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PROCESSO Nº 932/2021 
 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 
 
 

AVISO 
 

 
Encontra-se aberta, na Prefeitura Municipal de Antônio Prado/RS, situada na Rua Francisco 
Marcantônio, nº 57, CREDENCIAMENTO de pessoas físicas ou jurídicas para a prestação 
de serviços de máquinas com a finalidade de incentivar e fortalecer a pecuária e agri-
cultura familiar. 
 

O credenciamento será executado em conformidade com as normas gerais da Lei Fede-
ral nº 8.666/1993, Lei Municipal nº 2.905/2014 e demais disposições legais e regulamenta-
res aplicáveis ao procedimento. 
 

As pessoas jurídicas ou físicas interessadas em prestar os serviços, objeto deste creden-
ciamento, deverão entregar os documentos indicados neste edital e nas condições aqui es-
pecificadas.  

 
O credenciamento permanecerá aberto a futuros interessados que preencherem as con-

dições previstas nesse edital, durante todo o seu período de vigência. 
 

O edital completo poderá ser obtido pelos interessados na Secretaria da Administração, 
de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 8h às 11h45min e das 13h15min às 
17h30min, ou pelo site https://www.antonioprado.rs.gov.br/ e, quaisquer dúvidas, contatar 
pelo telefone (54) 3293 5600, com Marilene ou Maiara. 

 
Antônio Prado/RS, 07 de junho de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

ROBERTO JOSÉ DALLE MOLLE 
PREFEITO MUNICIPAL 
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PROCESSO Nº 932/2021 
 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 
 
 
A Prefeitura Municipal de Antônio Prado/RS, com sede na Rua Francisco Marcantônio, nº 
57, torna público que fará realizar CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para 
prestação de serviços de máquinas com a finalidade de incentivar e fortalecer a pecu-
ária e agricultura familiar. 
 

O credenciamento será executado em conformidade com as normas gerais da Lei Fede-
ral nº 8.666/1993, Lei Municipal nº 2.905/2014 e demais disposições legais e regulamenta-
res aplicáveis ao procedimento. 
 
1 – DOS SERVIÇOS 
 
1.1. Os serviços de máquinas, objeto do credenciamento, são os constantes na tabela abai-
xo: 
 

Item Atividade 
Estimativa 

Mensal 
Limite 
Anual 

Valor Unitário 

01 
Trator de esteira, com lâmina hidráulica, 

14 a 16 toneladas 
108 1.296 270,00 

02 
Trator de esteira, com lâmina hidráulica,  

17 a 25 toneladas 
108 1.296 293,33 

03 
Escavadeira hidráulica giratória,  

12 a 16 toneladas 
158 1.896 267,67 

04 
Escavadeira hidráulica giratória, 

17 a 25 toneladas 
158 1.896 290,00 

05 Retroescavadeira de pneu 17 204 157,33 

06 Mini escavadeira 17 204 176,67 

 
1.2. Os limites quantitativos indicados na tabela do item 1.1 são relativos aos serviços pres-
tados por todos os credenciados, não havendo garantia de execuções individuais mínimas. 
 
1.3. A coluna estimativa mensal do item 1.1 corresponde a uma expectativa de consumo 
mensal, podendo ocorrer em alguns meses, tendo em vista o período de plantio, maior ou 
menor consumo. 
 
1.4. Todos os serviços serão pagos de acordo com os valores constantes na tabela do item 
1.1. 
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2 – DAS CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 
 
2.1. As pessoas jurídicas ou físicas interessadas em prestar os serviços, objeto deste cre-
denciamento, deverão entregar os documentos indicados no item 3 desse edital na Adminis-
tração Municipal de Antônio Prado/RS, no Departamento de Compras e Licitações, na Rua 
Francisco Marcantônio, nº 57, de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 8h às 11h45min 
e das 13h15min às 17h30min, com Marilene ou Maiara. 
 
2.2. O credenciamento permanecerá aberto a futuros interessados que preencherem as 
condições previstas neste edital, durante todo o seu período de vigência. 
 
