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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2021 

 
 
ANILDO COSTELLA, Prefeito Municipal de Vila Lângaro, no uso de suas atribuições, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que até a data acima definida, na Secretaria de 
Administração localizada na Prefeitura Municipal com sede administrativa na Rua 22 de outubro,  
sob nº 311, o Município estará procedendo ao Chamamento Público de Credenciamento para fins 
de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA CONSERTOS DE PNEUS E LAVAGENS DE VEÍCULOS E 
MÁQUINAS, a serem realizadas de acordo com a necessidade da administração Pública Municipal 
de Vila Lângaro, mediante as regras estabelecidas no presente Edital de Chamamento Público de 
Credenciamento e aplicação da Lei 8.666/93.  
 

1 - DO OBJETO 

1.1- Contratação de empresa (s) para consertos de pneus e lavagens de veículos e máquinas, a 
serem realizadas de acordo com a necessidade da administração Pública Municipal de Vila 
Lângaro, conforme descrição detalhada, especificada no Anexo I deste Edital.  
 

2 - DA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

2.1 - Poderão participar deste Chamamento Público empresas legalmente autorizadas a atuarem no 
ramo pertinente ao objeto que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, 
constantes neste Edital, bem como na Lei 8.666/93. 
2.2 - Que não estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a Administração Pública 
em todas as esferas. 
2.3 - Que não estejam sob processo de falência ou concordata, concurso de credores, dissolução, 
liquidação judicial ou extrajudicial. 
2.4 - Nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante. 
2.5 - A inscrição no processo de credenciamento implica manifestação do interesse da Empresa na 
realização dos serviços solicitados e aceitação e submissão, independentemente de declaração 
expressa, a todas as normas e condições estabelecidas no presente Edital.  
2.6 - Poderão participar empresas que se encontram localizadas no perímetro urbano do Município 
de Vila Lângaro.  
 

3 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1 - A despesa para a execução do objeto licitado correrá por conta da seguinte Dotação 
Orçamentária: Dotação Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO; 2003 - Manutenção das 
Atividades do Gabinete; 339030 - Material de Consumo e 339039- outros serviços de terceiros-

Abertura: Credenciamento até o dia 05 de fevereiro de 2021. 

Local: Secretaria Municipal de Administração. 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA CONSERTOS DE 

PNEUS E LAVAGENS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS. 
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pessoa jurídica. 0301 - SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; 2009 - Manutenção de Serviços 
Secretaria Adm.; 339030 - Material de Consumo e 339039- outros serviços de terceiros-pessoa 
jurídica. 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS; 2012 - Man. das Atividades Fazendárias; 339030 - 
Material de Consumo e 339039- outros serviços de terceiros-pessoa jurídica. 0501 - 
INFRAESTRUTURA; 2022 - Man. Sec. Obras e Const. Estradas. 339030 - Material de Consumo e 
339039- outros serviços de terceiros-pessoa jurídica. 0601 - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA; 2081 - 
Manutenção dos Serviços Sociais; 339030 - Material de Consumo e 339039- outros serviços de 
terceiros-pessoa jurídica. 0702 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL; 2030 - Manutenção de 
Transporte Escolar; 339030 - Material de Consumo e 339039- outros serviços de terceiros-pessoa 
jurídica. 0801- AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE; 2039 - Man. Serviços 
Agricultura; 339030 - Material de Consumo e 339039- outros serviços de terceiros-pessoa jurídica. 
0901 - SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE; 2162 - Manutenção e Conservação Veículos 
Saúde; 339030 - Material de Consumo e 339039- outros serviços de terceiros-pessoa jurídica. 
3.2 - Essa despesa está prevista na Lei Municipal nº 1.074 de 21 de outubro de 2020, vigente para o 
exercício econômico e financeiro de 2021. 
 

4 - DA DOCUMENTAÇÃO 

4.1 - Poderão participar do presente credenciamento empresas regularmente constituídas, 
apresentando o original ou cópia autenticada dos seguintes documentos:  

4.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades 
empresariais ou CCMEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual em se tratando 
de Microempreendedor individual. 

