada a multa correspondente à infração cometida conforme subitens anteriores, acrescido de 
50% (cinquenta por cento) do valor da multa, podendo, ainda, ser rescindido o contrato e/ou imputada 
à licitante vencedora a pena prevista no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo 
prazo de até 24 (vinte e quatro) meses; 
e) Pela apresentação de documentação falsa, retardamento na execução do objeto, não manutenção 
da proposta, comportamento inidôneo e fraude ou falha na execução do contrato poderá ser 
rescindido o contrato e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no art. 87, III, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, podendo, neste caso, ser 
aplicada multa de até 30% sobre o valor total contratado;  
f) Pelo descumprimento das normas relativas à segurança do trabalho, será aplicada multa na razão 
de 2% (dois por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, conforme a gravidade 
da infração cometida pela licitante vencedora, podendo, também, ser rescindido o contrato e/ou 
imputada à licitante vencedora a pena prevista no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses. 
25.2 As multas a que aludem as cláusulas anteriores não impedem que o CONSISA VRT rescinda 
unilateralmente o contrato ou aplique, também, outra das penalidades previstas. 
25.3 A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada da garantia, quando 
prestada, ou dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONSISA VRT e, se for o caso, cobrada 
judicialmente. 
25.4 Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao Contratado o contraditório 
e a ampla defesa. 
25.5 Nos termos do art. 7º da Lei Federal 10.520/02 e do art. 49 do Decreto Federal 10.024/19, o 
licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 
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(cinco) anos, impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e ter cancelado o Registro 
Cadastral de Fornecedores do CONSISA VRT, nos casos de: 
a) não assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços; 
b) não entregar a documentação exigida no Edital; 
c) apresentar documentação falsa; 
d) causar o atraso na execução do objeto; 
e) não mantiver a proposta; 
f) falhar na execução do Contrato; 
g) fraudar a execução do Contrato; 
h) comportar-se de modo inidôneo; 
i) declarar informações falsas; e 
j) cometer fraude fiscal. 
25.6 Da aplicação das penas previstas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
intimação, o qual deverá poderá ser enviado por e-mail ou protocolado no Protocolo Central do 
CONSISA VRT. 
25.7 O recurso ou o pedido de reconsideração, relativos às penalidades acima dispostas, será dirigido 
à Autoridade Competente para decisão. 
 
26. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 
26.1 Fica assegurado ao Consórcio, o direito de, a qualquer tempo, antes da contratação, revogar a 
presente Licitação, por interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente 
comprovado, suficiente para justificar o ato, sem que assista às licitantes direito à indenização. 
26.2 A anulação do Pregão induz à do contrato. 
26.3 A autoridade competente poderá ainda, anular a presente Licitação por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 
 
27. DA IMPUGNAÇÃO 
27.1 É facultado a qualquer cidadão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar, por escrito, 
os termos do presente Edital, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 
propostas. 
27.2 A impugnação interposta deverá ser protocolizada no Setor de Licitações. 
27.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidir sobre a 
impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 
27.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, data de, 
exclusivamente, por meio eletrônico, via e-mail: compras@consisavrt.com.br  
 
28. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
28.1 Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus anexos, bem como 
todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as 
circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos 
na execução do objeto desta licitação. 
28.2 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o 
Consórcio não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 
ou do resultado do processo licitatório. 

mailto:compras@consisavrt.com.br
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28.3 A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições 
nele contidas. 
28.4 É facultada ao Pregoeiro e Equipe de Apoio ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
28.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público. 
28.6 A licitante vencedora submete-se às exigências, descontos e/ou retenções exigidos pelo INSS, IR 
e ISS. 
28.7 O Edital e seus anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado na Av. Sete de Setembro, 
45, Bairro Florestal, nos dias úteis, no horário das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h.  
28.8 Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do Edital e de seus anexos, o valor se 
limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da 
Lei Federal n° 8.666, de 1993. 
28.9 Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio com base nas disposições da 
Lei Federal nº 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 
28.10 Fica eleito o Foro de Lajeado - RS, com renúncia dos demais por mais privilegiado que sejam, 
para dirimir quaisquer questões oriundas desta licitação, bem como do contrato a ser celebrado, 
depois de esgotadas todas as vias administrativas. 
28.11 Informações complementares sobre o presente Edital poderão ser obtidas através do telefone 
(51) 3710-2706 e e-mail: compras@consisavrt.com.br. Se referentes a condições específicas para 
atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, deverão ser solicitadas à 
Comissão, por escrito, no endereço indicado para recebimento das propostas, no máximo em até 05 
(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura da Licitação. As licitantes que tiverem eventuais 
dúvidas na interpretação dos termos deste Edital serão atendidas durante o expediente do CONSISA 
VRT, até 05 (cinco) dias úteis antes da data marcada para a abertura da Licitação, na Av. Sete de 
Setembro, 45, Bairro Florestal, Lajeado, RS. A licitante interessada poderá adquirir cópia do presente 
Edital junto à Sede do Consórcio. 
28.12 Integram este Edital os seguintes ANEXOS: 
- Anexo I – Termo de Referência; 
- Anexo II – Modelo de credenciamento específico; 
- Anexo III – Modelo de Declaração de superveniência de fato impeditivo para habilitação; 
- Anexo IV – Modelo de Declaração de cumprimento do art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal; 
- Anexo V – Modelo de Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 
- Anexo VI – Modelo opcional de renúncia ao prazo recursal; 
- Anexo VII – Proposta Financeira; 
- Anexo VIII – Minuta de Contrato; 
- ANEXO IX – Atestado de visita técnica. 
 

 
Lajeado – RS, 10 de fevereiro de 2021. 

 
 

mailto:compras@consisavrt.com.br
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MARCOS JOSÉ SCORSATTO 
Presidente do CONSISA VRT 

Prefeito de Itapuca, RS 
 

Este Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 01/2021 foi revisado em 10/02/2021 e está de acordo 
com a legislação, ressalvado quanto ao objeto, uma vez que este exame desborda da análise jurídica. 
Segue Minuta de Contrato. Publique-se. 
 
 

 JOÃO DAVI GOERGEN ADVOCACIA 
OAB/RS 4736 

Assessoria Jurídica 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
O presente Termo de Referência tem como objetivo realizar contratação de empresa especializada 
para prestar serviços na operacionalização da Casa de Abrigamento de Menores, situada em Teutônia, 
RS, cuja gestão será realizada pelo CONSISA VRT. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
Para atender demandas dos municípios associados de Teutônia, Paverama, Westfália, Imigrante e Poço 
das Antas, faz-se necessário assumir a gestão da contratação das equipes de serviços que estarão 
envolvidas na operacionalização da Casa de Abrigamento de Menores, situada em Teutônia, RS. 
 
3. TIPO DE SERVIÇO 
3.1 Operacionalização da Casa de Abrigamento de Menores, situada em Teutônia, RS, conforme detalhado abaixo 
e descrições de cada função: 
 

POSTO DE TRABALHO: FUNÇÃO (EQUIPE MÁXIMA) VAGAS CARGA HORÁRIA 

Psicólogo 1 20h semanais 

Assistente Social 1 20h semanais 

Monitor diurno 2 12x36 escala diurna 

Monitor noturno 2 12x36 escala noturna 

Auxiliar de Albergue Infantil diurno 4 12x36 escala diurna 

Auxiliar de Albergue Infantil noturno 4 12x36 escala noturna 

Auxiliar de Serviços Gerais 1 44 horas semanais 

 
3.2 A operacionalização dos serviços se dará mediante ORDEM DE SERVIÇO específica com a equipe necessária, 
a qual será no mínimo composta dos seguintes cargos: 
 

POSTO DE TRABALHO: FUNÇÃO (EQUIPE MÍNIMA) VAGAS CARGA HORÁRIA 

Psicólogo 1 20h semanais 

Assistente Social 1 20h semanais 

Monitor diurno 2 12x36 escala diurna 

Monitor noturno 2 12x36 escala noturna 

Auxiliar de Albergue Infantil diurno 2 12x36 escala diurna 

Auxiliar de Albergue Infantil noturno 2 12x36 escala noturna 

Auxiliar de Serviços Gerais 1 44 horas semanais 

 
3.3 Da atribuição de cada cargo: 

            CARGO ASSISTENTE SOCIAL  

 
REQUISITOS 
 

MAIOR DE 18 ANOS 
SUPERIOR COMPLETO EM SERVIÇO SOCIAL COM REGISTRO ATIVO NO 
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – CRESS 10 
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS 
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DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO 
CARGO 

- Elaborar o Plano Político Pedagógico (PPP) do serviço, em conjunto com a 
coordenação e colaboradores. 
- Elaborar e avaliar o Plano Individual de Atendimento (PIA) de cada criança e 
adolescente, com o apoio da coordenação e demais colaboradores; 
- Acompanhar junto aos demais funcionários o cumprimento da execução do 
PIA; 
- Realizar o acompanhamento psicossocial dos usuários e suas respectivas 
famílias, com vistas à reintegração familiar ou colocação em família substituta, 
quando necessário: atendimentos, visitas domiciliares, acompanhamentos, 
orientações, encaminhamentos, etc.; 
- Participar de reuniões intersetoriais, audiências concentradas, entre outros. 
- Apoiar e acompanhar o trabalho desenvolvido pelos educadores; 
- Encaminhar, discutir e planejar em conjunto com outros atores da rede de 
serviços e do Sistema de Garantia de Direitos as intervenções necessárias ao 
acompanhamento das crianças e adolescentes e suas famílias. 
- Organizar as informações das crianças e adolescentes e respectivas famílias 
na forma de prontuário individual. 
- Elaborar laudos e pareceres pertinentes ao Serviço Social; 
- Elaborar, encaminhar e discutir com a autoridade judiciária e Ministério 
Público relatórios sobre a situação de cada criança e adolescente apontando: 
a) possibilidades de reintegração familiar; b) necessidade de aplicação de 
novas medidas; ou, c) quando esgotados os recursos de manutenção na família 
de origem, a necessidade de encaminhamento para adoção. 
- Preparar a criança/adolescente para o desligamento (em parceria com 
educadores, equipe técnica complementar, coordenação, educadores e 
outros); 
- Elaborar dossiês de adoção, com o apoio da coordenação, educadores e 
equipe técnica complementar. 
 
