
 
Processo nº 081/2021 
Chamamento Público Nº 008/2021 
 

*CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR 
DE ESTEIRAS. * 

 

O Município de VISTA ALEGRE DO PRATA, através do presente Edital, 

comunica a todos os interessados que está procedendo ao CHAMAMENTO 

PÚBLICO/CREDENCIAMENTO, no período de 18 de outubro de 2021 à 17 de novembro de 

2021 , das 8:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, na Prefeitura Municipal, estabelecida na Rua 

Flores da Cunha nº 102 - Município de Vista Alegre do Prata – RS, para fins de 

CREDENCIAMENTO, de empresas para prestação de serviços de máquinas com a finalidade de 

incentivar e fortalecer a agricultura familiar. 

O credenciamento será executado em conformidade com as normas gerais da Lei 

Federal nº 8.666/1993, Lei Municipal nº 2.877 de 18 fevereiro de 2021 e demais disposições 

legais e regulamentares aplicáveis ao procedimento. 

 

 

1 – OBJETO  

Credenciamento de empresa(s) para prestação de serviços conforme número de 

horas, máquinas e valores abaixo relacionados:  
Item Descrição Un Qtd Valor Unit. 

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 
TRATOR DE ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR TRASEIRO, COM PESO 
OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 17 TONELADAS E LÂMINA COM TAMANHO 
MÍNIMO DE 3,00 METROS DE LARGURA X 1,40 METROS DE ALTURA.  

HS 450 R$ 320,00 

2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM PESO DE NO MÍNIMO 21.900 KG E 
CAPACIDADE DA CONCHA DE NO MÍNIMO 1.4 M³,  

HS 320 R$ 306,66 

1.1 Os limites quantitativos indicados acima são relativos aos serviços prestados 

por todos os credenciados, não havendo garantia de execuções individuais mínimas. 

1.2 A empresa credenciada quando solicitada pela Secretaria terá um prazo de 48 

horas para iniciar os trabalhos requeridos. 

 

2  CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 

2.1 - Os interessados em prestar os serviços relacionados acima, deverão 

apresentar os documentos relacionados no item 2.2, autenticados (ficam livres de autenticação 

os documentos emitidos pela internet), num envelope com a seguinte descrição: 

 

Município de Vista Alegre do Prata 

Chamamento Público/Credenciamento nº 008/2021 

Envelope nº 01 – Documentação 

Proponente: (nome da empresa) 
 

2.2 – DOCUMENTOS 

 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado 
na Junta Comercial do Estado ou Cartório de Títulos e Documentos, onde conste, dentro dos seus 



objetivos, a prestação dos serviços solicitados. 
- Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes – CNPJ; 

- Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, com data de expedição não superior a 60 dias, se não houver a validade 

especificada na Certidão; 

- Certidão Negativa de Débito com o Município sede do estabelecimento; 

- Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual; 

- Certidão Conjunta – Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, à Dívida 

Ativa da União e INSS. 

- Certidão Negativa de Débito com o FGTS; 

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

- Declaração de que a empresa não emprega menores de 18 anos, em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menores de 16 anos. 

 

3 - PROPOSTA: 

A proposta deverá estar em envelope assim identificado: 
Município de Vista Alegre do Prata 
Chamamento Público nº 008/2021 
Envelope nº 02 – Proposta  
Proponente: (nome da empresa) 

 

3.1.  Os Credenciados deverão apresentar suas propostas redigidas em língua 

nacional, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, que prejudiquem a perfeita interpretação e 

assinadas por seu representante legal; conforme Anexo I 

 

4 – DAS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1. Os serviços serão prestados exclusivamente pelo credenciado, com pessoal 

e material próprios, sendo de sua responsabilidade exclusiva e integral os encargos trabalhistas, 

previdenciários, sociais, fiscais e comerciais decorrentes do serviço, cujos ônus e obrigações, 

em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos para o Município. 

 

4.2. A escolha da empresa será feita exclusivamente pelo beneficiário, tomador 

do serviço, que receberá lista dos credenciados pelo Município. 

 

4.3. Para a realização do serviço, o credenciado deverá receber do beneficiário, 

a autorização emitida pela Secretaria Municipal da Agricultura, Meio Ambiente do Município, 

devidamente assinada, na qual constará o serviço a ser realizado. 