3 – DOS DOCUMENTOS PARA O CREDENCIAMENTO 
 
3.1. As pessoas jurídicas deverão apresentar os seguintes documentos: 
 

3.1.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, se houver, de-
vidamente registrado na Junta Comercial, ou no Cartório de Títulos e Documentos, em se 
tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por ações, de 
documento de eleição de seus atuais administradores; Inscrição do Ato Constitutivo, 
no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício; ou Decreto 
de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamen-
to no País, em vigor. 

 
a) Somente serão credenciadas as pessoas jurídicas que apresentarem, além de toda 
a documentação exigida, ramo pertinente ao objeto deste edital e no seu objeto social 
(Ato Constitutivo). 
 

3.1.2. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

 

3.1.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, em vigor. 
 
3.1.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor. 
 

3.1.5. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, em vigor, conforme legislação 

tributária do Município expedidor da empresa que ora se habilita para este certame. 

 
3.1.6. Certificado de Regularidade de Situação (CRF) perante o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – FGTS. 
 
3.1.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) que comprove a inexistência 
de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.  
 
3.1.8. Alvará de localização fornecido pelo Município do estabelecimento;  

 
3.1.9. Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
da República Federativa do Brasil, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de 
qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
anos, conforme modelo do Anexo II, assinada por representante legal da pessoa jurídica 
e/ou física.  
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3.1.10. Requerimento de credenciamento, conforme modelo do Anexo I desse edital, 
contendo as seguintes informações: 
 

a) relação dos serviços que se propõe a realizar; 
 
b) capacidade máxima de atendimento mensal, por atividade, com indicação dos horá-
rios de atendimento na forma do presente credenciamento; 
 
c) descrição detalhada dos recursos físicos, materiais e humanos, a serem disponibili-
zados para a execução dos serviços credenciados, inclusive os equipamentos neces-
sários à realização desses. 

 
3.2. As pessoas físicas deverão apresentar os seguintes documentos: 
 

3.2.1. Carteira de identidade; 
 
3.2.2. Comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
 

3.2.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, em vigor. 
 

3.2.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor. 
 
3.2.5. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, em vigor, conforme legislação 

tributária do Município expedidor da empresa que ora se habilita para este certame. 
 
3.2.6. Alvará de localização fornecido pelo Município do estabelecimento;  

 
3.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) que comprove a inexistência 
de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.  
 
3.2.8. Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
da República Federativa do Brasil, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de 
qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
anos, conforme modelo do Anexo III, assinada por representante legal da pessoa jurídica 
e/ou física.  
 
3.2.9. Requerimento de credenciamento, conforme modelo do Anexo I desse edital, 
contendo as seguintes informações: 
 

a) relação dos serviços que se propõe a realizar; 
 
b) capacidade máxima de atendimento mensal, por atividade, com indicação dos horá-
rios de atendimento na forma do presente credenciamento; 
 
c) descrição detalhada dos recursos físicos, materiais e humanos, a serem disponibili-
zados para a execução dos serviços credenciados, inclusive os equipamentos neces-
sários à realização desses. 

 
3.3. Os documentos poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabe-
lião ou por servidor do Município, ou ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial. Os 
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documentos emitidos em meio eletrônico, com o uso de certificação digital, serão tidos como 
originais, estando sua validade condicionada a verificação de autenticidade pela Administra-
ção. 
 
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, previ-
denciários, sociais, fiscais e comerciais decorrentes do serviço, cujos ônus e obrigações, em 
nenhuma hipótese, poderão ser transferidos para o Município. 
 
4.2. A escolha do estabelecimento ou profissional será feita exclusivamente pelo beneficiá-
rio, tomador do serviço, que receberá lista dos credenciados, com os seus respectivos horá-
rios de atendimento, quando autorizado o serviço pela Secretaria Municipal da Agricultura, 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Industrial do Município. 
 
4.3. Para a realização do serviço, o credenciado deverá receber do beneficiário, a autoriza-
ção emitida pela Secretaria Municipal da Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Industrial 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 credenci-
amento. 