- Acompanhar processo de aproximação e estágio de convivência para fins de 
adoção. 
- Participar de Grupo de Preparação para Adoção dos candidatos à habilitação 
para adoção. 
- Mediar o processo de aproximação e fortalecimento ou construção do vínculo 
com a família de origem ou adotiva, quando for o caso. 
- Realizar projetos sociais para o Serviço de Acolhimento Institucional. 
- Selecionar e acompanhar trabalhos voluntários, em conjunto com a 
coordenação e equipe técnica complementar; 
- Autorizar passeios e atividades, em conjunto com a coordenação e equipe 
técnica e equipe técnica complementar; 
- Articular com a rede de serviços (SUAS, SUS, Sistema Educacional e demais 
políticas públicas), zelando pela garantia dos direitos das crianças e dos 
adolescentes. 
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- Articular com outras políticas públicas e o Sistema de Garantia de Direitos 
(Sistema de Justiça, Conselho Tutelar, Segurança Pública, Conselhos de 
Direitos): para discussão de casos, planejamento, encaminhamentos, envio de 
relatórios, qualificação do trabalho profissional e do serviço de acolhimento, 
acompanhamento, etc.; 
- Participar de cursos de capacitação para qualificar o trabalho técnico 
desenvolvido. 
- Fazer cumprir o Código de Ética Profissional do Serviço Social. 
- Executar outras atividades afins.  

 

            CARGO PSICÓLOGO 

 
REQUISITOS 
 

MAIOR DE 18 ANOS 
CURSO SUPERIOR COMPLETO EM PSICOLOGIA E REGISTRO ATIVO NO 
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – CRP 
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS 

 
DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO 
CARGO  

- Elaborar o Plano Político Pedagógico (PPP) do serviço, em conjunto com a 
coordenação e colaboradores; 
- Elaborar e avaliar o Plano Individual de Atendimento (PIA) de cada criança e 
adolescente, com o apoio da coordenação e demais colaboradores; 
- Acompanhar junto aos demais funcionários o cumprimento da execução do 
PIA; 
- Participar de reuniões intersetoriais, audiências concentradas, entre outros. 
- Realizar o acompanhamento psicossocial dos usuários e suas respectivas 
famílias, com vistas à reintegração familiar ou colocação em família substituta, 
quando necessário: atendimentos, visitas domiciliares, acompanhamentos, 
orientações, encaminhamentos, etc.; 
- Apoiar e acompanhar o trabalho desenvolvido pelos educadores; Participar 
de reuniões intersetoriais, audiências concentradas, entre outros; 
- Encaminhar, discutir e planejar em conjunto com outros atores da rede de 
serviços e do Sistema de Garantia de Direitos as intervenções necessárias ao 
acompanhamento das crianças e adolescentes e suas famílias; 
- Organizar as informações das crianças e adolescentes e respectivas famílias 
na forma de prontuário individual; 
- Elaborar laudos e pareceres pertinentes à Psicologia;  
Elaborar, encaminhar e discutir com a autoridade judiciária e Ministério 
Público relatórios sobre a situação de cada criança e adolescente apontando: 
a) Possibilidades de reintegração familiar; b) necessidade de aplicação de 
novas medidas; ou, c) quando esgotados os recursos de manutenção na família 
de origem, a necessidade de encaminhamento para adoção; 
- Preparar a criança/adolescente para o desligamento (em parceria com 
educadores, equipe técnica complementar, coordenação e outros); 
- Elaborar dossiês de adoção, com o apoio da coordenação, educadores e 
equipe técnica complementar; 
- Acompanhar processo de aproximação e estágio de convivência para fins de 
adoção; 
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- Participar de Grupo de Preparação para Adoção dos candidatos à habilitação 
para adoção; 
- Mediar o processo de aproximação e fortalecimento ou construção do vínculo 
com a família de origem ou adotiva quando for o caso; 
- Participar da elaboração de projetos sociais para o Serviço de Acolhimento 
Institucional; 
- Selecionar e acompanhar trabalhos voluntários, em conjunto com a 
coordenação e equipe técnica complementar; 
- Autorizar passeios e atividades, em conjunto com a coordenação e equipe 
técnica e equipe técnica complementar; 
- Articular com a rede de serviços (SUAS, SUS, Sistema Educacional e demais 
políticas públicas), zelando pela garantia dos direitos das crianças e dos 
adolescentes; 
- Articular com outras políticas públicas e o Sistema de Garantia de Direitos 
(Sistema de Justiça, Conselho Tutelar, Segurança Pública, Conselhos de 
Direitos): para discussão de casos, planejamento, encaminhamentos, envio de 
relatórios, qualificação do trabalho profissional e do serviço de acolhimento, 
acompanhamento, etc.; 
- Participar de cursos de capacitação para qualificar o trabalho técnico 
desenvolvido; 
- Fazer cumprir o Código de ética Profissional de Psicologia; 
- Executar outras atividades afins; 

 

CARGO: MONITOR 

 
REQUISITOS 
 

MAIOR DE 18 ANOS 
ENSINO MÉDIO COMPLETO COM EXPERIÊNCIA COM CRIANÇA E OU 
ADOLESCENTE 

 
DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO 
CARGO  
 
 

- Acolher e tratar todas as crianças e adolescentes de forma respeitosa, 
preservando sua integridade física e psíquica; 
- Proteger as crianças e adolescentes, em conjunto com os demais 
cuidadores; 
- Observar a saúde e o bem-estar das crianças e adolescentes; 
- Realizar os cuidados básicos com alimentação, higiene (inclusive higiene 
oral), horário de sono, vestuário adequado, etc.; 
- Ajudar a preparar as refeições diárias (café da manhã, almoço, janta, 
lanches, etc.), com higiene (usar touca, luvas, aventais), qualidade e 
organização, de forma criativa, variada e saudável, de acordo com os 
cardápios pelo profissional de Nutrição; 
- Acompanhar as crianças no que se refere à higiene pessoal, inclusive 
trocando fraldas e levando ao banheiro, sempre que necessário; 
- Acompanhar as crianças e adolescentes nos serviços de saúde, escola, 
passeios, reuniões, festividades sociais e outros serviços requeridos do 
cotidiano profissional; 
- Acompanhar as crianças e adolescentes durante internações hospitalares 
e/ou outro tratamento de saúde externo necessário; 
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- Ministrar medicamentos conforme prescrição médica; 
- Tomar as devidas providências de primeiros socorros, cientificando a 
coordenação sobre a ocorrência do fato; 
- Permanecer com as crianças e adolescentes sob seus plenos cuidados. 
Havendo necessidade de afastamento do trabalho, confiar as crianças e 
adolescentes a outro cuidador responsável; 
- Levar ao conhecimento da coordenação qualquer incidente ou dificuldades 
ocorridas no plantão; 
- Prezar para manter o plantão tranquilo e livre de conflitos;  
- Servir refeições e auxiliar as crianças menores a se alimentarem, zelar pela 
higiene das mamadeiras, sondas e demais utensílios utilizados na 
alimentação das crianças; 
- Planejar, junto a coordenação e equipe técnica, atividades para despertar a 
capacidade individual, respeitando potencialidades e necessidades das 
crianças; 
- Estimular a organização pessoal, a individualidade, a autonomia, a 
participação, a interação, a solidariedade, o diálogo, entre outros; 
- Auxiliar a criança e o adolescente a lidar com sua história de vida, 
fortalecendo sua autoestima e construção da identidade, sempre que 
necessário; 
- Realizar atividades lúdicas com as crianças e adolescentes, de acordo com 
seu grau de desenvolvimento (música, filme, desenho, brincadeiras diversas, 
etc.); 
- Registrar os acontecimentos diários (ingressos, evasões, medicações, 
comportamentos, entre outros) no relatório dos educadores, bem como 
inteirar-se do registro de outros plantões, procurando ficar ciente do que 
acontece; 
- Comparecer e participar de reuniões, treinamentos e capacitações dos 
funcionários, para qualificação para o cargo; 
- Comunicar à coordenação, à equipe técnica e/ou órgãos de proteção da 
criança e do adolescente, situações conflituosas, falta de ética profissional, 
maus-tratos, denúncias, entre outros; 
- Receber os familiares e visitantes, registrando no livro de visitas as 
informações requisitadas; 
- Refletir constantemente acerca das próprias ações e suas consequências, 
visando qualificar as intervenções do trabalho; 
- Guardar e organizar as roupas das crianças e adolescentes nos roupeiros, 
com a participação dos mesmos; 
- Realizar atividades de limpeza em geral, quando necessário; 
- Executar outras atividades afins, pertinentes ao seu cargo.  

 

   CARGO: AUXILIAR DE ALBERGUE INFANTIL 

 
REQUISITOS 
 

MAIOR DE 18 ANOS 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
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DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO 
CARGO 
 
 
 

- Zelar pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, 
cultura, recreação e lazer da criança e/ou adolescente assistido;  
- Auxiliar no acompanhamento dos usuários para realização de seus afazeres 
e incentivar para o desenvolvimento de potencialidades e autonomia;  
- Escutar, estar atento e ser solidário com a pessoa cuidada providenciando 
o atendimento das demandas de cada indivíduo; auxiliar nos cuidados de 
higiene pessoal;  
- Preparar as refeições diárias (café da manhã, almoço, janta, lanches, etc.), 
com higiene (usar touca, luvas, aventais), qualidade e organização, de forma 
criativa, variada e saudável, de acordo com os cardápios pelo profissional de 
Nutrição; 
- Limpar, organizar e manter limpos a cozinha, louças, talheres, panos de 
prato, lixeiras, armários, balcões, etc.; diariamente; 
- Auxiliar e estimular a segurança alimentar; ajudar na locomoção e 
atividades físicas; auxiliar nas atividades de lazer e ocupacionais; 
- Auxiliar o monitor na monitoria dos acolhidos; 
- Acompanhar os usuários em demandas específicas fora da unidade de 
acolhimento, quando necessário; desempenhar outras tarefas correlatas; 
- Manter a ética profissional dentro e fora da instituição; 
- Realizar atividades de limpeza em geral; 
- Lavar e passar roupas; 

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 
REQUISITOS 
 

MAIOR DE 18 ANOS 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 
DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO 
CARGO 