 

4.4 - É vedado: 

a) o trabalho do credenciado nas dependências ou setores próprios do 
Município; 

b) o credenciamento de profissionais que sejam servidores, conforme art. 

84 da Lei nº 8.666/1993, do Município credenciante, bem como de pessoas jurídicas com as 

quais esses mantenham qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 

trabalhista, conforme art. 9º, inciso III e § 3º, respectivamente, da Lei   Federal nº 

8.666/1993; 



c) a cobrança diretamente do beneficiário de quaisquer valores decorrentes do 
credenciamento. 

 
4.5 O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a 

prestação dos serviços pelos credenciados, podendo proceder no descredenciamento, em casos 

de má prestação, que deverá ser verificada em processo administrativo específico, com garantia 

do contraditório e da ampla defesa. 

 

5 – DO PAGAMENTO: 

 

5.1 O pagamento será efetuado pelo Município diretamente a empresa prestadora 

do serviço, mediante os seguintes documentos: 

a) recibo de realização dos trabalhos com data e o número de horas trabalhadas 

devidamente assinado pelo operador e o solicitante dos serviços. 

b) Laudo de vistoria da Secretaria Municipal de Obras Saneamento e Trânsito ou 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente aferindo a realização dos serviços. 

c) Nota Fiscal em nome do Município de Vista Alegre do Prata. 

 

5.2 Após a vistoria, o Município procederá o encaminhamento do recibo a 

tesouraria com o lançamento do débito em nome do produtor, que deverá efetuar o pagamento 

nos termos da lei nº 2.737 de 23 de janeiro de 2019. 

5.3 As horas de máquina poderão ser utilizadas para concessão dos benefícios da 

lei 2.632 de 28 de agosto de 2017 e neste caso, o agricultor deverá apresentar o recibo a 

Secretaria de Obras Saneamento e Trânsito para ser arquivado junto a documentação que 

isenta o produtor da cobrança pelo Município. 

 

6 -  DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

O presente Contrato terá sua vigência condicionada até 31 de Dezembro de 2021. 

 

7 -  DAS SANÇÕES 

 

7.1 À credenciada deste certame serão aplicadas as sanções previstas na 

Lei Federal nº 8.666/93, nas seguintes situações, dentre outras: 

 

I – pelo atraso injustificado na prestação dos serviços, nos prazos 

previstos neste edital, será aplicada multa moratória na razão de 0,50% (cinquenta centésimos 

por cento) ao dia, sobre o valor credenciado por item, até 30 (trinta) dias de atraso. Contudo, 

após o atraso, poderá, justificadamente, ser cancelado o termo de credenciamento, bem 

como, poderá ser aplicada à credenciada a penalidade prevista no art. 87, III da Lei Federal nº 

8.666/93; 

 

II – pela prestação dos serviços em desacordo com o solicitado, após 

o prazo estipula- do pelo Município para adequação, será aplicada multa indenizatória na 

razão de 10% (dez por cento) sobre o valor credenciado por item, bem como, 

justificadamente, poderá ser cancelado o termo de credenciamento e/ou imputada à 

credenciada a penalidade prevista no art. 87, III da Lei Federal nº 8.666/93; 



 

III – pela não prestação dos serviços solicitados, sem justa causa, será 

aplicada multa indenizatória na razão de 20% (vinte por cento) do valor credenciado por item, 

bem como, justificadamente, poderá ser cancelado o termo de credenciamento e/ou imputada 

à credenciada a penalidade prevista no art. 87, III da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

IV – quando da reincidência em irregularidades notificadas pelo 

Município, sem a pron-ta adequação, será aplicada a multa correspondente à infração 

cometida conforme previsto nos incisos II a IV, acrescido de 50% (cinquenta por cento) do 

valor da multa, podendo, ainda, ser cancelado o termo de credenciamento e/ou imputada à 

credenciada a penalidade prevista no art. 87, III da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

V – multa indenizatória de 3% (três por cento) sobre o valor total da 

adjudicação da licitação, quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou 

das obrigações assu- midas, tais como: 