4.1.2 - Cópia do CNPJ. 
4.1.3 - Certidões Negativas de Débito com as Fazendas Federal e Municipal, sendo esta da 

sede da Empresa.  
4.1.4 - Certificado de Regularidade do FGTS. 
4.1.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
4.1.6 - Cópia do Alvará de Localização e funcionamento. 
4.1.7 - Declaração de que não emprega menor, de acordo com o Art. 7º, XXXIII da 

Constituição Federal. 
 4.1.8 - Declaração, sob as penas da lei, firmada pelo representante legal da licitante, de que 
não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e inexistência de 
fatos impeditivos e que se compromete a informar ocorrências posteriores. 

4.1.9 - Declaração da empresa de que não possui no quadro societário servidor público da 
ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 
 

5 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE CHAMAMENTO  

5.1 - Qualquer interessado poderá impugnar o presente Edital de Chamamento por eventuais 
irregularidades, ficando para tanto estabelecido o prazo improrrogável até o dia 03 de fevereiro de 
2021. 
5.2 - As impugnações ao presente edital de credenciamento serão recebidas no Serviço de Protocolo 
Geral do Município de Vila Lângaro. 
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5.3 - Caberá à Autoridade Competente decidir sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis 
após o limite de envio de impugnações. 
5.4 - Em caso de deferimento da impugnação contra o ato convocatório, será tomada uma das 
seguintes providências: 

a) Anulação ou revogação do edital. 
b) Alteração e republicação do edital, alteração da data da abertura da documentação. 
c) Alteração no edital e manutenção do prazo limite de envio da documentação, nos casos 

em que, inquestionavelmente, a alteração não tenha afetado a formulação das propostas. 
 

6 - DA FORMALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO  

6.1 - As Empresas interessadas em se inscreverem no presente Processo de Credenciamento 
deverão fazê-lo até o dia 05 de fevereiro de 2021, junto ao Setor de Licitações, localizado na 
Prefeitura Municipal de Vila Lângaro, mediante a apresentação dos documentos referidos no item 
2 deste Edital, os quais o deverão ser apresentados na ordem constante no citado item.  
 

7 - DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO  

7.1 - A análise dos documentos apresentados para o Cadastramento das Empresas será realizada 
pelo Setor de Licitações até o dia 08 de fevereiro de 2021, comunicando o resultado até o dia 09 de 
fevereiro de 2021.   
 

8 - DOS RECURSOS   

8.1 - Poderá a parte interessada, no prazo máximo de 05 dias corridos, interpor recurso junto ao 
Setor de Licitações quanto ao resultado final, o qual limitar-se-á a questão de habilitação, sendo 
considerados exclusivamente os documentos apresentados no ato do Cadastramento da Empresa.  
 

9 - DO CONTRATO   

9.1 - O contrato terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por iguais períodos até o 
limite estabelecido no art. 57, inciso II da lei 8.666/93, podendo ser reajustado pelo índice da URM- 
Unidade de Referência Municipal.  
9.2 - O Município de Vila Lângaro poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, deixar de 
convocar a(s) Empresa(s) Credenciada(s) para a prestação dos serviços objeto do presente Edital.  
 

10 - DA REVOGAÇÃO DO EDITAL DE CHAMENTO PÚBLICO  

10.1 - O presente processo de Chamamento Público poderá ser revogado por razões de Interesse 
Público, decorrentes de fatos supervenientes, pertinentes e suficientes para justificar sua 
revogação.  
 

11 - DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

11.1 - As regras acerca da realização dos serviços são as estabelecidas no Termo de Referência. 
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12 - DO PAGAMENTO  

12.1 - As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência. 
 

13 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRADA  

13.1 - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  
 

14 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

14.1 - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização são os estabelecidos no 
Termo de Referência.  
 

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 - É de responsabilidade exclusiva e integral da (s) Empresa(s) Credenciada(s) a utilização de 
pessoal para execução do objeto do presente Edital, inclusive quanto às obrigações fiscais, 
previdenciárias e trabalhistas, sendo integralmente responsável(eis) por toda e qualquer obrigação 
decorrente da prestação do serviço. 
15.2 - Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital poderão 
ser obtidos junto ao Setor de Licitações, nos dias úteis, em horário normal de expediente ou pelo e-
mail <adm@vilalangaro.rs.gov.br>. 
15.3 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o 
Foro da Comarca de Tapejara, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 
15.4 - Fazem parte deste Edital: 

a) Anexo I- Termo de Referência; 
b) Anexo II- Declaração de que não emprega menor; 
c) Anexo III - Declaração de inexistência de fatos impeditivos; 
d) Anexo IV- Declaração de que não possui no quadro societário servidor público; 
e) Anexo V- Minuta do Contrato. 