- Acolher e tratar afetivamente as crianças/adolescentes, preservando sua 
integridade física e psíquica; 
- Preparar as refeições diárias (café da manhã, almoço, janta, lanches, etc.), 
com higiene (usar touca, luvas, aventais), qualidade e organização, de forma 
criativa, variada e saudável, de acordo com os cardápios pelo profissional de 
Nutrição; 
- Limpar e organizar os ambientes da casa todos dias; 
- Varrer e limpar os pisos de todos os cômodos das casas diariamente; 
- Varrer e lavar os pisos do pátio externo sempre que necessário; 
- Lavar e manter o banheiro organizado após cada banho; 
- Recolher o lixo diariamente; 
- Lavar os vidros, janelas, portas e maçanetas, semanalmente; 
- Lavar diariamente os banheiros e vasos sanitários, mais de uma vez ao dia 
e sempre que seja necessário; 
- Limpar os móveis diariamente; 
- Lavar paredes e forros das casas sempre que necessário; 
- Manter limpos os panos de prato, panos de limpeza, vassouras, rodos, 
baldes, lixeiras; 
- Limpar ralos dos banheiros, quinzenalmente e sempre que necessário; 
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- Informar à coordenação a necessidade da limpeza da caixa de gordura; 
- Lavar, organizar e guardar em lugares adequados, diariamente, todo o 
material de cama, mesa e banho, incluindo roupas e calçados de uso diário; 
- Manter os materiais de higiene e limpeza guardados em local apropriado, 
evitando acidentes domésticos; 
- Cuidar do acondicionamento e destinos do lixo;  
Informar a necessidade de reposição de produtos de limpeza para a 
coordenação; 
- Zelar pelo bom funcionamento dos equipamentos e utensílios. Quando 
apresentarem defeitos comunicar a coordenação; 
- Contribuir ensinando e supervisionando os adolescentes na limpeza dos 
ambientes internos e externos; 
- Comunicar a Coordenação quaisquer danos ocorridos ou apresentados na 
Casa; 
- Comprometer-se com a proteção das crianças e adolescentes, informando 
a coordenação, equipe técnica e/ou demais profissionais, maus-tratos e 
outras situações de agravo cometida contra a criança e o adolescente; 
- Utilizar os Equipes de Proteção Individual (EPI); 
- Manter a ética profissional dentro e fora da instituição; 
- Executar outras atividades afins, pertinentes a seu cargo;  

 
 

4. DAS OBRIGAÇÕES  
4.1 A CONTRATADA além das demais obrigações contratuais se compromete a:  
4.1.1. Executar o objeto conforme especificações do edital e em consonância com a proposta de 
preços; 
4.1.2. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 
CONTRATANTE; 
4.1.3. Arcar com todas as despesas relativas ao objeto com taxas, impostos, obrigações trabalhistas, 
ou quaisquer outros acréscimos legais correrá por conta exclusiva da Contratada; 
4.1.4. Ficar à disposição da Contratante para prestar os serviços na área de abrangência do 
Abrigamento, cuja gestão foi assumida pelo CONSISA VRT. 
4.1.5. Comunicar, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, e prestar os esclarecimentos 
quando solicitado pelo o CONTRATANTE; 
4.1.6. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
4.1.7 Por ser favorecida por regime tributário diferenciado ou qualquer benefício legal durante a 
execução contratual, deixando de recolher determinado tributo ou uma contribuição específica, a 
contratada deverá comunicar a contratante, bem como tal desoneração deverá ser repassada para o 
contrato pactuado, de forma a se garantir o pagamento apenas por tributos e contribuições que 
representam gastos efetivamente incorridos pela contratada. 
4.1.8 Caso a contratada troque de regime tributário durante a execução contratual, tal informação 
deverá ser comunicada imediatamente à contratante, que analisará a vantajosidade da continuidade 
da relação contratual, se porventura tal ação impactar financeiramente o pactuado. 
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4.2 A CONTRATANTE, além das obrigações, deve: 
4.2.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 
representante ou preposto da CONTRATADA; 
4.2.3. Responsabilizar-se pelo pagamento dos serviços prestados; 
4.2.4. Propiciar condições à contratada para o desempenho da realização dos serviços. 
4.2.5. Exercer a fiscalização dos serviços, por servidor designados para esse fim; 
4.2.6. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do 
contrato. 
 
5. DOS PREÇOS MÁXIMOS (CONFORME PESQUISA DE PREÇOS REALIZADA) 
 

POSTO DE TRABALHO - FUNÇÃO VAGAS CARGA HORÁRIA MÁXIMO 

Psicólogo 1 20h semanais R$ 5.139,94 

Assistente Social 1 20h semanais R$ 5.139,94 

Monitor diurno 2 12x36 escala diurna R$ 8.901,78 

Monitor noturno 2 12x36 escala noturna R$ 9.656,20 

Auxiliar de Albergue Infantil diurno 4 12x36 escala diurna R$ 16.816,79 

Auxiliar de Albergue Infantil noturno 4 12x36 escala noturna R$ 18.230,06 

Auxiliar de Serviços Gerais 1 44 horas semanais R$ 4.273,73 

    Valor mensal  R$ 68.158,45 

 
 
6. QUADRO GERAL (PREÇO DE REFERÊNCIA – BASEADO NA PLANILHA DE CUSTOS ELABORADA PELO 
CONSISA VRT) 
 

POSTO DE TRABALHO - FUNÇÃO VAGAS CARGA HORÁRIA Valor 

Psicólogo 1 20h semanais R$ 4.554,01 

Assistente Social 1 20h semanais R$ 4.554,01 

Monitor diurno 2 12x36 escala diurna R$ 7.864,98 

Monitor noturno 2 12x36 escala noturna R$ 8.531,52 

Auxiliar de Albergue Infantil diurno 4 12x36 escala diurna R$ 14.858,11 

Auxiliar de Albergue Infantil noturno 4 12x36 escala noturna R$ 16.106,77 

Auxiliar de Serviços Gerais 1 44 horas semanais R$ 3.756,62 

  Valor mensal R$ 60.226,02 

 
7. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

A planilha de custos e formação de preços presente neste material é a adotada pela União, 
através do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, prevista na Instrução Normativa nº 
02, de 30 de abril de 2008 e alterações posteriores. Por isso o Módulo 4 não deve sofrer qualquer 
alteração nas porcentagens de provisionamento (exceto se a empresa for do Simples Nacional), a 
não ser pela alíquota RAT que é variável de empresa para empresa. 
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Por ser favorecida por regime tributário diferenciado ou qualquer benefício legal durante a 
execução contratual, deixando de recolher determinado tributo ou uma contribuição específica, 
essa desoneração deve ser repassada para o contrato pactuado, de forma a se garantir o 
pagamento apenas por tributos e contribuições que representam gastos efetivamente incorridos 
pela contratada” 

 

O Lucro bruto deve abranger o IRPJ e a CSLL, tendo em vista Acórdão TCU 264/2012 e 205/2018: 
determinando os órgãos a se absterem, doravante, de fazer constar dos orçamentos básicos das 
licitações, dos formulários para proposta de preços constantes dos editais e das justificativas de 
preço a que se refere o art. 26, inciso III, da Lei 8.666/1993, inclusive para os casos de dispensa e 
inexigibilidade de licitação, parcelas relativa a gastos com tributos IRPJ e CSLL, não podendo ser 
aceitas também propostas de preços contendo custos relativos aos tributos citados, seja na 
composição do BDI, seja como item específico da planilha ou orçamento, haja vista a natureza 
direta e personalística desses tributos, que oneram pessoalmente o contratado. 

 

JORNADA 12x36 
“Em exceção ao disposto no art. 59 desta Consolidação, é facultado às partes, mediante acordo 
individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de 
trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, observados ou 
indenizados os intervalos para repouso e alimentação. 
 
Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo 
abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em 
feriados, e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, 
quando houver, de que tratam o art. 70 e o § 5º do art. 73 desta Consolidação.” 

 

A jornada noturna urbana ocorre das 22h às 5h. 
Sobre as horas trabalhadas após as 5h pelas categorias que laboram em escala 12x36 (jornada 
prorrogada) NÃO incide o adicional noturno (CLT, art. 59-A, §1º, alterado pela MP 808/2017 - 
sujeita a conversão em lei).  Apesar da obrigatoriedade da concesão do intervalo intrajornada, 
sobre o mesmo não incide adicional noturno. 
A hora noturna é reduzida (52'30''), logo, 1 hora trabalhada no período noturno equivale a 
1,1428571 horas.  
Cálculo: remuneração / 220* x horas trabalhadas em período noturno durante o mês x 1,1428571 
x adicional noturno de 20%  
*Divisor de horas trabalhadas será de 220 (44X5) para todas as categorias independente da jornada de trabalho, 
exceção às categorias com leis regulamentadoras que fixam expressamente o limite de horas semanais trabalhadas. 
 

**A empresa deve apresentar tabela anexa indicando memória de cálculo para os Insumos. 

 

 
8. PLANILHA DE CUSTOS – PSICÓLOGO 
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Obs. O consórcio disponibiliza a planilha em Excel. 
 

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra 

1 
Cargo PSICÓLOGO 
Carga Horária: 20 horas semanais  
Horário de Trabalho exclusivamente diurno: 07h às 11h 

  

2 Salário Normativo da Categoria Profissional Não se aplica 

    

    

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 Composição da Remuneração % Valor (R$) 

A Salário Base                                  2.000,00  

B Adicional de periculosidade     

C Adicional de insalubridade     

D Adicional noturno     

E Hora noturna adicional     

F Adicional de Hora Extra     

Total da Remuneração                                  2.000,00  

    

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

2 Benefícios Mensais e Diários   Valor (R$) 

A Transporte (R$ 3,80*2*22 dias) - 6% part. do funcionário (120,00)   47,20 

B Auxílio Lanche (9,10 * 22 dias) - 19% participação do funcionário   162,16 

C Assistência médica e familiar     

D Assistência Odontológica     

E Auxílio creche     

F Seguro de vida, invalidez e funeral     

G Outros (especificar): Cesta Básica     

H Outros (especificar): Participação nos Lucros     

Total de Benefícios mensais e diários                                              -    

Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado). 

