
 

PORTARIA MUNICIPAL 197/2015 
de 14 de agosto de 2015 

 
 

DISPÕE SOBRE O CREDENCIAMENTO E 
DESCREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA 
PARA SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA 
GESTÃO DE NFS-e 

SÉRGIO ADEMIR KUHN, Prefeito Municipal de Selbach, RS, no uso de 
suas atribuições legais e 

Levando em consideração: 
 
- que a nota fiscal eletrônica é a apresentação de uma obrigação acessória de controle de 

serviços prestados, e que para fins fiscais é necessário para o recolhimento devido da obrigação principal, 
que é o tributo; 

 
- que a circulação da nota fiscal em forma de papel está sendo substituída pela nota fiscal 

eletrônica; 
 
- que esse avanço da tecnologia permite um controle por parte do fisco dos serviços 

prestados pelos contribuintes muito maior, sendo eficaz no combate à sonegação fiscal; 
 
- que não se está buscando aumentar tributo e, tampouco, exigir, pois os tributos devidos já 

estão instituídos 
 
- que o artigo 97, do Código Tributário Nacional, possui a seguinte redação: 
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 

I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; 

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 

57 e 65; 

III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto 

no inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu sujeito passivo; 

IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos 

artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 

V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, 

ou para outras infrações nela definidas; 

        VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de 

dispensa ou redução de penalidades. 

 
- que a medida reveste-se por uma segurança jurídica necessária, a fim de evitar dúvidas e 

atos equivocados pela administração local; 
 
- que a obrigação acessória já foi instituída mediante Lei e que a multa já tem previsão legal. 
 
- que pretendemos operacionalizar o procedimento dessa obrigação acessória, que é a 

entrega do documento (nota fiscal) na forma eletrônica ao fisco local, substituindo a formatação de papel; 
 
- o conteúdo da Lei Municipal 3.007/2014 e suas atualizações e alterações, da Lei Muncipal 

3.050/2014, do Decreto Municipal 06/2015; 
 

RESOLVE 



 

Art. 1º - Determinar a realização de chamamento público visando o 
credenciamento de pessoas jurídicas interessadas em agir como provedor de serviços para 
gestão de NFS-e. 

 

 
Art. 2º - O Edital é parte integrante da presente Portaria, sendo que vem 

integralmente transcrito no ANEXO I. 
 

 
Art. 3 º - Fica designada a Comissão de Licitações como responsável pelo 

processamento dos credenciamentos. 
 

 
Art. 4 º  - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

SELBACH, RS, 14 de agosto de 2015. 
 
 

SÉRGIO ADEMIR KUHN 
                       Prefeito Municipal 

 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
 
MARLI TERESINHA TONELLO REIS        VOLNEI SCHNEIDER 
Secretária Municipal de Fazenda                                     Assessor Jurídico – OAB.RS 34.861 
Administração e Planejamento 

 
 



 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO EC 02/2015 

 

O MUNICÍPIO DE SELBACH, RS, comunica aos 
interessados que está procedendo ao Chamamento Público para fins de 
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM AGIR 
COMO PROVEDOR DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DE NFS-E, na forma da 
legislação em vigor, seguindo as determinações da Portaria Municipal n° 197/2015, e 
seguindo as normas do presente Edital. 

O credenciamento ficará aberto no período de 24 de 
agosto de 2015 a 23 de agosto de 2016, com possibilidade de prorrogação, no horário 
das 07:30 horas às 11:30 horas e das 13:30 horas às 17:00 horas, na Prefeitura 
Municipal de Selbach, RS, junto ao Setor de Compras e Licitações da Prefeitura 
Municipal. Neste período os interessados poderão a qualquer momento, se credenciar, 
desde que respeitadas as condições do Edital. 
O presente edital, por analogia a Lei de Licitações – Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores) poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o 
limite de 60 (sessenta meses). 

 
Obs: Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações referentes a este procedimento 

devem ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico via internet, para o e-mail 

compras@selbach.rs.gov.br, no horário oficial de Brasília, DF, nos dias úteis, das 08:00h 

às 11:30h e das 13:30h às 17:00h. 

 

Obs: As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão 

disponibilizados no endereço eletrônico www.selbach.rs.gov.br   (publicação > licitações ) 

para conhecimento da sociedade em geral e dos fornecedores, cabendo aos interessados em 

participar do certame acessá-los para obtenção das informações prestadas. 

 

Obs: As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem 

estritamente informal. 

 

Obs: O Caderno de Licitação também poderá ser obtido via internet, no site 

dwww.selbach.rs.gov.br ou requisitado através do seguinte e-mail: 

compras@selbach.rs.gov.br. 
 

Obs.: Não serão aceitos documentos de habilitação e proposta remetida via fax ou e-

mail, admitindo-se o envio de tais documentos através do Correio, desde que dentro de 

envelopes devidamente lacrados e recebidos até a data e horários estabelecidos no preâmbulo. 

 
Obs.: Mais informações e cópia detalhada do edital, poderão ser obtidos 

na sede Prefeitura Municipal de Selbach, RS, ou junto a Assessoria Jurídica, 
pelos fones 54 3387 1106, ou pelo e-mail compras@selbach.rs.gov.br . 

EDITAL 

Art. 1º - Abre-se CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 
JURÍDICAS INTERESSADAS EM AGIR COMO PROVEDOR DE SERVIÇOS 
WEB PARA GERAR E EMITIR NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS 
ELETRÔNICAS COM SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO PARA A 



 

IMPLANTAÇÃO, DE FORMA A OPERACIONALIZAR A GESTÃO DE NFS-E  
na forma da legislação em vigor. 

Parágrafo único - O credenciamento vigorará por 01 (um) ano, 
prorrogável por até mais 05 períodos de igual tempo, respeitado o interesse da 
Administração Municipal.  