 
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 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
5.1. Os agricultores interessados em beneficiar-se por esta Chamada Pública, conforme Lei 
Municipal nº 2.905/2014, deverão realizar o seguinte procedimento: 
 
I – inscrever-se junto à Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Industrial, apresentando o seu CPF e talão de produtor, ou a Declaração de Aptidão 
ao PRONAF – DAP; 
 
II – após a liberação, por parte da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e De-
senvolvimento Industrial, para a execução do serviço solicitado, o agricultor poderá escolher 
uma das empresas credenciadas para a sua realização; 
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III – concluída a execução do serviço, previamente autorizado, o agricultor deverá apresen-
tar a nota fiscal de execução do serviço, emitida pela credenciada, na Secretaria Municipal 
de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Industrial, para que esta proceda à visto-
ria do mesmo e autorize o ressarcimento ao agricultor do valor correspondente ao incentivo 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis; 
 
IV – o agricultor beneficiado deverá estar adimplente com relação à obrigações fiscais junto 
à municipalidade. 
 
6 – DAS SANÇÕES 

 
6.1. 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 can-
celado 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 creden-
ciada 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, ain-
da, 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; 
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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. 
 
6.2. 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. 
 

6.3. 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. 
 
6.4. 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. 
7 – DA FORMALIZAÇÃO 
 
7.1. O credenciamento será formalizado mediante termo próprio, conforme Anexo IV, con-
tendo as cláusulas e condições previstas neste edital, bem como aquelas previstas no 
art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993, que lhe forem pertinentes, ocasião em que deverá ser 
apresentada pelo interessado, como condição de assinatura do termo de credenciamento, a 
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prova de regularidade com a Fazenda Municipal credenciante, se distinta do domicílio ou 
sede daquele, em observância ao disposto no art. 193, do Código Tributário Nacional. 
 
8 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
8.1. As despesas oriundas deste credenciamento correrão à conta da seguinte dotação or-
çamentária:         
 

Órgão: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DE-
SENVOLVIMENTO INDUSTRIAL  
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO – 
FUNDEA 
Projeto/Atividade: 1.003 – INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E 
PECUÁRIA 
Elemento de Despesa: 3.3.90.45.99.00.00 – Outras Subvenções Econômicas (5075) 

 
9 – DO PRAZO 
 
9.1. O prazo de vigência do Termo de Credenciamento, será de 12 (doze) meses, a contar 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por interesse do Município e anuência da pes-
soa jurídica e/ou física interessada, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 
(sessenta) meses.  
 
9.2. No caso de prorrogação, os valores fixados do Termo de Credenciamento serão reajus-
tados, conforme previsão da Lei Federal nº 10.192/2001, com base no IPCA / IBGE. 
 
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 
 
10.1. Eventuais pedidos de impugnações ao presente Edital de Chamamento Público deve-
rão ser dirigidos ao Departamento de Compras e Licitações e protocolizados durante o horá-
rio de expediente da Administração, até o dia 14 de junho de 2021. 
 
10.2. Da decisão relativa ao credenciamento ou descredenciamento caberá recurso no pra-
zo de 5 (cinco) dias úteis, que deverá ser dirigido ao Prefeito Municipal e protocolizado du-
rante o horário de expediente da Administração. 
 
10.3. É admitido o envio de impugnações do edital ou de recursos por e-mail, desde que 
estes sejam apresentados, dentro dos prazos previstos na Lei e nos itens 10.1 e 10.2, e ser 
protocolados no Setor de Protocolo.  
 
10.4. Nas impugnações e/ou recursos serão avaliados o cabimento e a adequação, sendo 
que o mérito será julgado somente se preenchidos os requisitos intrínsecos de admissibili-
dade, quais sejam, interesse recursal, legitimidade e o pedido juridicamente possível, bem 
como os requisitos extrínsecos: a regularidade formal (assinatura, juntada de procuração) e 
a tempestividade (tempo hábil para a interposição do recurso), entre outros. 

 
10.4.1. O protocolo deverá ser efetuado na Prefeitura Municipal de Antônio Prado, Rua 
Francisco Marcantônio, nº 57, Antônio Prado/RS, no horário das 8h às 11h45min e das 
13h15min às 17h30min, de segunda a sexta em dias úteis, sob pena de não admissibili-
dade. 
 

http://www.antonioprado.com.br/


‘ 

 

 

 

 

Município de Antônio Prado 
Rio Grande do Sul - Brasil 

9 
Rua Francisco Marcantônio, 57 – CEP 95.250-000 – Fone/Fax: 54-3293-5600 www.antonioprado.com.br 

 A cidade mais italiana do Brasil! 

