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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 SAFEWEB 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA cumpriu as exigências estabelecidas no 
edital, estando APTO(A) para credenciamento. 
 

 
Selbach, RS, 10 de setembro de 2015. 
 

 
 
 
Carlos Cesar Hansen             Jorge Rogélson da Silva            Tiago dos Santos 

Comissão de Licitações 
 
Revisão: 
 
Volnei Schneider  
Assessor Jurídico – OAB.RS 34.861  
 
 

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 10 / 09 / 2015 
 

 
 

 
 
 

Sérgio Ademir Kuhn 
Prefeito Municipal  
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CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO Nº EC 02/2015 A 
(a ser preenchido pela Prefeitura Municipal) 

RAZÃO SOCIAL/NOME                                                                                           CNPJ/MF  
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA.                      01.579.286/0001-74 
ENDEREÇO (Rua, nº, Complemento, bairro): 
Av. Princesa Isabel, 828, bairro Santana 
CIDADE/UF 
Porto Alegre, RS 
ENDEREÇO ONDE OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS: 

Av. Princesa Isabel, 828, bairro Santana, Porto Alegre, RS 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 

Segunda a Sexta (08:00 às 12:00 e 13:30 às 18:00) 

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

LUIZ CARLOS ZANCANELLA JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, RG 
1073169482, CPF 834.152.620-49, residente e domiciliado na Rua Dario Pederneiras, 
467/1403, bairro Petrópolis, na cidade de Porto Alegre, RS  

 
RELAÇÃO NOMINAL DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕE A EQUIPE TÉCNICA 
 
Luiz Carlos Zancanella Junior, Michel Levitan Traub e Rodrigo Rutwoski 
 
 
RELAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SE PROPÕE A REALIZAR (CONFORME TERMO DE 
COMPROMISSO APRESENTADO) 
 

1. 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. 

 
2. 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. 
 

3. Disponibilizará à Prefeitura Municipal, para efeito de fiscalização: 
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a. Acesso online ao cadastro de prestadores usuários da solução do 
PSN. 

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

4. 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. 

 
5.  Os serviços serão compatíveis com versão atualizada ABRASF. 

 
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO: 
 

TOTAL, CONFORME NECESSIDADES 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. 

 
 

 
Carlos Cesar Hansen              

- Comissão de Licitações 
 
Jorge Rogélson da Silva            

- Comissão de Licitações 
 
 Tiago dos Santos 

- Comissão de Licitações 
 
Revisão: 
 

Volnei Schneider 
Assessor Jurídico – OAB.RS 34.861 

 

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 
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obrigações ali constantes, que ora assumo a responsabilidade de cumprir. 
 
Localidade e Data: 
Selbach, RS, 11 de setembro de 2015. 
 
 
 
Sérgio Ademir Kuhn 
Prefeito Municipal 
 
RAZÃO SOCIAL                                                                                               CNPJ/MF  
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA.                      01.579.286/0001-74 
ENDEREÇO: 

Av. Princesa Isabel, 828, bairro Santana, Porto Alegre, RS 
REPRESENTANTE LEGAL  

LUIZ CARLOS ZANCANELLA JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, RG 
1073169482, CPF 834.152.620-49, residente e domiciliado na Rua Dario Pederneiras, 
467/1403, bairro Petrópolis, na cidade de Porto Alegre, RS  
 

Assinatura do Representante legal:  
 

................................................................................................................ 
 

 
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: 
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- 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. 
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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. 
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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 
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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. 
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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. 
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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. 
 
Este documento é formulado em 02 (duas) vias de igual forma, teor e valor, para que surta seus 
jurídicos e legais efeitos. 
 

Selbach, RS, 11 de setembro de 2015. 
 
 

 
SÉRGIO ADEMIR KUHN 

Prefeito Municipal 
 

 
RAZÃO SOCIAL                                                                                               CNPJ/MF  
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA.                      01.579.286/0001-74 
ENDEREÇO: 

Av. Princesa Isabel, 828, bairro Santana, Porto Alegre, RS 
REPRESENTANTE LEGAL  

LUIZ CARLOS ZANCANELLA JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, RG 
1073169482, CPF 834.152.620-49, residente e domiciliado na Rua Dario Pederneiras, 
467/1403, bairro Petrópolis, na cidade de Porto Alegre, RS  

 

Assinatura do Representante legal:  
 

................................................................................................................ 
 

 
 
 

 
 
 
 