Art. 2° - Para requerer credenciamento, as pessoas jurídicas 
necessitam atender os pré-requisitos descritos neste edital, apresentando a seguinte 
documentação básica: 

I – REQUERIMENTO: 
a) Requerimento de credenciamento (Anexo I), assinado pelo profissional, com 

firma reconhecida; 
 
II – TERMO DE COMPROMISSO: 

a) Termo de Compromisso (Anexo II), assinado pelo profissional com firma 
reconhecida; 

 
III – FORMULÁRIO: 

a) Formulário de Dados Cadastrais (Anexo III), assinado com firma reconhecida; 
 
IV–HABILITAÇÃO JURÍDICA (alternativamente, conforme o caso): 

a) Registro comercial no caso de empresa individual 
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado em se 

tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhados de 
documento de eleição de seus atuais administradores (a comprovação do registro 
poderá ser feita mediante certidão, carimbo ou chancela da respectiva Junta Comercial, 
aposta no documento);  

c) Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício;  

d) ou 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 
 

 
Obs.1: A licitante poderá apresentar a versão consolidada do presente 

documento, devendo o mesmo vir acompanhado de todas as alterações 

posteriores, caso houver. 

 

Obs.2: Caso a documentação deste item, tenha sido previamente 
apresentada, para fins de credenciamento a sessão de lances, fica dispensada 

nova apresentação nesta fase. 
 

V - PROVA DE 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, ou do 

Distrito Federal se houver, relativo à sede do licitante, pertinentes ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto desta licitação; 



 

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão de 
Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, em vigor, INTEGRADA 
com a Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social, INSS, em vigor, 
demonstrando a situação regular relativa aos encargos sociais instituídos por lei. 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor. 
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, em vigor, conforme legislação 

tributária do Município expedidor da empresa que ora se habilita para este certame 
f) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS - em 

vigor, demonstrando a situação regular ao cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por lei. 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452 de 1° de maio 
de 1943, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou, alternativamente, nos termos 
do §2° do art. 642-A da CLT, por expedição de Certidão Positiva de Débitos 
Trabalhistas com Efeitos de Negativa. 

 
 
VI - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica OU DIRETAMENTE NO SITE DO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO ONDE ESTÁ LOCALIZADA SUA SEDE, em vigor. As 
certidões que não expressarem o prazo de validade, deverão ter a data de expedição não 
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame. 

 
 
VI – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 

a) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 

de 1988 (Lei nº 9.854/99) conforme modelo do ANEXO IV, assinada por 
representante legal da empresa. 

 
b) Declaração da licitante sob as penas da lei, de que não foi declarada INIDÔNEA para 

licitar ou contratar com a Administração Pública (conforme modelo doANEXO V), 
assinada por representante legal da empresa. 

 

§ 1º  - A documentação exigida será recebida no Setor de 
Compras e Licitações, localizada no Largo Adolfo Albino Werlang, 14, na cidade de 
Selbach, RS, que avaliará a documentação e, estando regular, enviará ao Prefeito 
Municipal que homologará a inscrição no credenciamento. 

§ 2º - Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de 
validade em vigor, a exceção do tratamento diferenciado constante na Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores. Se este prazo não constar do próprio 
documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade de 6 (seis) meses, a contar de 
sua expedição. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do 
proponente, ressalvado a comprovação de regularidade fiscal das empresas enquadradas como 
ME e EPP, que deverão apresentar toda a documentação exigida no edital, mesmo que apresente 
alguma restrição, porém, sendo exigido a comprovação de regularidade fiscal somente para 



 

efeito de assinatura do contrato, caso serem julgadas vencedoras do certame.(Art. 42 e 43,§§ 1° 
e 2° da LC 123/2006). 

 
§ 3º - Havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
§ 4º -  A não-regularização da documentação, no prazo previsto 

no § 1º do Art. 44, da LC 123/2006 e suas alterações posteriores, implicará decadência do 
direito ao credenciamento, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993. 

 
§ 5º - A aceitação dos documentos, obtidos via internet, ficará 

condicionada à confirmação de sua validade, também por esse meio. 
 

§ 6º -  Será vedada o credenciamento de empresas quando: 

I - estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a 
Administração Pública, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas, enquanto perdurar o 
prazo estabelecido na sanção aplicada; 

II - Reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição; 

III – Não será admitida neste credenciamento quaisquer 
interessados que se enquadrem nas vedações elencadas no artigo 9º da lei 8.666/1993 e a 
participação de empresas que façam parte de cooperativa; 

IV - estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 
V - cujo estatuto ou contrato social não guarde pertinência com 

o objeto deste chamamento público; 
VI – que estejam em processo de dissolução, recuperação 

judicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação, conforme decisão judicial;  
VI - servidor do órgão promotor do credenciamento, salvo se 

estes se encontrarem de licença para trato de interesses particulares, na forma do art. 91 da Lei 
n° 8.112, de 1990 ou a participação decorra dos conselhos de administração e fiscal de empresas 
ou entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou 
em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros;  

VII – não poderão também participar deste credenciamento, os 
familiares de agente público que esteja investido em cargo em comissão ou função de confiança 
perante o órgão promotor do credenciamento; 

 

Art. 3º - Os serviços contratados serão prestados pela 
pessoa jurídica credenciada, exclusivamente através dos profissionais de seu 
estabelecimento, que tenham sido vinculados à documentação apresentada nos termos 
deste edital. 

Art. 4º - O pagamento será realizado diretamente pelos 
usuários do sistema, mediante a emissão do formulário NFS-e, razão pela qual, não 
haverá contraprestação financeira por parte do Município aos credenciados. 



 

Art. 5º - A participação neste Edital de Credenciamento 
implica no reconhecimento pela empresa proponente de que conhece, atende e se submete a 
todas as cláusulas e condições do presente Edital e seus Anexos, bem como as disposições 
contidas na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e 
suas alterações posteriores, e demais normas complementares, que disciplinam o presente 
Chamamento Público e integrarão o ajuste correspondente. 