10.4.2. As impugnações e/ou recursos deverão ser entregues à Comissão de Licitações, 
em duas vias, sendo dado recibo em uma delas.  
 
10.4.3. As impugnações e/ou recursos serão dirigidas ao Assessor Jurídico, por 
intermédio da Comissão de Licitações, que as receberá e encaminhará devidamente 
instruído.  

 
10.5. O trâmite do procedimento estará disponível no endereço eletrônico 
https://www.antonioprado.rs.gov.br/portal.php?pagina=licitacoes_editais, juntamente com 
cópia digital, em formato PDF, dos documentos gerados no decorrer do certame, sendo de 
responsabilidade exclusiva da interessada a obtenção ou consulta desses documentos. 
 
11 – DAS INFORMAÇÕES 
 
11.1. Informações serão prestadas aos interessados no horário da 8h às 11h45min e das 
13h15min às 17h30min, na Prefeitura Municipal de Antônio Prado/RS, na Secretaria Munici-
pal de Administração, na Rua Camilo Marcantônio, nº 57, bairro centro, ou pelo fone nº (54) 
3293 5600, com Marilene ou Maiara. 

 
12 – DOS ANEXOS 
 
12.1. Faz parte deste Edital: 
 

Anexo I - Requerimento de Credenciamento; 
Anexo II - Modelo de Declaração, cfe. art. 7º, inciso XXXIII da Constituição – Pessoa 

Jurídica; 
Anexo III - Modelo de Declaração, cfe. art. 7º, inciso XXXIII da Constituição – Pessoa 

Física; 
Anexo IV - Minuta de Termo de Credenciamento. 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 
 

ANEXO I  
 
 
 
 
 

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO  
 
 

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no credenciamento para a presta-
ção de serviços de máquinas com a finalidade de incentivar e fortalecer a pecuária e agricul-
tura familiar, de acordo com a Lei Municipal nº 2.905/2014. 
 
 
Razão Social ou Nome: _____________________________________________________ 
 
Endereço: ________________________________________________________________ 
 
CNPJ ou CPF: __________________________________ Fone: _____________________ 
 
Cidade: ____________________________________ Estado: _______________________ 
 
E-mail: ___________________________________________________________________ 
 
 

Informamos que nos propomos e temos disponibilidade de realizar mensalmente os seguin-
tes serviços: 
 

Item Atividade 
Estimativa 

Mensal 
Limite 
Anual 

Valor Unitário 

01 
Trator de esteira, com lâmina hidráulica, 

14 a 16 toneladas 
  270,00 

02 
Trator de esteira, com lâmina hidráulica,  

17 a 25 toneladas 
  293,33 

03 
Escavadeira hidráulica giratória,  

12 a 16 toneladas 
  267,67 

04 
Escavadeira hidráulica giratória, 

17 a 25 toneladas 
  290,00 

05 Retroescavadeira de pneu   157,33 

06 Mini escavadeira   176,67 
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Informamos que os horários de atendimento disponíveis para a realização dos serviços são 
das _____ às _____ pela manhã e das _____ às _____ à tarde. 

 
Informamos também que disponibilizamos as seguintes máquinas e os seguintes funcioná-

rios que estarão disponíveis para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento; 
 
- (nominar as máquinas); 
 
- (nominar os equipamentos). 

 
 
 
 

_____________________________ 
(data) 

 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
(representante legal) 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 
 

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. 
 

 
 

_____________________________ 
(data) 

 
 

 
 

_______________________________________________ 
(representante legal) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima com S e negativo com N) 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 
 

ANEXO III 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO, CFE ART. 7º INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FE-

DERATIVA DO BRASIL – PESSOA FÍSICA 
 
 
 
 
 
(nome da interessada) ______________________________________, portador(a) 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 dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empre-
ga menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) . 
 
 
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 
 

 
 

_____________________________ 
(data) 

 
 

 
 

_______________________________________________ 
(representante legal) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima com S e negativo com N) 
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PROCESSO Nº 932/2021 
 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 
 
 

ANEXO IV 
 

 
TERMO DE CREDENCIAMENTO No ___/2021 

 
 

Termo de credenciamento para a prestação de serviços de 
máquinas com a finalidade de incentivar e fortalecer a pecuária 
e agricultura familiar. 