 
Vila Lângaro- RS, 21 de janeiro de 2021. 

 
 
 

ANILDO COSTELLA 
Prefeito Municipal 

Este Edital se encontra examinado e aprovado 
 por esta Procuradoria Jurídica. 
 

Em: ___/____/____. 
 
______________________ 
JOSEMAR COMIRAN 
Procurador Geral do Município. 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - DO OBJETO 
1.1 - Constitui o objeto da presente licitação a contratação de empresa (s) para consertos de pneus 
e lavagens de veículos e máquinas, a serem realizadas de acordo com a necessidade da 
administração Pública Municipal de Vila Lângaro, conforme valores abaixo: 
1.2 - Para conserto de pneus: 
 

ITEM  VALOR QUE SERÁ PAGO 
Pneu de caminhão R$ 50,00 
Pneu de ônibus R$ 50,00 
Pneu de camionete R$ 30,00 
Pneu de motoniveladora  R$ 90,00 
Pneu de trator R$ 90,00 
Pneu de carregador  R$ 100,00 
Pneu veículos leves aro 13 a 15 R$ 25,00 
Pneu de micro-ônibus R$ 40,00 

 
1.3 - Para lavagens de veículos e máquinas: 
 

ITEM VALOR QUE SERÁ PAGO  
Veículos leves  R$ 30,00 
Camionetes  R$ 45,00 
Vans 16 lugares  R$ 45,00 
Vans acima de 16 lugares R$ 50,00 
Trator R$ 50,00 
Micro-ônibus R$ 60,00 
Ônibus acima de 30 lugares  R$ 70,00 
Caminhões R$ 80,00 
Carregadores R$ 90,00 
Escavadeiras R$ 85,00 
Retroescavadeiras R$ 80,00 
Motoniveladoras R$ 110,00 
rolos compactadores R$ 90,00 

 

2 - DA DESCRIÇÃO E ATRIBUIÇÃO 
2.1 - Os pedidos de serviços deverão ser formalizados por cada Secretaria. 
2.2 - As lavagens deverão ser interior e exterior, menos motor.   
2.3 - Os pneus serão entregues para conserto na sede da empresa.  
2.4 - Os serviços devem ser prestados imediatamente.  
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3 - PAGAMENTO 
3.1 - Os pagamentos serão efetuados mensalmente, até o décimo dia, do mês subsequente ao do 
serviço prestado, de acordo com o número de consertos e lavagens realizados, mediante Nota Fiscal 
autorizada pelo Setor de Compras ou pelo respectivo secretário. 
3.2 - A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação 
do número da licitação, do Contrato e a descrição do objeto, a fim de se acelerar o trâmite para 
pagamento. 
3.3 - Todas as despesas relativas à prestação do serviço ficam a cargo da contratada. 
 

4 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 - A despesa para a execução do objeto licitado correrá por conta da seguinte Dotação 
Orçamentária: Dotação Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO; 2003 - Manutenção das 
Atividades do Gabinete; 339030 - Material de Consumo e 339039- outros serviços de terceiros-
pessoa jurídica. 0301 - SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; 2009 - Manutenção de Serviços 
Secretaria Adm.; 339030 - Material de Consumo e 339039- outros serviços de terceiros-pessoa 
jurídica. 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS; 2012 - Man. das Atividades Fazendárias; 339030 - 
Material de Consumo e 339039- outros serviços de terceiros-pessoa jurídica. 0501 - 
INFRAESTRUTURA; 2022 - Man. Sec. Obras e Const. Estradas. 339030 - Material de Consumo e 
339039- outros serviços de terceiros-pessoa jurídica. 0601 - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA; 2081 - 
Manutenção dos Serviços Sociais; 339030 - Material de Consumo e 339039- outros serviços de 
terceiros-pessoa jurídica. 0702 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL; 2030 - Manutenção de 
Transporte Escolar; 339030 - Material de Consumo e 339039- outros serviços de terceiros-pessoa 
jurídica. 0801- AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE; 2039 - Man. Serviços 
Agricultura; 339030 - Material de Consumo e 339039- outros serviços de terceiros-pessoa jurídica. 
0901 - SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE; 2162 - Manutenção e Conservação Veículos 
Saúde; 339030 - Material de Consumo e 339039- outros serviços de terceiros-pessoa jurídica. 
4.2 - Essa despesa está prevista na Lei Municipal nº 1.074 de 21 de outubro de 2020, vigente para o 
exercício econômico e financeiro de 2021. 
 