Art. 6º -  Os serviços a serem realizados pela empresa 
credenciada são todos aqueles listados no Termo de Compromisso do Anexo II deste Edital, 
referente a cada uma das especificidades referidas neste edital, de acordo com a solicitação e o 
credenciamento de cada uma das empresas.  

 
Art. 7º - Para as situações de impedimento a credenciamento, 

será utilizada a seguinte sistemática de trabalho: 
 
a) O credenciado que venha a se enquadrar nas situações 

previstas neste item, terá suspensa a respectiva atividade, enquanto perdurar o impedimento.  
b) Esta suspensão será de iniciativa e responsabilidade da 

Comissão Permanente de Licitações, e a reativação ocorrerá quando da comunicação da 
cessação do motivo do impedimento. 

c) O despacho decisório caberá à Comissão Permanente de 
Licitações, com a necessária homologação pelo Prefeito Municipal, devendo a decisão ser 
publicada. 

 
Art. 8º - Após a análise da solicitação de credenciamento e 

respectivos documentos, deverá ser registrada declaração por parte da Comissão Permanente de 
Licitações, de que os documentos apresentados foram analisados e satisfazem as exigências em 
vigor. 

 
Parágrafo único - O Grupo de trabalho verificará o eventual 

descumprimento das condições de habilitação, especialmente quanto à existência de sanção que 
impeça a participação no certame ou a futura contratação ou credenciamento, mediante a 
consulta aos seguintes cadastros:  

 
- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

(CEIS) do Portal da Transparência, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  

- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 
Improbidade Administrativa mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (- 
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

- Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar 
com a Administração Pública Estadual - CFIL/RS – mantido pela Central de Licitações do 
Estado do Rio Grande do Sul 
(http://www.celic.rs.gov.br/index.php?menu=empimpedidas&cod=16) 

 
Obs.1: A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa 

proponente e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei 

n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela 

prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com 

o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário. 



 

Obs.2: Constatada a existência de sanção, a Comissão responsável 

pelo Credenciamento reputará o proponente inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

Art. 9º - Após aprovação pela Comissão Permanente de 
Licitações, caberá a impressão, de 01 (uma) via da Ficha Cadastral de Credenciados, que fará 
parte do processo, devendo ser dado ciência da mesma ao representante legal da empresa 
credenciada. 

 
Art. 10 - Após o credenciamento, a Prefeitura Municipal 

incluirá os dados do credenciado em seus controles. Todas as empresas ou instituições 
credenciadas para prestação dos serviços objeto do presente Edital de Chamamento Público 
constarão do “Rol de Credenciadas”, em que serão informados nome, endereços de execução, 
telefone para contato e serviços oferecidos, com publicação em jornal de circulação local e/ou 
regional, e site da Prefeitura Municipal. 

 
 
Art. 11 - Comete infração administrativa, a empresa que:  
 
I – não assinar o contrato e/ou termo de credenciamento, 

quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;  
II – apresentar documentação falsa;  
III – deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  
IV – comportar-se de modo inidôneo;  
V – cometer fraude fiscal;  
VI – fizer declaração falsa;  
VII – ensejar o retardamento da execução do certame;  
VIII – falhar ou fraudar na execução dos serviços credenciados  
 
Art. 12 – A empresa que cometer qualquer das infrações 

discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal, às seguintes sanções:  

 
I – Multa de até 15% (quinze por cento) sobre a média do 

faturamento do último semestre, tendo por base os contribuintes de Selbach, RS, que utilizaram 
seus serviços; 

II – Impedimento de licitar e de contratar com a Administração 
Pública e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;  

III – A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente 
com as demais sanções. 

 
Art. 13 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste 

Credenciamento, o Consórcio poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções: 
I – Advertência, notificada por meio de ofício, mediante 

contrarrecibo do representante legal da Credenciada, estabelecendo o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis para que apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da 
Administração. 

II – Multa de mora nos termos do art. 12 deste Edital; 
III – Suspensão temporária de participação em Licitação (ou 

credenciamento) e impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 2 
(dois) anos;  



 

IV – A aplicação de multa por inexecução da obrigação 
independe da multa moratória eventualmente aplicada ou em fase de aplicação, sendo aplicada 
cumulativamente.  

V – Ficará impedida de licitar e de contratar com a 
Administração Pública, pelo o prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação 
e de ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a Licitante que 
convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o Contrato ou instrumento 
equivalente, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal.  

VI – As sanções previstas nos incisos I e V deste artigo poderão 
ser aplicadas juntamente com as dos incisos II e III, facultada a defesa prévia do interessado, no 
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação.  

VII – As penalidades serão obrigatoriamente registradas 
junto a Prefeitura Municipal e, no caso de suspensão de licitar, a Licitante/Contratada 
deverá ser descredenciada, por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital 
e no Termo de Credenciamento/Contrato e nas demais cominações legais, bem como, nos 
meios abaixo:  

VII.a - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas (CEIS) do Portal da Transparência, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis). 

 
Art. 14 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, 

podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  
 
Parágrafo único - Em qualquer hipótese de aplicação de 

sanções será assegurado a licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa. 
 
Art. 15 -  O processo de descredenciamento poderá ser do 

próprio credenciado ou da Prefeitura Municipal, devendo ser adotadas as seguintes medidas: 
a)suspensão imediata do encaminhamento de serviços à 

empresa credenciada e seu grupo de profissionais 
b)publicação da decisão 
c)exclusão da empresa credenciado nos controles. 
 