 

a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do 

inciso XIII, do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93; 

b) permanecer inadimplente após a aplicação de advertência; 

c) deixar de regularizar, no prazo definido pelo Município, os documentos exigidos na le- 

gislação; 

d) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto do termo de credenci- 

amento; 

e) utilizar as dependências do Município para fins diversos do objeto do termo de creden- 

ciamento; 

f) tolerar, no cumprimento do termo de credenciamento, situação apta a gerar ou causar dano 

físico, lesão corporal ou consequências letais a qualquer pessoa; 

g) deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual (EPI), quando exigido, aos seus 

empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços 

de mão de obra; 

h) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse 

público, em especial quando solicitado pelo Município; 

i) deixar de repor funcionários faltosos; 

j) deixar de controlar a presença de empregados; 

k) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade; 

l) descumprimento das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho da- das 

pelo Ministério do Trabalho; 

m) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vales refeição, seguros, 

encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas re- 

lacionadas à execução do contrato nas datas avençadas; 

n) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenci- ária 

regularizada. 

VI – poderá ser aplicada a sanção de advertência, anterior a qualquer 

uma das sanções previstas nos incisos anteriores. 



 

7.2 Além das demais sanções previstas, a credenciada terá seu termo de 

credenciamento rescindido quando: 

 

a) descumprir as condições do termo de credenciamento; e 

b) tiver presentes razões de interesse público. 

 

7.3 Será facultado à credenciada o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a 

apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste 

item. 

7.4 As multas e seu pagamento, não eximirão a credenciada de ser 

acionada judicialmente, pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos, decorrentes 

das infrações cometi- das. 

 

8– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

8.1. As despesas oriundas deste credenciamento correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária (2339) 8.01.3.33.90.39.99.03 Terceirização Horas Máquinas – Secretaria 

Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. 

 

9 – DAS INFORMAÇÕES 
 
9.1 Maiores informações serão obtidas junto a Prefeitura Municipal de Vista 

Alegre do Prata, sita à Rua Flores da Cunha, 102, pelo fone (54) 3478 1200 e site 
www.vistalegredoprata.rs.gov.br. 

 
10 – DOS ANEXOS 

 

10.1 Faz parte deste Edital: 
 

Anexo I – Proposta de Credenciamento; 
Anexo II - Modelo de Declaração, cfe. art. 7º, inciso XXXIII da Constituição – Pessoa Jurídica 
Anexo III-Minuta de Contrato 

 

Vista Alegre do Prata, 07 de Outubro de 2021 

                       Adair Zecca 

                             Prefeito 

 

 

 

 

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


ANEXO I 

Chamamento Público/ Credenciamento Nº 008/2021 

 

Proposta de Credenciamento 

 

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no credenciamento para a 
prestação de serviços de máquinas com a finalidade de incentivar e fortalecer a agricul tura 
familiar, autorizado pela nº 2.877/2021. 

Razão Social ou Nome:    

Endereço:    

CNPJ ou CPF: Fone:    

Cidade: Estado:    

E-mail:    

 

Informamos que nos propomos e temos disponibilidade de realizar os seguintes serviços: 

OBS: Apresentar a proposta somente com o item pretendido pela Empresa. 

Item Descrição Un Qtd Valor 
Unit. 

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 
TRATOR DE ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR TRASEIRO, COM PESO 
OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 17 TONELADAS E LÂMINA COM TAMANHO 
MÍNIMO DE 3,00 METROS DE LARGURA X 1,40 METROS DE ALTURA.  

HS 450 R$ 320,00 

2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM PESO DE NO MÍNIMO 21.900 KG E 
CAPACIDADE DA CONCHA DE NO MÍNIMO 1.4 M³,  

HS 320 R$ 306,66 

 

 

 

          Assinatura do Representante 

 

Local e data: 

 

 
 



ANEXO II 

DECLARAÇÃO, CFE ART. 7º INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL – PESSOA JURÍDICA 

 

(razão   social   da   interessada)   , 
inscrito no CNPJ nº  , por intermédio do seu representante 
legal o Sr. , portador da Carteira de Identidade nº 

  ,   e   do   CPF   nº , 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).  