5 - CONTRATO 
5.1 - O contrato terá validade por 12 (doze) meses, podendo ser renovado por iguais períodos até o 
limite estabelecido no art. 57, inciso II da lei 8.666/93, podendo ser reajustado pelo índice da URM- 
Unidade de Referência Municipal.  
5.2 - Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, 
previdenciária, social ou tributária, incidentes sobre os serviços objeto deste contrato. 
5.3 - Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir 
seus deveres e responsabilidades relativos aos serviços contratados, deverá esta comunicar e 
justificar o fato, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que, a contratante tome 
as providências cabíveis, inclusive no que diz respeito à aceitação ou não do alegado. 
5.4 - A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou jurídica, 
sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE. 
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5.5 - Será incorporada a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que 
venha ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, alterações nas especificações quantitativas e qualitativas ou prazos. 
 

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
6.1 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 
6.2 - Promover o acompanhamento e fiscalização do fornecimento com vistas ao seu perfeito 
cumprimento, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio, as falhas 
detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas 
corretivas. 
6.3 - Atestar a execução do objeto por meio de fiscal designado. 
6.4 - Efetuar os pagamentos devidos em função do presente contrato. 
6.5 - Aplicar as penalidades previstas nas leis que regem a matéria e, especificamente no contrato. 
 

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto e, ainda: 

7.1.1 - Prestar os serviços em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Edital e neste Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal. 

7.1.2 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

7.1.3 - Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
Município, referentes ao objeto, a qualquer tempo, mesmo após o recebimento definitivo, no prazo 
de 03 (três) dias úteis, a contar da solicitação. 

7.1.4 - Pagar tudo o que lhe compete como empregador, tal como salário, incluindo 13º, 
férias, licenças, seguros de acidente de trabalho, assistência e previdência social e todos os demais 
ônus inerentes ou próprios da relação empregatícia, além de todas as suas obrigações fiscais e de 
responsabilidade civil em relação a terceiros, não se admitindo, a qualquer título, acréscimos sobre 
o preço proposto e contratado. 

7.1.5 - Arcar com todas as despesas decorrentes da execução do objeto do Contrato e de 
suas obrigações. 

7.1.6 - Caberá à CONTRATADA única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de 
qualquer transgressão sua ou dos que agirem em seu nome. 

7.1.7 - Responsabilizar-se integralmente pelo comportamento moral e profissional por 
aqueles que executem os serviços em seu nome, cabendo-lhe responder integralmente por todos 
os danos resultantes da ação ou omissão dos mesmos. 

7.1.8 -Não realizar subcontratação, seja total ou parcial. 
 

8 - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
8.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, após a contratação, solicitar 
inspeções para verificar se a qualidade dos serviços atende às exigências das normas e 
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especificações técnicas. Para tanto o Município indicará o fiscal de contrato, para acompanhar a 
entrega e elaborar relatórios. 
8.2 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Edital, deverão ser prontamente 
atendidas pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para o Município. 
8.3 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
8.4 - A fiscalização do Município, em especial, deverá verificar a qualidade dos serviços, anotando 
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando 
o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 

9 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
9.1 - Quem ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, estará 
sujeito às penalidades previstas abaixo. 

9.1.1 - Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação. 

9.1.2 - Multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) do valor do contrato, por dia consecutivo 
de atraso em relação ao prazo de execução, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias. 

9.1.3 - Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA, por ação, 
omissão ou negligência, infringir qualquer das obrigações estipuladas neste instrumento. 

9.1.4 - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 
dois anos. 

9.1.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 
o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior. 
9.2 - Quando da aplicação de multas, a CONTRATANTE notificará à CONTRATADA, que terá o prazo 
de 05 (cinco) dias para recolher à Tesouraria da CONTRATANTE a importância correspondente, sob 
pena de incorrer em outras sanções cabíveis. 
9.3 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 
 

Vila Lângaro, RS, 21 de janeiro de 2021. 
 