    

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

3 Insumos Diversos   Valor (R$) 

A Uniformes   30,00 

B Materiais     

C Equipamentos     

D Outros (especificar)     

Total de Insumos diversos   30,00 

    

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
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4.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$) 

A INSS 20,00%                                   400,00  

B SESI ou SESC 1,50%                                     30,00  

C SENAI ou SENAC 1,00%                                     20,00  

D INCRA 0,20%                                        4,00  

E Salário Educação 2,50%                                     50,00  

F FGTS 8,00%                                   160,00  

G RAT(SAT) x FAP 3,00%                                     60,00  

H SEBRAE 0,60%                                     12,00  

Total Encargos previdenciários e FGTS 36,80%                                   736,00  

    

 
Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias 

 

4.2 13º Salário e Adicional de Férias % Valor (R$) 

A 13 º Salário 8,33%                                   166,60  

B Adicional de Férias - 1/3 Constitucional 2,78%                                     55,60  

Subtotal 11,11%                                   222,20  

C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias 4,088%                                     81,77  

Total 13º Salário e Adicional de Férias 15,20%                                   303,97  

    

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade 

4.3 Afastamento Maternidade % Valor (R$) 

A Afastamento maternidade 0,075%                                        1,50  

B Incidência do submódulo 4.1 sobre Afastamento maternidade 0,028% 0,55  

Total Afastamento Maternidade 0,103%                                        2,05  

     

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão 

4.4 a. Provisão para Rescisão % Valor (R$) 

A Aviso prévio indenizado 0,42%                                        8,40  

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,03%                                        0,60  

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 1,72%                                     34,40  

D Aviso prévio trabalhado 1,94%                                     38,80  

E Incidência do submódulo 4.1 sobre Aviso Prévio Trabalhado 0,71%                                     14,28  

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado 1,72%                                     34,40  

Total Provisão para Rescisão 6,54%                                   130,88  

    

Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor (R$) 

A Férias 8,33%                                   166,60  

B Ausência por doença 1,66%                                     33,20  

C Licença paternidade 0,02%                                        0,40  

D 
 
Ausências legais 
 

0,82%                                     16,40  
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E Ausência por Acidente de trabalho 0,27%                                        5,40  

Subtotal 11,10%                                   222,00  

H Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição 4,08%                                     81,70  

Total Custo de Reposição do Profissional Ausente 15,18%                                   303,70  

    

QUADRO RESUMO do Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas 

4 a. Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas   Valor (R$) 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS   736,00 

4.2 13º Salário e Adicional de Férias   303,97 

4.3 Afastamento maternidade   2,05 

4.4 Provisão para rescisão   130,88 

4.5 Custo de reposição do profissional ausente   303,70 

Total geral MÓDULO 4   1.476,60 

    

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$) 

A Custos Indiretos (EMPRESA DEVE DEFINIR PORCENTAGEM) 10%                                   350,66  

B Tributos 6,15% 118,16 

  B1. Tributos Federais (especificar) 3,65%   

  PIS 0,65% 30,72 

  COFINS 3% 141,80 

  B.2 Tributos Estaduais (especificar)   0,00 

  B.3 Tributos Municipais (especificar) 2,50% 118,16 

  ISSQN (Município de Lajeado) 2,50% 118,16 

  B.4 Outros tributos (especificar)     

C Lucro Bruto (EMPRESA DEVE DEFINIR PORCENTAGEM) 15% 578,59 

  Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro                                  1.047,41  

        

Quadro-resumo do Custo por Empregado 

  Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)   Valor (R$) 

A Módulo 1 – Composição da Remuneração   2.000,00 

B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários   0,00 

C Módulo 3 – Insumos Diversos  30,00 

D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas   1.476,60 

Subtotal (A + B + C + D)   3.506,60 

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro   1.047,41 

Valor total por empregado                                  4.554,01  

 
 
9. PLANILHA DE CUSTOS – ASSISTENTE SOCIAL 
Obs. O consórcio disponibiliza a planilha em Excel. 
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Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra 

1 
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL  
Carga Horária: 20 horas semanais  
Horário de Trabalho exclusivamente diurno: 13h às 17h 

  

2 Salário Normativo da Categoria Profissional Não se aplica 

    

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 Composição da Remuneração % Valor (R$) 

A Salário Base                                  2.000,00  

B Adicional de periculosidade     

C Adicional de insalubridade     

D Adicional noturno     

E Hora noturna adicional     

F Adicional de Hora Extra     

Total da Remuneração                                  2.000,00  

    

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

2 Benefícios Mensais e Diários   Valor (R$) 

A Transporte (R$ 3,80*2*22 dias) - 6% part. do funcionário (120,00)   47,20 

B Auxílio Lanche (9,10 * 22 dias) - 19% participação do funcionário   162,16 

C Assistência médica e familiar     

D Assistência Odontológica     

E Auxílio creche     

F Seguro de vida, invalidez e funeral     

G Outros (especificar): Cesta Básica     

H Outros (especificar): Participação nos Lucros     

Total de Benefícios mensais e diários                                              -    

Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado). 

    

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

3 Insumos Diversos   Valor (R$) 

A Uniformes   30,00 

B Materiais     

C Equipamentos     

D Outros (especificar)     

Total de Insumos diversos   30,00 

    

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$) 

A INSS 20,00%                                   400,00  



 

 

 

     

Página | 30  
 

B SESI ou SESC 1,50%                                     30,00  

C SENAI ou SENAC 1,00%                                     20,00  

D INCRA 0,20%                                        4,00  

E Salário Educação 2,50%                                     50,00  

F FGTS 8,00%                                   160,00  

G RAT(SAT) x FAP 3,00%                                     60,00  

H SEBRAE 0,60%                                     12,00  

Total Encargos previdenciários e FGTS 36,80%                                   736,00  

    

 
Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias 

 

4.2 13º Salário e Adicional de Férias % Valor (R$) 

A 13 º Salário 8,33%                                   166,60  

B Adicional de Férias - 1/3 Constitucional 2,78%                                     55,60  

Subtotal 11,11%                                   222,20  

C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias 4,088%                                     81,77  

Total 13º Salário e Adicional de Férias 15,20%                                   303,97  

    

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade 

4.3 Afastamento Maternidade % Valor (R$) 

A Afastamento maternidade 0,075%                                        1,50  

B Incidência do submódulo 4.1 sobre Afastamento maternidade 0,028% 0,55  

Total Afastamento Maternidade 0,103%                                        2,05  

     

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão 

4.4 a. Provisão para Rescisão % Valor (R$) 

A Aviso prévio indenizado 0,42%                                        8,40  

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,03%                                        0,60  

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 1,72%                                     34,40  

D Aviso prévio trabalhado 1,94%                                     38,80  

E Incidência do submódulo 4.1 sobre Aviso Prévio Trabalhado 0,71%                                     14,28  

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado 1,72%                                     34,40  

Total Provisão para Rescisão 6,54%                                   130,88  

    

Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor (R$) 

A Férias 8,33%                                   166,60  

B Ausência por doença 1,66%                                     33,20  

C Licença paternidade 0,02%                                        0,40  

D 
 
Ausências legais 
 

0,82%                                     16,40  

E Ausência por Acidente de trabalho 0,27%                                        5,40  

Subtotal 11,10%                                   222,00  
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H Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição 4,08%                                     81,70  

Total Custo de Reposição do Profissional Ausente 15,18%                                   303,70  

    

QUADRO RESUMO do Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas 

4 a. Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas   Valor (R$) 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS   736,00 

4.2 13º Salário e Adicional de Férias   303,97 

4.3 Afastamento maternidade   2,05 

4.4 Provisão para rescisão   130,88 

4.5 Custo de reposição do profissional ausente   303,70 

Total geral MÓDULO 4   1.476,60 

    

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$) 

A Custos Indiretos (EMPRESA DEVE DEFINIR PORCENTAGEM) 10%                                   350,66  

B Tributos 6,15% 118,16 

  B1. Tributos Federais (especificar) 3,65%   

  PIS 0,65% 30,72 

  COFINS 3% 141,80 

  B.2 Tributos Estaduais (especificar)   0,00 

  B.3 Tributos Municipais (especificar) 2,50% 118,16 

  ISSQN (Município de Lajeado) 2,50% 118,16 

  B.4 Outros tributos (especificar)     

C Lucro Bruto (EMPRESA DEVE DEFINIR PORCENTAGEM) 15% 578,59 

  Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro                                  1.047,41  

        

Quadro-resumo do Custo por Empregado 

  Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)   Valor (R$) 

A Módulo 1 – Composição da Remuneração   2.000,00 

B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários   0,00 

C 

 

Módulo 3 – Insumos Diversos 

 

  30,00 

D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas   1.476,60 

Subtotal (A + B + C + D)   3.506,60 

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro   1.047,41 

Valor total por empregado                                  4.554,01  

 
 
10. PLANILHA DE CUSTOS – MONITOR DIURNO 
Obs. O consórcio disponibiliza a planilha em Excel. 
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Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra 

1 

Cargo: MONITOR DE ALBERGUE INFANTIL - diurno 
Carga Horária: Jornada 12x36 
Horário de Trabalho exclusivo na escala diurna:  07h às 19h;  
Intervalo de 1 hora a ser definido pela Coordenação 

  

2 Salário Normativo da Categoria Profissional - CBO 3341 R$ 1.258,80 

  CCT 2021 Sindicato do Asseio/RS   
    

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 Composição da Remuneração % Valor (R$) 

A Salário Base   
R$ 

1.358,80 

B Adicional de periculosidade     

C Adicional de insalubridade 20%         220,00  

D Adicional noturno     

E Hora noturna adicional     

F Adicional de Hora Extra     

Total da Remuneração   
     

1.578,80  
    

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

2 Benefícios Mensais e Diários   Valor (R$) 

A Transporte (R$ 3,8*2* 15 dias) - 6% part. Funcionário (81,53)   32,47 

B Auxílio alimentação (18,20 * 15 dias) - 19% (desconto em folha)   221,13 

C Plano de Benefício Social Familiar     

D Assistência Odontológica     

E Auxílio creche     

F Seguro de vida, invalidez e funeral     

G Outros (especificar): Cesta Básica     

H Outros (especificar): Participação nos Lucros     

Total de Benefícios mensais e diários           253,60  

Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo 
empregado). 
    