§ 1º - A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará sua 

rescisão, com as consequências contratuais, de acordo com o disposto nos artigos 77 a 80, da 
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores:  

§ 2º - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

§ 3º  – A rescisão deste Contrato poderá ser:  
 
I - Determinada por ato unilateral e por escrito da 

Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78, da Lei nº 
8666/93;  

II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no 
processo da contratação, desde que haja conveniência para a Administração;  

III – Judicial, nos termos da legislação.  
§ 4º – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser 

precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, sendo, nesse caso, 
reconhecidos os direitos da Administração, conforme art. 55, IX, da Lei nº 8.666/93.  



 

§ 5º – Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a 
XVII do artigo 78, da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta 
ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito à 
devolução de garantia e aos pagamentos devidos pela execução deste Contrato até a data da 
rescisão.  

§ 6º – Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do 
Contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.  

§ 7º – A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais 
acarretará a retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados 
à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste Instrumento. 

 

 
Art. 16 - Da penalidade aplicada caberá recurso à autoridade 

superior àquela que aplicou a sanção, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, ficando 
sobrestada a mesma até o julgamento do pleito.  

 

 
Art. 17 - A execução do presente credenciamento, bem como os 

casos omissos, regular-se-ão pelas cláusulas dos termos de credenciamento e pelos preceitos de 
Direito Público, aplicando-lhes, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e 
as disposições de Direito Privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/1993 e alterações 
posteriores, combinado com inciso XII do artigo 55, do referido diploma legal e com o Código 
de Defesa do Consumidor. 

 
Art. 18 . Em caso de descredenciamento a pedido, fica 

dispensada a aprovação por parte da Prefeitura Municipal, bem como, nos casos de débitos, 
devendo ser cumpridos os demais quesitos. 

 
Art. 19 - Havendo necessidade de preservar interesse da 

Administração, a suspensão imediata de encaminhamento de procedimentos poderá ocorrer 
concomitantemente à proposta de descredenciamento. 

 
Art. 20 - Após a formalização e credenciamento, o 

Departamento, encaminhará para a documentação aos Municípios para formalização dos 
procedimentos necessários para autorizar a realização das despesas. 

 
Art. 21 - O desempenho das empresas credenciadas deverá ser 

controlado pela Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, abordando-se 
os aspectos quantitativos e qualitativos. 

 
Art. 22 - A autoridade competente para aprovação do 

procedimento somente poderá revogar o chamamento por razões de interesse público 
decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, dando ciência aos participantes, na 
forma da legislação vigente. 

 
§ 1º – É facultado à equipe de trabalho ou à autoridade superior, 

em qualquer fase deste Chamamento Público, promover diligências destinadas a esclarecer ou 
completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos 
que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação.  

 



 

§ 2º – As empresas não terão direito à indenização em 
decorrência da anulação deste procedimento, ressalvado o direito, em caso de boa-fé, de 
ressarcimento pelos encargos que tiverem suportado no cumprimento da obrigação assumida.  

 
§ 3º – O desatendimento de exigências formais não essenciais 

não importará no afastamento da empresa, desde que seja possível a aferição das suas 
qualificações e a exata compreensão da sua proposta de credenciamento. 

 
§ 4º – As empresas assumem todos os custos de preparação e 

apresentação de suas propostas de credenciamento e a Prefeitura Municipal não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
procedimento licitatório. 

 
Art. 23 – Fica a empresa ciente de que a apresentação da 

proposta de credenciamento implica a aceitação de todas as condições deste Edital e seus 
anexos, bem como à submissão às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei 11.488, de 15 de junho de 2007 (art. 
34) e demais normas complementares, que disciplinam o Chamamento Público em epígrafe 
e integrarão o ajuste correspondente. 

 
Art. 24 - Poderá a empresa ser excluída do Chamamento 

Público, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, 
se o CONSÓRCIO tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior 
ou posterior ao julgamento deste credenciamento, que desabone sua idoneidade ou capacidade 
financeira, técnica ou administrativa. 

 
Art. 25 – As propostas de credenciamento que não forem 

aprovadas, ficarão à disposição das empresas pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contados do 
indeferimento. Transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o 
resultado ou, se for o caso, denegados os recursos interpostos, os mesmos serão destruídos pela 
Prefeitura Municipal. 

 
Art. 26  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e 

seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem 
os prazos em dias de expediente na  Prefeitura Municipal; 

 
Art. 27 – A Prefeitura poderá revogar o chamamento público 

por razões de interesse público, devendo anulá-las por ilegalidade, em despacho fundamentado, 
sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93). 

 
Art. 28 – Os casos omissos serão resolvidos pela equipe de 

trabalho da Prefeitura Municipal, com observância das disposições constantes da Lei Federal 
8.666/1993 e legislação correlata. 

 
Art. 29 - As questões decorrentes da execução deste 

instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, poderão ser processadas e 
julgadas no Foro da Comarca de Tapera, RS, com exclusão de qualquer outro. 

 

Art. 30 - Fazem parte complementar e inseparável deste edital 
os anexos : 

- Anexo  I - Requerimento 



 

- Anexo II – Termo de Compromisso 

- Anexo III – Formulário de dados Cadastrais 

- Anexo IV  - Modelo de Declaração de Cumprimento do 
disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 

- Anexo V - Modelo de Declaração de Idoneidade 

- Anexo VI – Modelo de Parecer e Homologação 

- Anexo VII – Minuta de Termo de Credenciamento 

- Anexo VIII – Extrato de Publicação 

Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 32 - Este Edital entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

 

SÉRGIO ADEMIR KUHN 
                       Prefeito Municipal 

 
 
 
 
MARLI TERESINHA TONELLO REIS        VOLNEI SCHNEIDER 
Secretária Municipal de Fazenda                                     Assessor Jurídico – OAB.RS 34.861 
Administração e Planejamento 

 

 

 



 

ANEXO I do Edital de Credenciamento EC 02/2015 

 
REQUERIMENTO 

 
 