 
 
 

ANILDO COSTELLA 
Prefeito Municipal  
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ANEXO II 

 
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 
 
 
 
 

A empresa 
_______________________________________________________________________, inscrita no 
CNPJ nº ________________________________________, por intermédio de seu representante 
legal o (a) Sr. (a) _____________________________________________, portador (a) da Carteira de 
Identidade nº ________________________________ e do CPF nº  
________________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 
no 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854 de 27 de outubro de 1999, que NÃO 
EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO 
EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS, conforme art. 7º, XXXIII da Constituição Federal. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (     ). 
 
 

 
________________________, _____ de __________________ de 2021. 

 
 
 
 

________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 
 

A empresa 
______________________________________________________________________, inscrita no 
CNPJ nº ________________________________________, por intermédio de seu representante 
legal o (a) Sr. (a) _____________________________________________, portador (a) da Carteira de 
Identidade nº ________________________________ e do CPF nº  
________________________________, DECLARA, expressamente para fins de participação do 
Chamamento Público  de Credenciamento nº ______/2021, sob as penas da Lei, que inexiste 
qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não 
está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com 
a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 

Por ser verdade assina a presente. 
 
 
 

________________________, _____ de __________________ de 2021. 
 
 
 
 

________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI NO QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO 

 
 
 
 

A empresa 
_______________________________________________________________________, inscrita no 
CNPJ nº ________________________________________, por intermédio de seu representante 
legal o (a) Sr. (a) _____________________________________________, portador (a) da Carteira de 
Identidade nº ________________________________ e do CPF nº  
________________________________, DECLARA, para os devidos fins de direito, de que não possui 
em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade 
de economia mista. 
 
 
 

________________________, _____ de __________________ de 2021. 
 
 

 
 

________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO V 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE VILA LÂNGARO, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrita no CNPJ sob nº 01.612.386/0001-55, com sede administrativa na Rua 22 de 
Outubro, sob nº 311, Vila Lângaro, CEP: 99955-000, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, 
Sr. ANILDO COSTELLA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o número Clique aqui para digitar texto. 
e RG Clique aqui para digitar texto. residente e domiciliado neste Município de Vila Lângaro, Estado 
do Rio Grande do Sul, denominada CONTRATANTE; e Clique aqui para digitar texto. pessoa jurídica 
de direito privado com sede à Clique aqui para digitar texto., no Município de Clique aqui para digitar 
texto., no Estado do Clique aqui para digitar texto., inscrita no Ministério da Fazenda sob o n° Clique 
aqui para digitar texto., representado neste ato, por seu representante e procurador Sr. Clique aqui 
para digitar texto., Clique aqui para digitar texto., residente e domiciliado na Clique aqui para digitar 
texto., município de Clique aqui para digitar texto., Estado do Clique aqui para digitar texto., 
portador do RG nº  Clique aqui para digitar texto., e do CPF nº Clique aqui para digitar texto., 
doravante denominada CONTRATADA, para a execução do objeto descrito na Cláusula Primeira - Do 
Objeto. Assim como, pelas condições do edital de Clique aqui para digitar texto. e nos termos da Lei 
Federal 8.666/93 e alterações, e ainda pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, 
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - O presente contrato tem por objeto licitação A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA 
CONSERTOS DE PNEUS E LAVAGENS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, A SEREM REALIZADAS DE 
ACORDO COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA LÂNGARO, 
obrigando-se a contratada a fornecê-lo conforme condições estabelecidas neste Contrato, bem 
como no Edital de Chamamento Público de Credenciamento nº ____/2021 e na tabela a seguir: 
 

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário  Valor Total 

      

      

      

      