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

3 Insumos Diversos   Valor (R$) 

A Uniformes   30,00 

B Materiais     

C Equipamentos     

D Outros (especificar)     

Total de Insumos diversos   30,00 

    

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$) 

A INSS 20,00%         315,76  

B SESI ou SESC 1,50% 
           
23,68  

C SENAI ou SENAC 1,00% 
           
15,79  

D INCRA 0,20% 
             
3,16  

E Salário Educação 2,50% 
           
39,47  

F FGTS 8,00%         126,30  
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G RAT(SAT) x FAP 3,00% 
           
47,36  

H SEBRAE 0,60% 
             
9,47  

Total Encargos previdenciários e FGTS 36,80%         581,00  
    

 
Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias 

 

4.2 13º Salário e Adicional de Férias % Valor (R$) 

A 13 º Salário 8,33%         131,51  

B Adicional de Férias - 1/3 Constitucional 2,78% 
           
43,89  

Subtotal 11,11%         175,40  

C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias 4,088% 
           
64,55  

Total 13º Salário e Adicional de Férias 15,20%         239,95  
    

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade 

4.3 Afastamento Maternidade % Valor (R$) 

A Afastamento maternidade 0,075% 
             
1,18  

B Incidência do submódulo 4.1 sobre Afastamento maternidade 0,028% 0,44  

Total Afastamento Maternidade 0,103% 
             

1,62  
     

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão 

4.4 a. Provisão para Rescisão % Valor (R$) 

A Aviso prévio indenizado 0,42% 
             
6,63  

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,03% 
             
0,47  

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 1,72% 
           
27,16  

D Aviso prévio trabalhado 1,94% 
           
30,63  

E Incidência do submódulo 4.1 sobre Aviso Prévio Trabalhado 0,71% 
           
11,27  

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado 1,72% 
           
27,16  

Total Provisão para Rescisão 6,54%         103,32  
    

Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor (R$) 

A Férias 8,33%         131,51  

B Ausência por doença 1,66% 
           
26,21  

C Licença paternidade 0,02% 
             
0,32  

D 
 
Ausências legais 
 

0,82% 
           
12,95  

E Ausência por Acidente de trabalho 0,27% 
             
4,26  

Subtotal 11,10%         175,25  

H Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição 4,08% 
           
64,49  

Total Custo de Reposição do Profissional Ausente 15,18%         239,74  
    

QUADRO RESUMO do Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas 

4 a. Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas   Valor (R$) 
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4.1 Encargos previdenciários e FGTS   581,00 

4.2 13º Salário e Adicional de Férias   239,95 

4.3 Afastamento maternidade   1,62 

4.4 Provisão para rescisão   103,32 

4.5 Custo de reposição do profissional ausente   239,74 

Total geral MÓDULO 4   1.165,62 
    

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$) 

A Custos Indiretos (EMPRESA DEVE DEFINIR PORCENTAGEM) 10%         302,80  

B Tributos 6,15% 102,04 

  B1. Tributos Federais (especificar) 3,65%   

  PIS 0,65% 26,53 

  COFINS 3% 122,44 

  B.2 Tributos Estaduais (especificar)   0,00 

  B.3 Tributos Municipais (especificar) 2,50% 102,04 

  ISSQN (Município de Lajeado) 2,50% 102,04 

  B.4 Outros tributos (especificar)     

C Lucro Bruto (EMPRESA DEVE DEFINIR PORCENTAGEM) 15% 499,62 

  Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro           904,46  

        

Quadro-resumo do Custo por Empregado 

  Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)   Valor (R$) 

A Módulo 1 – Composição da Remuneração   1.578,80 

B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários   253,60 

C 

 

Módulo 3 – Insumos Diversos 

 

  30,00 

D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas   1.165,62 

Subtotal (A + B + C + D)   3.028,02 

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro   904,46 

Valor total por empregado   
     
3.932,49  

 
 
11. PLANILHA DE CUSTOS – MONITOR NOTURNO 
Obs. O consórcio disponibiliza a planilha em Excel. 
 

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra 

1 

Cargo: MONITOR DE ALBERGUE INFANTIL - noturno 
Carga Horária: Jornada 12x36 
Horário de Trabalho exclusivo na escala noturna:  19h às 7h;  
Intervalo de 1 hora (a ser gozado no período entre 22h às 5h) conforme definição pela 
Coordenação. 

  

2 Salário Normativo da Categoria Profissional - CBO 3341 R$ 1.258,80 

  CCT 2021 Sindicato do Asseio/RS   
    

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 Composição da Remuneração % Valor (R$) 

A Salário Base   
R$ 

1.358,80 

B Adicional de periculosidade     
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C Adicional de insalubridade 20% 
        
220,00  

D Adicional noturno 20% 
        
147,63  

E Hora noturna adicional     

F Adicional de Hora Extra     

Total da Remuneração   
     

1.726,43  
    

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

2 Benefícios Mensais e Diários   Valor (R$) 

A Transporte (R$ 3,80*2* 15 dias) - 6% part. Funcionário (81,53)   32,47 

B Auxílio alimentação (18,20 * 15 dias) - 19% (desconto em folha)   221,13 

C Plano de Benefício Social Familiar     

D Assistência Odontológica     

E Auxílio creche     

F Seguro de vida, invalidez e funeral     

G Outros (especificar): Cesta Básica     

H Outros (especificar): Participação nos Lucros     

Total de Benefícios mensais e diários   
        
253,60  

Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado). 
    

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

3 Insumos Diversos   Valor (R$) 

A Uniformes   30,00 

B Materiais     

C Equipamentos     

D Outros (especificar)     

Total de Insumos diversos   30,00 

    

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$) 

A INSS 20,00% 
        
345,29  

B SESI ou SESC 1,50% 
           
25,90  

C SENAI ou SENAC 1,00% 
           
17,26  

D INCRA 0,20% 
             
3,45  

E Salário Educação 2,50% 
           
43,16  

F FGTS 8,00% 
        
138,11  

G RAT(SAT) x FAP 3,00% 
           
51,79  

H SEBRAE 0,60% 
           
10,36  

Total Encargos previdenciários e FGTS 36,80% 
        

635,33  
    

 
Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias 

 

4.2 13º Salário e Adicional de Férias % Valor (R$) 

A 13 º Salário 8,33% 
        
143,81  
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B Adicional de Férias - 1/3 Constitucional 2,78% 
           
47,99  

Subtotal 11,11% 
        
191,81  

C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias 4,088% 
           
70,58  

Total 13º Salário e Adicional de Férias 15,20% 
        

262,39  
    

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade 

4.3 Afastamento Maternidade % Valor (R$) 

A Afastamento maternidade 0,075% 
             
1,29  

B Incidência do submódulo 4.1 sobre Afastamento maternidade 0,028% 0,48  

Total Afastamento Maternidade 0,103% 
             

1,77  
     

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão 

4.4 a. Provisão para Rescisão % Valor (R$) 

A Aviso prévio indenizado 0,42% 
             
7,25  

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,03% 
             
0,52  

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 1,72% 
           
29,69  

D Aviso prévio trabalhado 1,94% 
           
33,49  

E Incidência do submódulo 4.1 sobre Aviso Prévio Trabalhado 0,71% 
           
12,33  

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado 1,72% 
           
29,69  

Total Provisão para Rescisão 6,54% 
        

112,98  
    

Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor (R$) 

A Férias 8,33% 
        
143,81  

B Ausência por doença 1,66% 
           
28,66  

C Licença paternidade 0,02% 
             
0,35  

D 
 
Ausências legais 
 

0,82% 
           
14,16  

E Ausência por Acidente de trabalho 0,27% 
             
4,66  

Subtotal 11,10% 
        
191,63  

H Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição 4,08% 
           
70,52  

Total Custo de Reposição do Profissional Ausente 15,18% 
        

262,15  
    

QUADRO RESUMO do Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas 

4 a. Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas   Valor (R$) 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS   635,33 

4.2 13º Salário e Adicional de Férias   262,39 

4.3 Afastamento maternidade   1,77 

4.4 Provisão para rescisão   112,98 
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4.5 Custo de reposição do profissional ausente   262,15 

Total geral MÓDULO 4   1.274,62 
    

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$) 

A Custos Indiretos (EMPRESA DEVE DEFINIR PORCENTAGEM) 10% 
        

328,46  

B Tributos 6,15% 110,68 

  B1. Tributos Federais (especificar) 3,65%   

  PIS 0,65% 28,78 

  COFINS 3% 132,82 

  B.2 Tributos Estaduais (especificar)   0,00 

  B.3 Tributos Municipais (especificar) 2,50% 110,68 

  ISSQN (Município de Lajeado) 2,50% 110,68 

  B.4 Outros tributos (especificar)     

C Lucro Bruto (EMPRESA DEVE DEFINIR PORCENTAGEM) 15% 541,97 

  Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro   
        
981,12  

        

Quadro-resumo do Custo por Empregado 

  Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)   Valor (R$) 

A Módulo 1 – Composição da Remuneração   1.726,43 

B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários   253,60 

C 

 

Módulo 3 – Insumos Diversos 

 

  30,00 

D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas   1.274,62 

Subtotal (A + B + C + D)   3.284,65 

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro   981,12 

Valor total por empregado   
     
4.265,76  

 
 
12. PLANILHA DE CUSTOS – AUXILIAR DE ALBERGUE INFANTIL DIURNO 
Obs. O consórcio disponibiliza a planilha em Excel. 
 

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra 

1 

Cargo: AUXILIAR DE ALBERGUE INFANTIL - diurno 
Carga Horária: Jornada 12x36 
Horário de Trabalho exclusivo na escala diurna:  07h às 19h 
Intervalo de 1 hora a ser definido pela Coordenação 

  

2 Salário Normativo da Categoria Profissional - CBO 3341 R$ 1.258,80 

  CCT 2021 Sindicato do Asseio/RS   
    

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 Composição da Remuneração % Valor (R$) 

A Salário Base   
R$ 

1.258,80 

B Adicional de periculosidade     

C Adicional de insalubridade 20%         220,00  
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D Adicional noturno     

E Hora noturna adicional     

F Adicional de Hora Extra     

Total da Remuneração   
     

1.478,80  
    

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

2 Benefícios Mensais e Diários   Valor (R$) 

A Transporte (R$ 3,80*2* 15 dias) - 6% part. Funcionário (75,53)   38,47 

B Auxílio alimentação (18,20 * 15 dias) - 19% (desconto em folha)   221,13 

C Plano de Benefício Social Familiar     

D Assistência Odontológica     

E Auxílio creche     

F Seguro de vida, invalidez e funeral     

G Outros (especificar): Cesta Básica     

H Outros (especificar): Participação nos Lucros     

Total de Benefícios mensais e diários           259,60  

Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo 
empregado). 
    