Senhor Prefeito Municipal: 
 
 

RAZÃO SOCIAL/NOME                                                                                           CNPJ/MF  
 
ENDEREÇO (Rua, nº, Complemento, bairro): 
 
CIDADE/UF 
 
ENDEREÇO ONDE OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS: 

 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 

 

REPRESENTANTE LEGAL (Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, 
endereço residencial) 

 

 
RELAÇÃO NOMINAL DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕE A EQUIPE TÉCNICA 
 
 
 
 
RELAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SE PROPÕE A REALIZAR (CONFORME TERMO DE 
COMPROMISSO APRESENTADO 
 
 
 
 
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO) 
 
 
 
 
 
Passamos a requerer a Vossa Senhoria o cadastramento nesta Prefeitura como 
PROVEDOR DE SERVIÇOS WEB PARA GERAR E EMITIR NOTAS FISCAIS 
DE SERVIÇOS ELETRÔNICAS COM SUPORTE TÉCNICO E 
TREINAMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO, DE FORMA A 
OPERACIONALIZAR A GESTÃO DE NFS-E   
 



 

na forma da Portaria Municipal n° 197/2015 / Edital de Credenciamento EC 02/2015, e  
legislação em vigor.  
 
Nestes termos, pede deferimento. 
 
 
Localidade, RS, ___ de ________________ de ____ 
 
 
 

Nome e Assinatura do Representante Legal 
Razão Social, CNPJ, Endereço 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO II do Edital de Credenciamento EC 02/2015 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

A EMPRESA _______________________________, inscrita no CNPJ.MF 

___________________ POR SEU REPRESENTANTE LEGAL _______________, 

portador da Cédula de Identidade ________________________ e CPF 

_________________ declara, para todos os efeitos legais, que: 

 

1. Utilizará solução de aprovação da NFS-e própria ou de outro PSN 
credenciado. 

 
2. Disponibilizará Sistema de Gestão da NFS-e no padrão ABRASF, 
versão atualizada, incluindo: 

 
a. Operação 24x7 (vinte e quatro horas por dias, sete dias por 

semana). 
b. Emissão de Recibo Provisório de Serviços - RPS. 
c. Envio da NFS-e aos tomadores por e-mail.  
d. Repositório de NFS-e para consulta e download pelo 

tomador. 
 

3. Disponibilizará à Prefeitura Municipal os seguintes arquivos 
eletrônicos: 

 
a. Integração com o Sistema de Gestão de ISS utilizado na 

Prefeitura. 
b. Cópia das GIAs de recolhimento de tributo de Prestadores e 

Tomadores. 
c. Cópia das NFS-e que compuseram as GIAs. 
 

4. Disponibilizará à Prefeitura Municipal, para efeito de fiscalização: 
 

a. Acesso online ao cadastro de prestadores usuários da solução 
do PSN. 

b. Acesso online ao sistema de Gestão das NFS-e por prestador. 
 

5. Apresentará plano de contingência a ser aprovado pela área técnica 
da Prefeitura 

 
a.   Do sistema de aprovação da NFS-e 
b.   Da solução de emissão de NFS-e disponibilizada ao 

prestador.  
c.   Contingência da solução disponibilizada à Fiscalização. 



 

 
6.  Os serviços serão compatíveis com versão atualizada ABRASF. 

 
 

Para o bom desempenho de seu mister assume, o presente Termo de Compromisso, e 

responsabiliza-se pelas atividades atinentes aos serviços, e reconhece o conteúdo 

integral  Portaria Municipal n° 197/2015 e do Edital de Credenciamento EC 02/2015. 

 

E, para constar, lavrou-se o presente Termo em duas vias, que vão devidamente 

assinadas. 

 

Localidade, RS, ___de _____________de _____  

Assinatura: 

(Reconhecer Firma) 

 
 
 



 

ANEXO III do Edital de Credenciamento EC 02/2015 
 

FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS 
 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: _____________________________________________ 

NACIONALIDADE:  _____________________________________________________________ 

ESTADO CIVIL: ________________________ PROFISSÃO: _____________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: _____/_____/_____ RG: ____________________________________ 

ÓRGÃO EMISSOR: ____________ UF: _______ CPF: __________________________________ 

ESCOLARIDADE:  _______________________________________________________________ 

CURSO: ________________________________________________________________________ 

NOME DA INSTITUIÇÃO: ________________________________________________________ 

DATA DE CONCLUSÃO:___/___/___ NÚMERO DE INSCRIÇÃO NA JUCERGS: __________ 

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: __________________________________ 

RG DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____________________________________ 

Endereços: Preencher e assinalar com um “X” qual deve ser utilizado em seu cadastro. 

(    ) Residencial: 

Rua:___________________________________________________________ Número:_________ 

Complemento: ______________ CEP: __________ Município: _____________________________ 

Telefone: Cód. Área: ____ nº: ______________  Celular: Cód. Área: _____ nº: ________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________ 

(    ) Profissional: 

Rua:___________________________________________________________ Número:_________ 

Complemento: ______________ CEP: __________ Município: _____________________________ 

Telefone: Cód. Área: ____ nº: ______________  Celular: Cód. Área: _____ nº: ________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________ 

Declaro que as informações acima são verdadeiras. 

_____________,___de_____________ de _____ 

 

Assinatura do Representante Legal 

_______________________ 

(Reconhecer Firma) 

 

DE ACORDO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Assinatura 

_______________________ 

(Reconhecer Firma) 

 

 
 



 

ANEXO IV 
 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO 
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 

Prezados Senhores, 

 
 
 
A empresa __________________________ inscrita no CNPJ sob nº 

________________________, sediada (endereço completo) 

__________________________________________ , por intermédio de seu representante legal 

o(a) Sr(a)__________________________, titular da Carteira de Identidade nº______________ 

e do CPF nº  _____________________ DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 

27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 

1999, que não emprega e não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, 

mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos. 