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONTRATAÇÃO 
2.1 - Ficam integrados a este contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos 
teores são de conhecimento da CONTRATADA: atos convocatórios, edital de licitação, 
especificações, memoriais e proposta da proponente vencedora, parecer de julgamento e legislação 
pertinente à espécie. 
2.2 - A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu 
conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às 
normas da Lei nº 8.666/93 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução total do objeto descrito na Cláusula 
Primeira, a importância XXXXX. daqui por diante denominado "Valor Contratual", que serão 
empenhados à conta das dotações: 0201 - GABINETE DO PREFEITO; 2003 - Manutenção das 
Atividades do Gabinete; 339030 - Material de Consumo e 339039- outros serviços de terceiros-
pessoa jurídica. 0301 - SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; 2009 - Manutenção de Serviços 
Secretaria Adm.; 339030 - Material de Consumo e 339039- outros serviços de terceiros-pessoa 
jurídica. 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS; 2012 - Man. das Atividades Fazendárias; 339030 - 
Material de Consumo e 339039- outros serviços de terceiros-pessoa jurídica. 0501 - 
INFRAESTRUTURA; 2022 - Man. Sec. Obras e Const. Estradas. 339030 - Material de Consumo e 
339039- outros serviços de terceiros-pessoa jurídica. 0601 - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA; 2081 - 
Manutenção dos Serviços Sociais; 339030 - Material de Consumo e 339039- outros serviços de 
terceiros-pessoa jurídica. 0702 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL; 2030 - Manutenção de 
Transporte Escolar; 339030 - Material de Consumo e 339039- outros serviços de terceiros-pessoa 
jurídica. 0801- AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE; 2039 - Man. Serviços 
Agricultura; 339030 - Material de Consumo e 339039- outros serviços de terceiros-pessoa jurídica. 
0901 - SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE; 2162 - Manutenção e Conservação Veículos 
Saúde; 339030 - Material de Consumo e 339039- outros serviços de terceiros-pessoa jurídica. 
3.2 - Essa despesa está prevista na Lei Municipal nº 1.074 de 21 de outubro de 2020, vigente para o 
exercício econômico e financeiro de 2021. 
 

CLÁUSULA QUARTA- DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
4.1 - Os pedidos de serviços deverão ser formalizados por cada Secretaria. 
4.2 - As lavagens deverão ser interior e exterior, menos motor.   
4.3 - Os pneus serão entregues para conserto na sede da empresa.  
4.4 - Os serviços devem ser prestados imediatamente.  

 

CLÁUSULA QUINTA- DOS PAGAMENTOS  
5.1 - Os pagamentos serão efetuados mensalmente, até o décimo dia, do mês subsequente ao do 
serviço prestado, de acordo com o número de consertos e lavagens realizados, mediante Nota Fiscal 
autorizada pelo Setor de Compras ou pelo respectivo secretário. 
5.2- A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação 
do número da licitação, do Contrato e a descrição do objeto, a fim de se acelerar o trâmite para 
pagamento. 
5.3- Todas as despesas relativas à prestação do serviço ficam a cargo da contratada. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1 - A CONTRATADA obriga-se a: 
 6.1.1 - Executar o objeto contratado, de acordo com as especificações contidas no edital que 
deu origem a este contrato, bem como no presente contrato; 
 6.1.2 - Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que deu 
origem a este contrato; 
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 6.1.3 - Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
Município, referentes ao objeto, a qualquer tempo, mesmo após o recebimento definitivo, no prazo 
de 03 (três) dias úteis, a contar da solicitação; 
 6.1.4 - Pagar tudo o que lhe compete como empregador, tal como salário, incluindo 13º, 
férias, licenças, seguros de acidente de trabalho, assistência e previdência social e todos os demais 
ônus inerentes ou próprios da relação empregatícia, além de todas as suas obrigações fiscais e de 
responsabilidade civil em relação a terceiros, não se admitindo, a qualquer título, acréscimos sobre 
o preço proposto e contratado; 
 6.1.5- A cumprir e fazer cumprir as Normas Técnicas emanadas pelo Ministério da Saúde e 
da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul; 

6.1.6 - Arcar com todas as despesas decorrentes da execução do objeto do Contrato e de 
suas obrigações. 

6.1.7 - Caberá à CONTRATADA única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de 
qualquer transgressão sua ou dos que agirem em seu nome, decorrentes de ato ou omissão 
voluntário, negligência, imperícia ou imprudência; 

6.1.8 - Responsabilizar-se integralmente pelo comportamento moral e profissional por 
aqueles que executem os serviços em seu nome, cabendo-lhe responder integralmente por todos 
os danos resultantes da ação ou omissão dos mesmos. 