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

3 Insumos Diversos   Valor (R$) 

A Uniformes   30,00 

B Materiais     

C Equipamentos     

D Outros (especificar)     

Total de Insumos diversos   30,00 

    

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$) 

A INSS 20,00%         295,76  

B SESI ou SESC 1,50% 
           
22,18  

C SENAI ou SENAC 1,00% 
           
14,79  

D INCRA 0,20% 
             
2,96  

E Salário Educação 2,50% 
           
36,97  

F FGTS 8,00%         118,30  

G RAT(SAT) x FAP 3,00% 
           
44,36  

H SEBRAE 0,60% 
             
8,87  

Total Encargos previdenciários e FGTS 36,80%         544,20  
    

 
Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias 

 

4.2 13º Salário e Adicional de Férias % Valor (R$) 

A 13 º Salário 8,33%         123,18  

B Adicional de Férias - 1/3 Constitucional 2,78% 
           
41,11  

Subtotal 11,11%         164,29  

C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias 4,088% 
           
60,46  

Total 13º Salário e Adicional de Férias 15,20%         224,76  
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Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade 

4.3 Afastamento Maternidade % Valor (R$) 

A Afastamento maternidade 0,075% 
             
1,11  

B Incidência do submódulo 4.1 sobre Afastamento maternidade 0,028% 0,41  

Total Afastamento Maternidade 0,103% 
             

1,52  
     

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão 

4.4 a. Provisão para Rescisão % Valor (R$) 

A Aviso prévio indenizado 0,42% 
             
6,21  

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,03% 
             
0,44  

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 1,72% 
           
25,44  

D Aviso prévio trabalhado 1,94% 
           
28,69  

E Incidência do submódulo 4.1 sobre Aviso Prévio Trabalhado 0,71% 
           
10,56  

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado 1,72% 
           
25,44  

Total Provisão para Rescisão 6,54% 
           

96,77  
    

Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor (R$) 

A Férias 8,33%         123,18  

B Ausência por doença 1,66% 
           
24,55  

C Licença paternidade 0,02% 
             
0,30  

D 
 
Ausências legais 
 

0,82% 
           
12,13  

E Ausência por Acidente de trabalho 0,27% 
             
3,99  

Subtotal 11,10%         164,15  

H Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição 4,08% 
           
60,41  

Total Custo de Reposição do Profissional Ausente 15,18%         224,55  
    

QUADRO RESUMO do Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas 

4 a. Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas   Valor (R$) 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS   544,20 

4.2 13º Salário e Adicional de Férias   224,76 

4.3 Afastamento maternidade   1,52 

4.4 Provisão para rescisão   96,77 

4.5 Custo de reposição do profissional ausente   224,55 

Total geral MÓDULO 4   1.091,80 
    

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$) 

A Custos Indiretos (EMPRESA DEVE DEFINIR PORCENTAGEM) 10%         286,02  

B Tributos 6,15% 96,38 

  B1. Tributos Federais (especificar) 3,65%   

  PIS 0,65% 25,06 

  COFINS 3% 115,66 

  B.2 Tributos Estaduais (especificar)   0,00 
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  B.3 Tributos Municipais (especificar) 2,50% 96,38 

  ISSQN (Município de Lajeado) 2,50% 96,38 

  B.4 Outros tributos (especificar)     

C Lucro Bruto (EMPRESA DEVE DEFINIR PORCENTAGEM) 15% 471,93 

  Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro           854,33  

        

Quadro-resumo do Custo por Empregado 

  Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)   Valor (R$) 

A Módulo 1 – Composição da Remuneração   1.478,80 

B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários   259,60 

C 

 

Módulo 3 – Insumos Diversos 

 

  30,00 

D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas   1.091,80 

Subtotal (A + B + C + D)   2.860,20 

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro   854,33 

Valor total por empregado   
     
3.714,53  

 
13. PLANILHA DE CUSTOS – AUXILIAR DE ALBERGUE INFANTIL NOTURNO 
Obs. O consórcio disponibiliza a planilha em Excel. 
 

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra 

1 

Cargo: AUXILIAR DE ALBERGUE INFANTIL - noturno 
Carga Horária: Jornada 12x36 
Horário de Trabalho exclusivo na escala noturna:  19h às 7h;  
Intervalo de 1 hora (a ser gozado no período entre 22h às 5h) conforme definição pela 
Coordenação. 

  

2 Salário Normativo da Categoria Profissional - CBO 3341 R$ 1.258,80 

  CCT 2021 Sindicato do Asseio/RS   
    

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 Composição da Remuneração % Valor (R$) 

A Salário Base   
R$ 

1.258,80 

B Adicional de periculosidade     

C Adicional de insalubridade 20% 
        
220,00  

D Adicional noturno 20% 
        
138,28  

E Hora noturna adicional     

F Adicional de Hora Extra     

Total da Remuneração   
     

1.617,08  
    

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

2 Benefícios Mensais e Diários   Valor (R$) 

A Transporte (R$ 3,80*2*15 dias) - 6% part. Funcionário (75,53)   38,47 

B Auxílio alimentação (18,20 * 15 dias) - 19% (desconto em folha)   221,13 

C Plano de Benefício Social Familiar     

D Assistência Odontológica     
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E Auxílio creche     

F Seguro de vida, invalidez e funeral     

G Outros (especificar): Cesta Básica     

H Outros (especificar): Participação nos Lucros     

Total de Benefícios mensais e diários   
        
259,60  

Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado). 
    

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

3 Insumos Diversos   Valor (R$) 

A Uniformes   30,00 

B Materiais     

C Equipamentos     

D Outros (especificar)     

Total de Insumos diversos   30,00 

    

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$) 

A INSS 20,00% 
        
323,42  

B SESI ou SESC 1,50% 
           
24,26  

C SENAI ou SENAC 1,00% 
           
16,17  

D INCRA 0,20% 
             
3,23  

E Salário Educação 2,50% 
           
40,43  

F FGTS 8,00% 
        
129,37  

G RAT(SAT) x FAP 3,00% 
           
48,51  

H SEBRAE 0,60% 
             
9,70  

Total Encargos previdenciários e FGTS 36,80% 
        

595,08  
    

 
Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias 

 

4.2 13º Salário e Adicional de Férias % Valor (R$) 

A 13 º Salário 8,33% 
        
134,70  

B Adicional de Férias - 1/3 Constitucional 2,78% 
           
44,95  

Subtotal 11,11% 
        
179,66  

C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias 4,088% 
           
66,11  

Total 13º Salário e Adicional de Férias 15,20% 
        

245,77  
    

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade 

4.3 Afastamento Maternidade % Valor (R$) 

A Afastamento maternidade 0,075% 
             
1,21  

B Incidência do submódulo 4.1 sobre Afastamento maternidade 0,028% 0,45  

Total Afastamento Maternidade 0,103% 
             

1,66  
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Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão 

4.4 a. Provisão para Rescisão % Valor (R$) 

A Aviso prévio indenizado 0,42% 
             
6,79  

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,03% 
             
0,49  

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 1,72% 
           
27,81  

D Aviso prévio trabalhado 1,94% 
           
31,37  

E Incidência do submódulo 4.1 sobre Aviso Prévio Trabalhado 0,71% 
           
11,54  

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado 1,72% 
           
27,81  

Total Provisão para Rescisão 6,54% 
        

105,82  
    

Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor (R$) 

A Férias 8,33% 
        
134,70  

B Ausência por doença 1,66% 
           
26,84  

C Licença paternidade 0,02% 
             
0,32  

D 
 
Ausências legais 
 

0,82% 
           
13,26  

E Ausência por Acidente de trabalho 0,27% 
             
4,37  

Subtotal 11,10% 
        
179,50  

H Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição 4,08% 
           
66,05  

Total Custo de Reposição do Profissional Ausente 15,18% 
        

245,55  
    

QUADRO RESUMO do Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas 

4 a. Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas   Valor (R$) 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS   595,08 

4.2 13º Salário e Adicional de Férias   245,77 

4.3 Afastamento maternidade   1,66 

4.4 Provisão para rescisão   105,82 

4.5 Custo de reposição do profissional ausente   245,55 

Total geral MÓDULO 4   1.193,89 
    

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$) 

A Custos Indiretos (EMPRESA DEVE DEFINIR PORCENTAGEM) 10% 
        

310,06  

B Tributos 6,15% 104,48 

  B1. Tributos Federais (especificar) 3,65%   

  PIS 0,65% 27,17 

  COFINS 3% 125,38 

  B.2 Tributos Estaduais (especificar)   0,00 

  B.3 Tributos Municipais (especificar) 2,50% 104,48 

  ISSQN (Município de Lajeado) 2,50% 104,48 

  B.4 Outros tributos (especificar)     

C Lucro Bruto (EMPRESA DEVE DEFINIR PORCENTAGEM) 15% 511,59 
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  Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro   
        
926,13  

        

Quadro-resumo do Custo por Empregado 

  Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)   Valor (R$) 

A Módulo 1 – Composição da Remuneração   1.617,08 

B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários   259,60 

C 

 

Módulo 3 – Insumos Diversos 

 

  30,00 

D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas   1.193,89 

Subtotal (A + B + C + D)   3.100,56 

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro   926,13 

Valor total por empregado   
     
4.026,69  

 
14. PLANILHA DE CUSTOS – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Obs. O consórcio disponibiliza a planilha em Excel. 
 