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

          Assinatura do Representante 

 

Local e data: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anexo III 
 
 

MINUTA DE CONTRATO Nº XXXX                           Chamamento Público/Credenciamento nº 008/2021                                

 
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR DE ESTEIRAS 

 
Por este instrumento Administrativo, que fazem de um lado o Município de Vista Alegre 

do Prata/RS, inscrito no CNPJ/MF sob Nº 91.566.877/0001-08, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. Adair Zecca, brasileiro, residente e domiciliado na Linha Bento Gonçalves, s/n em Vista 
Alegre do Prata/RS, CPF nº 697.780.510-20, aqui denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro 
lado a ............... com sede na ................ , Bairro ................, na cidade de ................, CNPJ nº 
.........................., representado por..............., RG nº ................e CPF nº ...................   a qual passará a 
designar-se simplesmente CONTRATADA, têm justo e acordado este Termo de Credenciamento, em 
conformidade com a Lei nº 8666/93 e alterações e mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O presente termo tem por objeto a prestação de serviços de máquinas com a finalidade de 

incentivar e fortalecer a agricultura familiar, constantes do Edital de Chamamento Público nº 008/2021. 
 
Parágrafo primeiro. O CREDENCIANTE pagará o preço por serviço ofertado no reque- 

rimento de Credenciamento da CREDENCIADA, conforme segue: 
Item Descrição Un Qtd Valor Unit. 

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 
TRATOR DE ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR TRASEIRO, COM PESO 
OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 17 TONELADAS E LÂMINA COM TAMANHO 
MÍNIMO DE 3,00 METROS DE LARGURA X 1,40 METROS DE ALTURA.  

HS 450 R$ 320,00 

2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM PESO DE NO MÍNIMO 21.900 KG E 
CAPACIDADE DA CONCHA DE NO MÍNIMO 1.4 M³,  

HS 320 R$ 306,66 

 
Parágrafo segundo. Os limites quantitativos indicados na tabela do parágrafo primeiro 

são relativos aos serviços ofertados pela CREDENCIANTE no requerimento de credenciamento, não 
havendo garantia de execuções mínimas. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 
 
O prazo de vigência deste Credenciamento é de até 31 de dezembro de 2021. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

O pagamento será efetuado pelo Município diretamente a empresa prestadora do 

serviço, mediante os seguintes documentos: 

a) recibo de realização dos trabalhos com data e o número de horas trabalhadas 

devidamente assinado pelo operador e o solicitante dos serviços. 

b) Laudo de vistoria da Secretaria Municipal de Obras Saneamento e Trânsito ou 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente aferindo a realização dos serviços. 

c) Nota Fiscal em nome do Município de Vista Alegre do Prata. 

 

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 



Os serviços deverão ser executados da seguinte forma: 
 
a) o credenciamento caracteriza uma relação contratual de prestação de serviços; 
 
b) – a CREDENCIADA deverá manter, durante a vigência deste termo, as 

condições de habilitação exigidas para a sua celebração, bem como aquelas previstas no art. 55 
da Lei Fede- ral nº 8.666/1993, que lhe forem pertinentes; 

 
c) – é de responsabilidade exclusiva e integral da CREDENCIADA a utilização de 

pessoal, inclusive de equipamentos, para a execução dos respectivos procedimentos, incluídos 
encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e fiscais resultantes de vínculo empregatício ou 
comerciais; 

 
d) a escolha da empresa será feita exclusivamente pelo beneficiário, tomador do 

serviço, que receberá lista dos credenciados pelo Município. 
 
e) Para a realização do serviço, o credenciado deverá receber do beneficiário, a 

autorização emitida pela Secretaria Municipal da Agricultura, Meio Ambiente do Município, 

devidamente assinada, na qual constará o serviço a ser realizado. 

 

 Parágrafo Único – Das Vedações 

a) o trabalho do credenciado nas dependências ou setores próprios do 
Município; 

b) o credenciamento de profissionais que sejam servidores, conforme art. 

84 da Lei nº 8.666/1993, do Município credenciante, bem como de pessoas jurídicas com as 

quais esses mantenham qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 

trabalhista, conforme art. 9º, inciso III e § 3º, respectivamente, da Lei   Federal nº 

8.666/1993; 

c) a cobrança diretamente do beneficiário de quaisquer valores decorrentes do 
credenciamento. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES 
 

 À credenciada deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei 

Federal nº 8.666/93, nas seguintes situações, dentre outras: 

 

VII – pelo atraso injustificado na prestação dos serviços, nos prazos 

previstos neste edital, será aplicada multa moratória na razão de 0,50% (cinquenta centésimos 

por cento) ao dia, sobre o valor credenciado por item, até 30 (trinta) dias de atraso. Contudo, 

após o atraso, poderá, justificadamente, ser cancelado o termo de credenciamento, bem como, 

poderá ser aplicada à credenciada a penalidade prevista no art. 87, III da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

VIII – pela prestação dos serviços em desacordo com o solicitado, após o 

prazo estipula- do pelo Município para adequação, será aplicada multa indenizatória na razão de 

10% (dez por cento) sobre o valor credenciado por item, bem como, justificadamente, poderá ser 

cancelado o termo de credenciamento e/ou imputada à credenciada a penalidade prevista no art. 