6.1.9 - Não realizar subcontratação, seja total ou parcial. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
7.1 - O MUNICÍPIO obriga-se a: 

7.1.1 - Promover o acompanhamento e fiscalização do fornecimento com vistas ao seu 
perfeito cumprimento, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio, as 
falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam 
medidas corretivas. 

7.1.2 - Atestar a execução do objeto por meio de fiscal designado. 
7.1.3 - Efetuar os pagamentos devidos em função do presente contrato. 
7.1.4- O Município fornecerá sala com pia e sistema hidráulico em funcionamento para a 

coleta do material por parte da empresa contratada. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DO CONTROLE DE QUALIDADE E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
8.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, após a contratação, solicitar 
inspeções para verificar se a qualidade do objeto atende às exigências das normas e especificações 
técnicas. Para tanto fica indicado (a) como fiscal de contrato o (a) funcionário Clique aqui para digitar 
texto., para acompanhar a entrega ou execução e elaborar relatórios.  
8.2 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Edital, deverão ser prontamente 
atendidas pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para o Município. 
8.3 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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8.4 - A fiscalização do Município, em especial, deverá verificar a qualidade do objeto, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o 
que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 

CLÁUSULA NONA - DO CONTRATO 
9.1 - O contrato terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por iguais períodos até o 
limite estabelecido no art. 57, inciso II da lei 8.666/93, podendo ser reajustado pelo índice da URM- 
Unidade de Referência Municipal. 
9.2 - Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, 
previdenciária, social ou tributária, incidentes sobre os serviços objeto deste contrato. 
9.3 - Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir 
seus deveres e responsabilidades relativos aos serviços contratados, deverá esta comunicar e 
justificar o fato, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que, a contratante tome 
as providências cabíveis, inclusive no que diz respeito à aceitação ou não do alegado. 
9.4 - A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou jurídica, 
sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE. 
9.5 - Será incorporada a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que 
venha ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, alterações nas especificações quantitativas e qualitativas ou prazos dos bens 
fornecidos à CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
10.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir o Contrato, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de 
qualquer espécie, nos seguintes casos: (a) quando a CONTRATADA falir ou for dissolvida; (b) quando 
a CONTRATADA transferir no todo ou em parte o Contrato sem a prévia anuência da CONTRATANTE. 
10.2 - A rescisão do Contrato na mesma forma prevista no caput ocorrerá nas seguintes hipóteses: 

10.2.1 - Por ato unilateral escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII 
e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93;  

10.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração; 

10.2.3 - Judicial, nos termos da legislação. 
10.3 - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, 
implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências legais 
cabíveis. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1 - Quem ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal:   

11.1.1 - Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação. 
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11.1.2 - Multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) do valor do contrato, por dia consecutivo 
de atraso em relação ao prazo de execução, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias. 

11.1.3 - Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA, por ação, 
omissão ou negligência, infringir qualquer das obrigações estipuladas neste instrumento. 

11.1.4 - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 
dois anos. 

11.1.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 
o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior. 
11.2 - Quando da aplicação de multas, a CONTRATANTE notificará à CONTRATADA, que terá o prazo 
de 05 (cinco) dias para recolher à Tesouraria da CONTRATANTE a importância correspondente, sob 
pena de incorrer em outras sanções cabíveis. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS 
12.1 - Os casos omissos e o que se tornar controvertido em face das presentes cláusulas contratuais, 
serão resolvidos administrativamente entre as partes, de acordo com a legislação pertinente. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
13.1 - As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante 
o Foro da Comarca de Tapejara, Estado de Rio Grande do Sul, com expressa renúncia a outro 
qualquer, por mais privilegiado que seja. 
 
  E, por estarem justos e contratados, firmam as partes este instrumento, em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, que lido e achado conforme vai assinado pelas partes e por duas testemunhas, 
a fim de que produza seus efeitos legais. 
 
 
 

Vila Lângaro, Clique aqui para digitar texto. de 2021. 
 

_________________________    _________________________ 
Município de Vila Lângaro     Clique aqui para digitar texto. 
ANILDO COSTELLA      Clique aqui para digitar texto. 
Prefeito Municipal      Contratado 
Contratante  
 
Testemunhas: 

1) Nome: ____________________________________ CPF: _____________________ 
 

2) Nome: ____________________________________ CPF: _____________________ 