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra 

1 
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Carga Horária: 44 horas semanais | 220 horas mensais 
Horário de Trabalho:  Segunda à Sexta 07h30 às 11h30 - 13h às 17h | Sábado 07h30 às 11h30 

  

2 Salário Normativo da Categoria Profissional - CBO 5143 R$ 1.184,93 

  CCT 2021 Sindicato do Asseio/RS   
    

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 Composição da Remuneração % 
Valor 
(R$) 

A Salário Base   
R$ 

1.184,93 

B Adicional de periculosidade     

C Adicional de insalubridade 20% 
        
220,00  

D Adicional noturno     

E Hora noturna adicional     

F Adicional de Hora Extra     

Total da Remuneração   
     

1.404,93  
    

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

2 Benefícios Mensais e Diários   
Valor 
(R$) 

A Transporte (R$ 3,80 *2 *22 dias) - 6% part. Funcionário (71,10)   96,10 

B Auxílio alimentação (18,20 * 22 dias) - 19% (desconto em folha)   324,32 

C Plano de Benefício Social Familiar     

D Assistência Odontológica     

E Auxílio creche     

F Seguro de vida, invalidez e funeral     

G Outros (especificar): Cesta Básica     



 

 

 

     

Página | 44  
 

H Outros (especificar): Participação nos Lucros     

Total de Benefícios mensais e diários   
        
420,42  

Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado). 
    

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

3 Insumos Diversos   
Valor 
(R$) 

A Uniformes   30,00 

B Materiais     

C Equipamentos     

D Outros (especificar)     

Total de Insumos diversos   30,00 

    

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS % 
Valor 
(R$) 

A INSS 20,00% 
        
280,99  

B SESI ou SESC 1,50% 
           
21,07  

C SENAI ou SENAC 1,00% 
           
14,05  

D INCRA 0,20% 
             
2,81  

E Salário Educação 2,50% 
           
35,12  

F FGTS 8,00% 
        
112,39  

G RAT(SAT) x FAP 3,00% 
           
42,15  

H SEBRAE 0,60% 
             
8,43  

Total Encargos previdenciários e FGTS 36,80% 
        

517,01  
    

 
Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias 

 

4.2 13º Salário e Adicional de Férias % 
Valor 
(R$) 

A 13 º Salário 8,33% 
        
117,03  

B Adicional de Férias - 1/3 Constitucional 2,78% 
           
39,06  

Subtotal 11,11% 
        
156,09  

C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias 4,088% 
           
57,44  

Total 13º Salário e Adicional de Férias 15,20% 
        

213,53  
    

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade 

4.3 Afastamento Maternidade % 
Valor 
(R$) 

A Afastamento maternidade 0,075% 
             
1,05  

B Incidência do submódulo 4.1 sobre Afastamento maternidade 0,028% 0,39  

Total Afastamento Maternidade 0,103% 
             

1,44  
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Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão 

4.4 a. Provisão para Rescisão % 
Valor 
(R$) 

A Aviso prévio indenizado 0,42% 
             
5,90  

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,03% 
             
0,42  

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 1,72% 
           
24,16  

D Aviso prévio trabalhado 1,94% 
           
27,26  

E Incidência do submódulo 4.1 sobre Aviso Prévio Trabalhado 0,71% 
           
10,03  

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado 1,72% 
           
24,16  

Total Provisão para Rescisão 6,54% 
           

91,94  
    

Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % 
Valor 
(R$) 

A Férias 8,33% 
        
117,03  

B Ausência por doença 1,66% 
           
23,32  

C Licença paternidade 0,02% 
             
0,28  

D 
 
Ausências legais 
 

0,82% 
           
11,52  

E Ausência por Acidente de trabalho 0,27% 
             
3,79  

Subtotal 11,10% 
        
155,95  

H Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição 4,08% 
           
57,39  

Total Custo de Reposição do Profissional Ausente 15,18% 
        

213,34  
    

QUADRO RESUMO do Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas 

4 a. Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas   
Valor 
(R$) 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS   517,01 

4.2 13º Salário e Adicional de Férias   213,53 

4.3 Afastamento maternidade   1,44 

4.4 Provisão para rescisão   91,94 

4.5 Custo de reposição do profissional ausente   213,34 

Total geral MÓDULO 4   1.037,26 
    

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % 
Valor 
(R$) 

A Custos Indiretos (EMPRESA DEVE DEFINIR PORCENTAGEM) 10% 
        

289,26  

B Tributos 6,15% 97,47 

  B1. Tributos Federais (especificar) 3,65%   

  PIS 0,65% 25,34 

  COFINS 3% 116,97 

  B.2 Tributos Estaduais (especificar)   0,00 
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  B.3 Tributos Municipais (especificar) 2,50% 97,47 

  ISSQN (Município de Lajeado) 2,50% 97,47 

  B.4 Outros tributos (especificar)     

C Lucro Bruto (EMPRESA DEVE DEFINIR PORCENTAGEM) 15% 477,28 

  Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro   
        
864,01  

        

Quadro-resumo do Custo por Empregado 

  Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)   
Valor 
(R$) 

A Módulo 1 – Composição da Remuneração   1.404,93 

B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários   420,42 

C 

 

Módulo 3 – Insumos Diversos 

 

  30,00 

D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas   1.037,26 

Subtotal (A + B + C + D)   2.892,61 

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro   864,01 

Valor total por empregado   
     
3.756,62  
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ANEXO II 

TERMO DE CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO 
 

Pelo presente, credenciamos o (a) Sr (a). _________________________, portador (a) de Documento 
de Identidade com RG nº ____________________, para participar em procedimento licitatório – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/2021, podendo praticar todos os atos inerentes ao referido 
procedimento, no que diz respeito aos interesses da representada. 
 

_________________________, em _____ de ____________________ de 2021. 
 

_____________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO 

 
(NOME DA EMPRESA) ................................., CNPJ nº ............................... sediada 
.............................................(endereço completo) ......................, declara, sob penas da Lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na PREGÃO PRESENCIAL nº ____/2021, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  
 

_________________________, em _____ de ____________________ de 2021. 
 

_____________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

     

Página | 49  
 

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 

 
...................................................................(empresa), inscrita no CNPJ nº....................................., por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....................................................., portador(a) da 
Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, 
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em trabalho de qualquer natureza, 
salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º 
da Constituição Federal. 
 
Ressalva: 
(   ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 

_________________________, em _____ de ____________________ de 2021. 
 

_____________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
A ................................., inscrita no CNPJ nº ...................., por intermédio de seu representante legal o 
(a) Sr(a) ....................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................................, e do 
CPF nº ..................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei n.º 10.520, 
de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e entrega os envelopes 
contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos. 
Declara ainda que aceita integralmente todas as condições do Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 
___/2021. 
 
 

_________________________, em _____ de ____________________ de 2021. 
 

_____________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO OPCIONAL DE RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL 
 

 
(Razão Social da licitante)________________________________________, por meio de seu Diretor 
ou Responsável Legal, declara, para os fins de direito, que, se considerada habilitada na PREGÃO 
PRESENCIAL  Nº ___/2021, renuncia ao prazo recursal previsto em lei. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

_________________________, em _____ de ____________________ de 2021. 
 

_____________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

     

Página | 52  
 

ANEXO VII 
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 

 
 
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço:    Telefone: 
E-mail: 
Dados bancários: 

 
1. Contratação de empresa especializada para prestar serviços na operacionalização da Casa 

de Abrigamento de Menores, situada em Teutônia, RS, conforme detalhado abaixo e 
descrições de cada função: 
 

2. Equipe máxima: 

POSTO DE TRABALHO - FUNÇÃO VAGAS CARGA HORÁRIA Valor unitário Valor total 

Psicólogo 1 20h semanais   

Assistente Social 1 20h semanais   

Monitor diurno 2 12x36 escala diurna   

Monitor noturno 2 12x36 escala noturna   

Auxiliar de Albergue Infantil 
diurno 4 12x36 escala diurna  

 

Auxiliar de Albergue Infantil 
noturno 4 12x36 escala noturna  

 

Auxiliar de Serviços Gerais 1 44 horas semanais   

  TOTAL   

 Apresentar planilha de custos para cada função, nos moldes da planilha apresentada no 
termo de referência. 

 
Cotar valor unitário para cada grupo de serviços, valor mensal: _______________ 
 
Cotar valor anual: ________________ 
 
 
Validade da proposta: Declaramos que o preço proposto inclui todos e quaisquer tributos, 
contribuições e encargos sociais, e todas as despesas com materiais e equipamentos, mão-de-obra, 
transportes, ferramentas, lucro, seguros e demais encargos, enfim todos os custos diretos e indiretos 
necessários à execução completa dos serviços discriminados no Termo de Referência e especificações 
(ANEXO I).  
 

_________________________, em _____ de ____________________ de 2021.  
 

_____________________________________________________________  
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO VIII 
MINUTA DE CONTRATO 

Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2021 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI - CONSISA VRT, com sede na Av. 
Sete de Setembro, 45, Florestal, em LAJEADO/RS, inscrito no CNPJ 07.242.772/0001-89, representada 
neste ato pelo PRESIDENTE DO CONSISA VRT Sr. MARCOS JOSÉ SCORSATTO, Prefeito de Itapuca, RS, 
doravante denominado de CONTRATANTE e de outro lado como CONTRATADA a empresa, ................... 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n°......................, estabelecida ........................, 
na Cidade de ................................., neste ato representado por ........................, CPF: ........................., 
resolvem celebrar o presente Contrato, nos termos da Lei Federal nº8.666/93 e suas modificações 
posteriores e de acordo com a proposta adjudicada no Pregão Presencial nº 01/2021, mediante as 
cláusulas e condições seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 Contratação de empresa especializada para prestar serviços na operacionalização da Casa de 
Abrigamento de Menores, situada em Teutônia, RS, conforme detalhado abaixo e descrições de cada 
função, conforme Termo de Referência (ANEXO I): 
 

POSTO DE TRABALHO - FUNÇÃO VAGAS CARGA HORÁRIA Valor 

Psicólogo 1 20h semanais  

Assistente Social 1 20h semanais  

Monitor diurno 2 12x36 escala diurna  

Monitor noturno 2 12x36 escala noturna  

Auxiliar de Albergue Infantil diurno 4 12x36 escala diurna  

Auxiliar de Albergue Infantil noturno 4 12x36 escala noturna  

Auxiliar de Serviços Gerais 1 44 horas semanais  

  TOTAL  
1.2 A operacionalização dos serviços se dará mediante ORDEM DE SERVIÇO específica com a equipe mínima 
necessária. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 
2.1 O valor mensal do presente contrato, incluídos todos os encargos, custos diretos e indiretos, 
inclusive tributos, fretes, contribuições sociais e encargos trabalhistas é de R$...................... 
(...................). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 
3.1 A despesa orçamentária da execução deste contrato correrá à conta da Dotação Orçamentária 