 
 
CREDENCIANTE: O MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PRADO/RS, pessoa jurídica de direito pú-
blico interno, inscrito no CNPJ sob nº 87.842.233/001-10, com sede na Rua Francisco Mar-
cantônio, nº 57, Centro, Município de Antônio Prado/RS, representando neste ato por seu 
Prefeito Municipal, Sr. ROBERTO JOSÉ DALLE MOLLE, brasileiro, casado, administrador 
de empresa e empresário, RG nº 5002130697, CPF nº 208.049.970-04, residente e domicili-
ado na Rua Luiz Zamboni, nº 71, Bairro Fátima, nesta cidade, CEP nº 95250-000.  
 
CREDENCIADA: A pessoa (física ou jurídica) __________________________, com sede 
na Rua ____________________, nº ____, bairro ______________, CEP: __________, na 
cidade de _______/__, telefone (__) _________, CNPJ ou CPF nº ____________________, 
representada neste ato por seu ______________________ (qualificação), inscrito no CPF nº 
_________________, com endereço na Rua ________________, nº ___, na cidade de 
______/___. 
 
Nos termos do Processo de Chamada Pública nº 001/2021, Processo nº 932/2021, bem 
como, das normas da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações e Lei Municipal nº 2.905/2014, 
firmam o presente Termo de Credenciamento, 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 pecuária e agricultura familiar, constantes do Edital de Chama-
mento Público nº 001/2021. 
 

Parágrafo primeiro. O CREDENCIANTE pagará o preço por serviço ofertado no reque-
rimento de Credenciamento da CREDENCIADA, conforme segue: 

 

Item Atividade 
Estimativa 

Mensal 
Limite 
Anual 

Valor Unitário 

01 
Trator de esteira, com lâmina hidráulica, 

14 a 16 toneladas 
  270,00 
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02 
Trator de esteira, com lâmina hidráulica,  

17 a 25 toneladas 
  293,33 

03 
Escavadeira hidráulica giratória,  

12 a 16 toneladas 
  267,67 

04 
Escavadeira hidráulica giratória, 

17 a 25 toneladas 
  290,00 

05 Retroescavadeira de pneu   157,33 

06 Mini escavadeira   176,67 

 
Parágrafo segundo. Os limites quantitativos indicados na tabela do parágrafo primeiro 
são relativos aos serviços ofertados pela CREDENCIANTE no requerimento de credenci-
amento, não havendo garantia de execuções mínimas. 
 
Parágrafo terceiro. A coluna estimativa mensal do parágrafo primeiro corresponde a 
uma expectativa de consumo mensal, podendo ocorrer que em alguns meses, tendo em 
vista o período de plantio, maior ou menor consumo. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 
 

O prazo de vigência deste Credenciamento, será de 12 (doze) meses, a contar da assina-
tura, podendo ser prorrogado, por interesse do CREDENCIANTE e anuência da CREDEN-
CIADA, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses.  
 

Parágrafo único. No caso de prorrogação, os valores fixados neste Credenciamento se-
rão reajustados, conforme previsão da Lei Federal nº 10.192/2001, com base no IPCA / 
IBGE. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

Os agricultores interessados em beneficiar-se por este Credenciamento, conforme Lei 
Municipal nº 2.905/2014, deverão realizar o seguinte procedimento: 
 
I – inscrever-se junto à Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Industrial, apresentando o seu CPF e talão de produtor, ou a Declaração de Aptidão 
ao PRONAF – DAP; 
 
II – após a liberação, por parte da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e De-
senvolvimento Industrial, para a execução do serviço solicitado, o agricultor poderá escolher 
uma das credenciadas para a sua realização; 
 
III – concluída a execução do serviço, previamente autorizado, o agricultor deverá apresen-
tar a nota fiscal de execução do serviço, emitida pela CREDENCIADA, na Secretaria Muni-
cipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Industrial, para que esta proceda à 
vistoria do mesmo e autorize o ressarcimento ao agricultor do valor correspondente ao in-
centivo no prazo de 15 (quinze) dias úteis; 
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IV – o agricultor beneficiado deverá estar adimplente com relação à obrigações fiscais junto 
à municipalidade. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

Os serviços deverão ser executados da seguinte forma: 
 
I – o credenciamento caracteriza uma relação contratual de prestação de serviços; 
 