87, III da Lei Federal nº 8.666/93; 

 



IX – pela não prestação dos serviços solicitados, sem justa causa, será 

aplicada multa indenizatória na razão de 20% (vinte por cento) do valor credenciado por item, 

bem como, justificadamente, poderá ser cancelado o termo de credenciamento e/ou imputada à 

credenciada a penalidade prevista no art. 87, III da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

X – quando da reincidência em irregularidades notificadas pelo 

Município, sem a pron-ta adequação, será aplicada a multa correspondente à infração cometida 

conforme previsto nos incisos II a IV, acrescido de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, 

podendo, ainda, ser cancelado o termo de credenciamento e/ou imputada à credenciada a 

penalidade prevista no art. 87, III da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

XI – multa indenizatória de 3% (três por cento) sobre o valor total da 

adjudicação da licitação, quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das 

obrigações assu- midas, tais como: 

 

a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do 

inciso XIII, do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93; 

b) permanecer inadimplente após a aplicação de advertência; 

c) deixar de regularizar, no prazo definido pelo Município, os documentos exigidos na le- 

gislação; 

d) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto do termo de credenci- 

amento; 

e) utilizar as dependências do Município para fins diversos do objeto do termo de creden- 

ciamento; 

f) tolerar, no cumprimento do termo de credenciamento, situação apta a gerar ou causar dano 

físico, lesão corporal ou consequências letais a qualquer pessoa; 

g) deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual (EPI), quando exigido, aos seus 

empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de 

mão de obra; 

h) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, 

em especial quando solicitado pelo Município; 

i) deixar de repor funcionários faltosos; 

j) deixar de controlar a presença de empregados; 

k) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade; 

l) descumprimento das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho da- das 

pelo Ministério do Trabalho; 

m) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vales refeição, seguros, 

encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas re- 

lacionadas à execução do contrato nas datas avençadas; 

n) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenci- ária 

regularizada. 

XII – poderá ser aplicada a sanção de advertência, anterior a qualquer uma 

das sanções previstas nos incisos anteriores. 

 



Parágrafo Primeiro: Além das demais sanções previstas, a credenciada terá 

seu termo de credenciamento rescindido quando: 

 

c) descumprir as condições do termo de credenciamento; e 

d) tiver presentes razões de interesse público. 

 

Parágrafo segundo. Será facultado à CREDENCIADA o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previs- 

tas neste item. 

 

Parágrafo terceiro. As multas e seu pagamento, não eximirão a CREDENCIADA 

de ser acionada judicialmente, pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos, decorren- 

tes das infrações cometidas. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
O CREDENCIANTE realizará a fiscalização dos serviços decorrentes desse 

termo, que ficará a cargo  do Sr. André Donin Secretario Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, não excluindo ou restringindo a responsabilidade da CREDENCIADA na prestação do 
serviço objeto desse termo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 
 
A rescisão deste Termo se dará numa das seguintes hipóteses: 
 
a) pela ocorrência de seu termo final; 
b) por solicitação da CREDENCIADA com antecedência de 15 (quinze) dias; 
c) por acordo entre as partes; 
d) unilateral, pelo CREDENCIANTE, após o devido processo legal, no caso de 

descum- primento de condição estabelecida no edital ou neste próprio termo. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 
 

Fica eleito o foro da Comarca de Nova Prata/RS para dirimir as dúvidas oriundas 
deste Termo, quando não solvidas administrativamente. 

 
E, por estarem justos e acordados, assinam o presente termo, em 2 (duas) vias de 

igual teor e forma. 
 

                       Credenciante                                                          Credenciada 
 
 

TESTEMUNHAS: _________________________   _____________________________ 