Projeto/Atividade Recurso Orçamentário Natureza de Despesa 

2005 5003 3.3.90.37 
 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E INÍCIO DA VIGÊNCIA  
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4.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura, podendo 
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante termo aditivo, salvo manifestação formal 
em contrário das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta dias) do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 
5.1 A CONTRATADA deverá entregar nota fiscal correspondente aos serviços, mensalmente após a 
efetiva prestação dos serviços. 
5.2 O pagamento será realizado até o décimo dia útil da competência posterior e após a prestação dos 
serviços, desde que de acordo com as especificações do objeto desta licitação.  
5.3 A atestação da nota fiscal/fatura correspondente, caberá ao fiscal do contrato ou a outro servidor 
designado para esse fim. 
5.4 A nota fiscal emitida pela contratada deverá estar de acordo com os valores unitários e totais 
constantes na planilha da proposta, que passa a integrar o presente Edital. 
5.5 Os DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA (pessoa jurídica), deverão constar, 
obrigatoriamente, no corpo da nota fiscal. 
5.6 Não serão aceitos boletos bancários, somente serão efetuados depósitos em conta corrente em 
nome da Contratada. 
5.7 Deverão ser entregues, juntamente com a Nota Fiscal referente aos serviços fornecidos os 
seguintes documentos, condicionando o pagamento: 
a) Certidão de Regularidade do FGTS; 
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
c) Cópia da SEFIP do mês anterior, bem como comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS referente 
aos postos de trabalho licitados; 
d) Cópia dos contracheques do mês anterior, de todos os vínculos trabalhistas oriundos do contrato, 
bem como cópia do recibo de pagamento de benefícios como Vale refeição e Vale transporte; 
e) Cópia da folha-ponto (do mês em questão) de todos os vínculos trabalhistas oriundos do contrato; 
f) A qualquer momento poderão ser solicitados documentos comprobatórios da regularidade quanto 
à contratação dos vínculos trabalhistas oriundos deste contrato. 
5.8 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da 
CONTRATADA. 
5.9 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a atestação de 
que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do contrato. 
5.10 A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
6.1 É vedada a subcontratação do objeto do Contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
7.1 Este Contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja 
interesse do Contratante, com a apresentação das devidas justificativas.  
7.2 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do 
Contrato. 
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CLÁUSULA OITAVA - DOS REAJUSTES 
8.1 É facultado o reajuste em sentido estrito, a pedido da contratada, contemplando a variação do 
IGPM ou IPCA-IBGE (dos dois, o menor), após 12 (doze) meses da assinatura do contrato.  
8.2 O requerimento a que se refere o parágrafo anterior prescinde da indicação dos índices de variação 
do IGPM ou IPCA-IBGE no período, tendo em vista o lapso temporal observado em sua divulgação.  
8.3 Os reajustes sucessivos terão por base o termo final do período contemplado pelo reajuste 
anterior.  
8.5 O Contratado só fará jus a qualquer reajuste na constância da vigência contratual.  
 
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 
9.1 A fiscalização dos serviços será realizada por pessoa designada através de Portaria, cabendo o 
acompanhamento, controle, aceitação dos mesmos conforme deverá constar nas Notas 
Fiscais/Faturas, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, quando estes não obedecerem ou não 
atenderem ao especificado. 
9.2 A fiscalização poderá exigir a substituição de qualquer objeto que apresentar defeito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
10.1 A contratada além das demais obrigações contratuais se compromete a:  
10.1.1. Executar o objeto conforme especificações do edital e em consonância com a proposta 
financeira/planilha de custos e formação de preços; 
10.1.2. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 
CONTRATANTE; 
10.1.3. Arcar com todas as despesas relativas ao objeto com taxas, impostos, obrigações trabalhistas, 
ou quaisquer outros acréscimos legais correrá por conta exclusiva da Contratada; 
10.1.4. Ficar à disposição da Contratante para prestar os serviços nas áreas de abrangência do CONSISA 
VRT. 
10.1.5. Comunicar, por escrito, qualquer anormalidade ou mudança de caráter urgente que possa 
prejudicar a prestação dos serviços, e prestar os esclarecimentos quando solicitado pelo o 
CONTRATANTE; 
10.1.6. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
10.1.7 Por ser favorecida por regime tributário diferenciado ou qualquer benefício legal durante a 
execução contratual, deixando de recolher determinado tributo ou uma contribuição específica, a 
contratada deverá comunicar a contratante, bem como tal desoneração deverá ser repassada para o 
contrato pactuado, de forma a se garantir o pagamento apenas por tributos e contribuições que 
representam gastos efetivamente incorridos pela contratada. 
10.1.8 Caso a contratada troque de regime tributário durante a execução contratual, tal informação 
deverá ser comunicada imediatamente à contratante, que analisará a vantajosidade da continuidade 
da relação contratual, se porventura tal ação impactar financeiramente o pactuado. 
 
10.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
10.2.1 A CONTRATANTE, além das obrigações, deve: 
10.2.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 
representante ou preposto da CONTRATADA; 
10.2.3. Responsabilizar-se pelo pagamento dos serviços prestados; 
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10.2.4. Propiciar condições à contratada para o desempenho da realização dos serviços. 
10.2.5. Exercer a fiscalização dos serviços, por servidor designados para esse fim; 
10.2.6. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do 
contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 
11.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, de acordo com os artigos 78 e 79 
da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
12.1 Em caso de inadimplência, a licitante vencedora estará sujeito às seguintes penalidades: 
12.1.1 Multa: 
a) Pelo atraso injustificado no início dos serviços nos prazos previstos neste Edital, será aplicada multa 
moratória na razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, sobre o valor mensal do contrato, até 30 
(trinta) dias de atraso. Após esse prazo, a multa poderá ser calculada sobre o valor total do contrato. 
Contudo, a qualquer momento, em decorrência do atraso, poderá, justificadamente, rescindir o 
contrato e/ou imputar à licitante vencedora a pena prevista no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses; 
b) Pela não prestação dos serviços ou não prestação dos serviços a contento, sem justa causa, será 
aplicado multa na razão de até 15% (quinze por cento) do valor do contrato, podendo, também, ser 
rescindido o contrato e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no art. 87, III, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses; 
c) Quando da reincidência em irregularidades notificadas pelo CONSISA VRT, sem a pronta adequação, 
será aplicada a multa correspondente à infração cometida conforme subitens anteriores, acrescido de 
50% (cinquenta por cento) do valor da multa, podendo, ainda, ser rescindido o contrato e/ou imputada 
à licitante vencedora a pena prevista no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo 
prazo de até 24 (vinte e quatro) meses; 
e) Pela apresentação de documentação falsa, retardamento na execução do objeto, não manutenção 
da proposta, comportamento inidôneo e fraude ou falha na execução do contrato poderá ser 
rescindido o contrato e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no art. 87, III, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, podendo, neste caso, ser 
aplicada multa de até 30% sobre o valor total contratado;  
f) Pelo descumprimento das normas relativas à segurança do trabalho, será aplicada multa na razão 
de 2% (dois por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, conforme a gravidade 
da infração cometida pela licitante vencedora, podendo, também, ser rescindido o contrato e/ou 
imputada à licitante vencedora a pena prevista no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses. 
12.2 As multas a que aludem as cláusulas anteriores não impedem que o CONSISA VRT rescinda 
unilateralmente o contrato ou aplique, também, outra das penalidades previstas. 
12.3 A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada da garantia, quando 
prestada, ou dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONSISA VRT e, se for o caso, cobrada 
judicialmente. 
12.4 Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao Contratado o contraditório 
e a ampla defesa. 
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12.5 Nos termos do art. 7º da Lei Federal 10.520/02 e do art. 49 do Decreto Federal 10.024/19, o 
licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e ter cancelado o Registro 
Cadastral de Fornecedores do CONSISA VRT, nos casos de: 
a) não assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços; 
b) não entregar a documentação exigida no Edital; 
c) apresentar documentação falsa; 
d) causar o atraso na execução do objeto; 
e) não mantiver a proposta; 
f) falhar na execução do Contrato; 
g) fraudar a execução do Contrato; 
h) comportar-se de modo inidôneo; 
i) declarar informações falsas; e 
j) cometer fraude fiscal. 
12.6 Da aplicação das penas previstas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
intimação, o qual deverá poderá ser enviado por e-mail ou protocolado no Protocolo Central do 
CONSISA VRT. 
12.7 O recurso ou o pedido de reconsideração, relativos às penalidades acima dispostas, será dirigido 
à Autoridade Competente para decisão. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA –DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO 
13.1 O presente contrato fundamenta-se na Lei nº 8.666/1993 e vincula-se ao Processo Administrativo 
nº 03/2021, bem como à proposta da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NA FONTE  
14.1 Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, no que couber, às 
retenções na fonte de acordo com a lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 
15.1 O resumo deste contrato será encaminhado até o quinto dia útil do mês subsequente ao da sua 
assinatura, para a publicação, consoante dispõe o artigo 61, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
16.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Lajeado – RS, com exclusão 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
E por estarem assim justas e contratadas as partes, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) 
vias, de igual teor e forma, juntamente na presença de 02 (duas) testemunhas, para que gere seus 
jurídicos e legais efeitos. 
 
Lajeado – RS, ................................ 

 
 



 

 

 

     

Página | 58  
 

CONTRATANTE                                                                                            CONTRATADA 
CONSISA VRT                                                                                  ...................................................  

 
 
 

ASSESSORIA JURÍDICA 
 
 

TESTEMUNHAS: _______________________                     _________________________ 
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ANEXO IX 
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 
 
 
Atesto, para fins do exigido no Pregão Presencial 01/2021, que a empresa 
________________________________________________________ representada por 
_________________________________________________ participou da Visita Técnica realizada em  
___/____/_______ junto ao espaço onde está instalada a Casa de Abrigamento a fim de esclarecer 
dúvidas e entender da operacionalização dos serviços constantes da licitação. 
 
 
 
A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos serviços e que tem pleno 
conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das obrigações 
objeto do certame. 
 
 
 

_______________/RS, ____ de __________ de 2021. 
 
 
 
 

________________________________ 
PREFEITURA DE TEUTÔNIA 

 
 

___________________________________ 
EMPRESA 

 
 