 

Cidade, UF___________, _____ de _____________ de 2015. 

 

 

Representante Legal/Procurador 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO V 
 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
E INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
 (NOME DA EMPRESA) ______________________________ CNPJ nº _________, sediada 
(endereço completo) __________, através de seu Diretor ou Responsável Legal, declara, sob as 
penas da lei, que não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
 
 Declara também, que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo 
Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 
 

 
 
 

_________________________, em _____ de ____________________ de 2015. 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________ 
Nome e Número de Identidade do declarante 

Assinatura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO VI - PARECER SOBRE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 
(a ser preenchido pela Prefeitura Municipal) 

 
 
Após a análise da solicitação de credenciamento e 

respectivos documentos deste processo, DECLARAMOS a EMPRESA 
_________________________________________ cumpriu as exigências estabelecidas 
no edital, estando APTO(A) para credenciamento. 
 

 
Selbach, RS, Data ____ / ____ / _____ 
 

 
 
 

Comissão de Licitações 
 
Revisão: 
 
 
Assessoria Jurídica  
 
 

HOMOLOGAÇÃO DO PARECER  
 
 
Analisando o parecer, a revisão, com referência a 

solicitação de credenciamento de que trata estes autos, entendemos que a decisão é 
correta, pois seguiram-se as determinações do edital de credenciamento EC 02/2015 - 
Portaria Municipal n° 197/2015, razão pela qual, 

HOMOLOGO o Parecer determinando, a emissão de 
certificado cadastral. 

 
Selbach, RS, Data ____ / ____ / _____ 
 

 
 

 
 
 

Sérgio Ademir Kuhn 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 



 

ANEXO VII CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO Nº ---
/2015 

(a ser preenchido pela Prefeitura Municipal) 
RAZÃO SOCIAL/NOME                                                                                           CNPJ/MF  
 
ENDEREÇO (Rua, nº, Complemento, bairro): 
 
CIDADE/UF 
 
ENDEREÇO ONDE OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS: 

 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 

 

REPRESENTANTE LEGAL (Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, 
endereço residencial) 

 

 
RELAÇÃO NOMINAL DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕE A EQUIPE TÉCNICA 
 
 
 
 
RELAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SE PROPÕE A REALIZAR (CONFORME TERMO DE 
COMPROMISSO APRESENTADO 
 
 
 
 
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO) 
 
 
 
 
 

 
Certificamos que a pessoa jurídica supra mencionada, 

encontra-se registrada (o) no cadastro de prestadores de serviços médicos e exames 
auxiliares, conforme regras estabelecidas no Edital de Chamamento Público EC 02/2015 
e Portaria n º 197/2015. 

 
 

 
- Comissão de Licitações 

 
- Comissão de Licitações 



 

 
- Comissão de Licitações 

 
 
Revisão: 
 

Assessoria Jurídica 
 

DECLARAÇÃO 
 
Pelo presente, na qualidade de Responsável técnico da 

empresa cadastrada, dou-me como intimado a teor da emissão do presente certificado 
cadastral. Da mesma forma, declaro estar ciente quanto as regras constantes no Edital 
de Chamamento Público EC 02/2015 e Portaria n º 197/2015, com referência as 
obrigações ali constantes, que ora assumo a responsabilidade de cumprir. 
 
Localidade e Data: 
 
 
Assinatura do Representante legal 

Carimbo ou identificação (da empresa e do profissional) 
 
 
 

CLÁUSULAS RATIFICADAS 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. A empresa credenciada, através de sua estrutura e de seus profissionais deverá prestar 

serviços de acordo com o TERMO DE COMPROMISSO apresentado no ato de seu 
credenciamento: 
 
PROVEDOR DE SERVIÇOS WEB PARA GERAR E EMITIR NOTAS 
FISCAIS DE SERVIÇOS ELETRÔNICAS COM SUPORTE TÉCNICO E 
TREINAMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO, DE FORMA A 
OPERACIONALIZAR A GESTÃO DE NFS-E   

 
 

1.2. Formato dos serviços: 
 

A. Utilizará solução de aprovação da NFS-e própria ou de outro 
PSN credenciado. 

 
B. Disponibilizará Sistema de Gestão da NFS-e no padrão 

ABRASF, versão atualizada, incluindo: 
 

- Operação 24x7 (vinte e quatro horas por dias, sete dias por 
semana). 



 

- Emissão de Recibo Provisório de Serviços - RPS. 
- Envio da NFS-e aos tomadores por e-mail.  
- Repositório de NFS-e para consulta e download pelo 
tomador. 

 
C. Disponibilizará à Prefeitura Municipal os seguintes arquivos 
eletrônicos: 

 
- Integração com o Sistema de Gestão de ISS utilizado na 
Prefeitura. 
- Cópia das GIAs de recolhimento de tributo de Prestadores e 
Tomadores. 
- Cópia das NFS-e que compuseram as GIAs. 

 
D. Disponibilizará à Prefeitura Municipal, para efeito de fiscalização: 

 
- Acesso online ao cadastro de prestadores usuários da 
solução do PSN. 
- Acesso online ao sistema de Gestão das NFS-e por 
prestador. 

 
E. Apresentará plano de contingência a ser aprovado pela área técnica 
da Prefeitura 

-  Do sistema de aprovação da NFS-e 
- Da solução de emissão de NFS-e disponibilizada ao 
prestador.  
- Contingência da solução disponibilizada à Fiscalização. 

 
F.  Os serviços serão compatíveis com versão atualizada ABRASF. 

 
1.3. Os serviços serão prestados pelo CREDENCIADO, nos termos desta cláusula, sob a 

supervisão final da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA -  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
Os serviços referidos serão executados pelo credenciado em seu endereço, em horário conforme 
credenciamento. 
 