II – a CREDENCIADA deverá manter, durante a vigência deste termo, as condições de habi-
litação exigidas para a sua celebração, bem como aquelas previstas no art. 55 da Lei Fede-
ral nº 8.666/1993, que lhe forem pertinentes; 
 
III – é de responsabilidade exclusiva e integral da CREDENCIADA a utilização de pessoal, 
inclusive de equipamentos, para a execução dos respectivos procedimentos, incluídos en-
cargos trabalhistas, previdenciários, sociais e fiscais resultantes de vínculo empregatício ou 
comerciais; 
 
VI – a escolha do estabelecimento ou profissional será feita exclusivamente pelo beneficiá-
rio, tomador do serviço, que receberá lista das credenciadas, com os seus respectivos horá-
rios de atendimento, quando autorizado o serviço pela Secretaria Municipal da Agricultura, 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Industrial do Município. 
 
V – para a realização do serviço, a CREDENCIADA deverá receber do beneficiário, a autori-
zação emitida pela Secretaria Municipal da Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Industrial do Município, devidamente assinada, na qual constará o serviço a ser realizado. 
 
VI – é vedado: 
 

a) o trabalho da CREDENCIADA nas dependências ou setores próprios do CREDENCI-
ANTE; 
 
b) (se pessoa jurídica) a existência de servidor público, contratado sob qualquer título, 
ocupante de cargo eletivo ou com registro oficial de candidatura a cargo no Município 
CREDENCIANTE no quadro social ou de empregados da CREDENCIADA, sob pena de 
rescisão deste termo;  
 
ou 
 
b) (se pessoa física) a ocupação de cargo público, contratado ou eletivo, pela CREDEN-
CIADA no Município CREDENCIANTE, sob pena de rescisão deste termo; 

 
c) a transferência dos direitos e obrigações decorrentes desse termo. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES 

 
À CREDENCIADA 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 termo 
de credenciamento, será aplicada multa moratória na razão de 0,50% (cinquenta centésimos 
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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 Fe-
deral nº 8.666/93; 
 
II – pela prestação dos serviços em desacordo com o solicitado, após o prazo estipula-
do pelo CREDENCIANTE para adequação, será aplicada multa indenizatória na razão de 
10% (dez por cento) sobre o valor credenciado por item, bem como, justificadamente, pode-
rá 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 CRE-
DENCIADA a penalidade prevista no art. 87, III da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
IV – quando da reincidência em irregularidades notificadas pelo CREDENCIANTE, sem 
a pronta 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, po-
dendo, 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 CREDENCIANTE, os documentos exigi-
dos na legislação; 

 
d) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto do credenciamento; 
 
e) utilizar as dependências do CREDENCIANTE para fins diversos do objeto do creden-
ciamento; 
 
f) tolerar, no cumprimento do credenciamento, situação apta a gerar ou causar dano físi-
co, 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 CREDENCIANTE; 
 
i) deixar de repor funcionários faltosos; 
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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. 
 

Parágrafo primeiro. Além das demais sanções previstas, a CREDENCIADA terá seu 
credenciamento rescindido quando: 
 

a) descumprir as condições do credenciamento; e 
 
b) 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 da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Industrial, que designará servidor especialmente para tanto, 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. 

http://www.antonioprado.com.br/


‘ 

 

 

 

 

Município de Antônio Prado 
Rio Grande do Sul - Brasil 

19 
Rua Francisco Marcantônio, 57 – CEP 95.250-000 – Fone/Fax: 54-3293-5600 www.antonioprado.com.br 

 A cidade mais italiana do Brasil! 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Comarca de Antônio Prado/RS para dirimir as dúvidas oriundas des-
te Termo, quando não solvidas administrativamente. 
 
 E, por estarem justos e acordados, assinam o presente termo, em 2 (duas) vias de igual 
teor e forma.  
 
                                   Município de Antônio Prado/RS, ____ de ______________ de 20___.        
    

 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO PRADO – RS 
ROBERTO JOSÉ DALLE MOLLE – Prefeito Municipal 

Credenciante 
 
 
 
 
 

 
 

Credenciada 
 
 
 
 
 
 
 
Visto – Assessoria Jurídica 
 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
___________________________________        ___________________________________ 
CPF:                     CPF: 
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