2.1. A mudança de endereço do credenciado deverá ser previamente comunicado ao Consórcio,  
 
2.2. Eventuais alterações de Responsável Técnico e profissionais, deverão ser previamente 
aprovadas pela Prefeitura Municipal, após a necessária atualização da documentação, conforme 
originalmente exigida para fins de credenciamento. 
 
2.3. A Prefeitura Municipal deverá ser notificando em caso de eventual modificação da razão 
social da empresa credenciada, ou de seu controle acionário, para fins de análise e final 
atualização dos registros documentais junto ao processo de credenciamento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - NORMAS GERAIS:  
 



 

Os serviços serão prestados diretamente pela empresa credenciado(a), através dos profissionais 
a esta vinculados oficialmente, sendo responsabilidade exclusiva e integral do credenciado a 
responsabilidade pela execução do objeto deste termo, incluindo os encargos trabalhistas, 
previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vinculo empregatício, cujo ônus e 
obrigação em nenhuma hipótese poderão serem transferidos para a contratante.  
 
3.1. A prestação dos serviços ora credenciados não implica vínculo empregatício nem 
exclusividade de colaboração entre a Prefeitura Municipal e o Credenciado.  
 
3.2. É de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, 
a supervisão dos trabalhos, através de seus técnicos e/ou gestores, por meio de reuniões de 
trabalho, contatos telefônicos e correio eletrônico. Se necessário, será solicitado o aporte de 
outros técnicos capacitados. 
 
CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO:  
 
Para o cumprimento do objeto deste termo, o credenciado se obriga a oferecer à Prefeitura 
Municipal, todos os recursos necessários ao seu atendimento, não podendo utilizar nem permitir 
que seus profissionais ou terceiros utilizem as atividades para fins de experimentações, 
mantendo-se sempre a qualidade na prestação de serviços. 
 
4.1. Para o cumprimento do objeto deste Credenciamento, o CREDENCIADO se obriga, 
dentro do prazo estipulado, a realizar e entregar o serviço ora solicitado. 
 
4.2. - O CREDENCIADO se obriga ainda, a: 
a - manter sempre atualizado o rol de profissionais à disposição da empresa; 
b - notificar à Prefeitura Municipal de eventual alteração de sua razão social e de mudança 
de sua diretoria, Contrato ou Estatuto, enviando no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir 
da data de registro da alteração, cópia autenticada da Certidão da Junta Comercial ou do 
Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas; 
c - prestar os serviços na forma ajustada; 
d - manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas; 
e - apresentar, quando solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo as exigências da 
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas; 
f - responsabilizar-se pela execução dos serviços; 
g - oferecer todo o recurso necessário ao seu atendimento, não podendo utilizar nem permitir 
que terceiros utilizem o credenciamento/contrato para fins de experimentações, mantendo-se 
sempre a qualidade na prestação de serviços, e notificar o município em caso de eventual 
alteração de endereço. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO:  
 
O pagamento será realizado diretamente pelos usuários do sistema, mediante a emissão do 
formulário NFS-e, razão pela qual, não haverá contraprestação financeira por parte do 
Município aos credenciados. 
 
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE CIVIL:  
 
A empresa Credenciada, é responsável pela indenização de danos causados à Prefeitura 
Municipal, ou a terceiros, decorrentes de ato ou omissão voluntária, praticados por seus 
profissionais ou prepostos, ficando assegurado ao credenciado o direito de regresso. 
 



 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E 
FISCALIZAÇÃO 
 
A execução do presente credenciamento será avaliada pelos órgãos competentes da Prefeitura 
Municipal mediante procedimentos de Supervisão Indireta ou Local, os quais observarão o 
cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, e de quaisquer outros 
dados necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados. 
 
10.1. Sob critérios definidos em normatização complementar, poderá, em casos específicos, ser 
realizada auditoria especializada. 
 
10.2. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa do 
CREDENCIADO poderá ensejar a não prorrogação deste Instrumento ou a revisão das 
condições ora estipuladas. 
 
10.3. O CREDENCIADO facilitará à Prefeitura Municipal o acompanhamento e a fiscalização 
permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados pelos 
servidores da Prefeitura Municipal por escrito, designados para tal fim, porém dependendo da 
natureza das informações, apenas profissionais devidamente qualificados e habilitados terão 
acesso. 
 
10.4. Em qualquer hipótese é assegurado ao CREDENCIADO amplo direito de defesa, nos 
termos das normas gerais da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos. 
 
CLÁUSULA OITAVA - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA:  
 
Comete infração administrativa, a empresa que:  
– apresentar documentação falsa;  
– deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  
– comportar-se de modo inidôneo;  
– cometer fraude fiscal;  
– fizer declaração falsa;  
– ensejar o retardamento da execução do certame;  
– falhar ou fraudar na execução dos serviços credenciados. 
 
8.1 – A empresa que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  
8.1.1 – Multa de até 15% (quinze por cento) sobre a média do faturamento do último semestre,  
COM RELAÇÃO AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SELBACH, RS. 
8.1.2 – Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública e descredenciamento 
no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;  
8.1.3 – A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 
CLÁUSULA NONA - INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL 
 
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Credenciamento, a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções: 
9.1 – Advertência, notificada por meio de ofício, mediante contra-recibo do representante legal 
da Credenciada, estabelecendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que apresente justificativas 
para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração. 
9.2 – Multa de mora nos termos item 8.1.1 deste Termo de Credenciamento; 
9.3 – Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 2 (dois) anos;  



 

9.4 – A aplicação de multa por inexecução da obrigação independe da multa moratória 
eventualmente aplicada ou em fase de aplicação, sendo aplicada cumulativamente.  
9.5 – Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo o prazo de até 
5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, a Licitante que convocada dentro do prazo de validade da 
sua proposta, não celebrar o Contrato ou instrumento equivalente, ensejar o retardamento da 
execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto 
pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.  
9.6 – As sanções previstas nos incisos 9.1 e 9.5 desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente 
com as dos incisos 9.2 e 9.3, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação.  
9.7 – As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao COMAJA e, no caso de 
suspensão de licitar, a Licitante/Contratada deverá ser descredenciada, por igual período, 
sem prejuízo das multas previstas no Edital e no Contrato e nas demais cominações legais, 
bem como, nos meios abaixo:  
9.7.a - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) do Portal da 
Transparência, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis). 
 
9.8 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  
 
9.9 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado a licitante vencedora o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO DESCREDENCIAMENTO:  
 
10.1.   O processo de descredenciamento poderá ser do próprio credenciado ou da Secretaria 
Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, devendo ser adotadas as seguintes 
medidas: 
- suspensão imediata do encaminhamento serviços ao profissional ou entidade; 
-  publicação da decisão; 
-  exclusão do credenciado nos controles. 
 
10.2. Em caso de descredenciamento a pedido, fica dispensada a aprovação por parte da 
Secretaria, bem como, nos casos de débitos, devendo ser cumpridos os demais quesitos. 
 
10.3. Havendo necessidade de preservar interesse do Consórcio, a suspensão imediata de 
encaminhamento de exames poderá ocorrer concomitantemente à tramitação da proposta de 
descredenciamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  RESCISÃO - A rescisão e suas conseqüências serão 
disciplinadas de acordo com o disposto nos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores:  
11.1 – Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.  
11.2 – A rescisão deste credenciamento poderá ser:  
11.2.1 - Determinada por ato unilateral e por escrito da Administração, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78, da Lei nº 8666/93;  
11.2.2 – Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo do 
credenciamento, desde que haja conveniência para a Administração;  
11.2.3 – Judicial, nos termos da legislação.  



 

11.2.4 – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, sendo, nesse caso, reconhecidos os direitos da 
Administração, conforme art. 55, IX, da Lei nº 8.666/93.  
11.2.5 – Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, da Lei nº 
8.666/93, sem que haja culpa da CREDENCIADA, será esta ressarcida dos prejuízos 
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito à devolução de garantia e 
aos pagamentos devidos pela execução deste Contrato até a data da rescisão.  
11.2.6 – Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do credenciamento, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.  
11.2.7 – A rescisão por descumprimento das cláusulas credenciais acarretará a retenção dos 
créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao Município, além das 
sanções previstas neste Instrumento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
 Da penalidade aplicada caberá recurso à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do 
pleito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CASOS OMISSOS  
A execução do presente credenciamento, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas 
cláusulas credenciais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-lhes, supletivamente, os 
Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, na forma do artigo 
54, da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, combinado com inciso XII do artigo 55, do 
referido diploma legal e com o Código de Defesa do Consumidor. 
13.1. Em caso de descredenciamento a pedido, fica dispensada a aprovação por parte da 
Secretaria Municipal, bem como, nos casos de débitos, devendo ser cumpridos os demais 
quesitos. 
13.2. Havendo necessidade de preservar interesse da Administração, a suspensão imediata de 
encaminhamento de procedimentos poderá ocorrer concomitantemente à proposta de 
descredenciamento. 
13.3. Após a formalização e credenciamento, o Departamento, encaminhará para a 
documentação aos Municípios para formalização dos procedimentos necessários para autorizar a 
realização das despesas. 
13.4. O desempenho das empresas credenciadas deverá ser controlado pelo Departamento de 
Meio Ambiente, abordando-se os aspectos quantitativos e qualitativos. 
13.5. O pagamento aos credenciados será realizado no âmbito do Consórcio, com os recursos 
próprios do orçamento. 
13.6 – O não exercício de qualquer dos direitos ou faculdades estabelecidas neste contrato, por 
qualquer das partes, não configurará desistência, transigência ou renovação, podendo o mesmo 
ser exercido em sua plenitude em qualquer tempo. 
13.7. Os casos omissos serão resolvidos pela equipe de trabalho do Consórcio, com observância 
das disposições constantes da Lei Federal 8.666/1993 e legislação correlata. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  DA VIGÊNCIA 
 
O presente credenciamento terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado nos termos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, por 
iguais períodos, tendo por limite 60 (sessenta) meses. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO 
 



 

As partes elegem ao FORO da Comarca de Tapera, RS, para a solução de qualquer litígio 
decorrente deste termo. 
 

Selbach, RS, Data ____ / ____ / _____ 
 
 

SÉRGIO ADEMIR KUHN 
Prefeito Municipal 

 
Assinatura do Representante legal 

Carimbo ou identificação (da empresa e do profissional) 
 

 
 
 



 

ANEXO VIII - EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
 

Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH, RS 

 
Edital de Chamamento Público EC 02/2015 

 

O MUNICÍPIO DE SELBACH, RS, comunica aos 
interessados que estará procedendo ao Chamamento Público para fins de 
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM AGIR 
COMO PROVEDOR DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DE NFS-E, nos termos da 
da Portaria Municipal n° 197/2015, e seguindo as normas do presente Edital. O 
credenciamento ficará aberto no período de 24 de agosto de 2015 a 23 de agosto de 
2016, com possibilidade de prorrogação, no horário das 07:30 horas às 11:30 horas e 
das 13:30 horas às 17:00 horas, na Prefeitura Municipal de Selbach, RS, junto ao 
Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal. Neste período os interessados 
poderão a qualquer momento, se credenciar, desde que respeitadas as condições do 
Edital. 

Mais informações e cópia detalhada do edital, poderão ser 
obtidos na sede Prefeitura Municipal de Selbach, RS, pelos fones 54 3387 1106, pelo e-
mail compras@selbach.rs.gov.br, pelo site www.selbach.rs.gov.br . 
 

Sérgio Admemir Kuhn 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


