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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2021 – MULTI  

EDITAL DE CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO Nº 002/2021 – MULTI  

 

O MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO 

TOLDO, Estado de SC, inscrito no 

CNPJ sob o nº 01.612.888/0001-86 

torna público para conhecimento dos 

interessados que será realizado 

Credenciamento Exclusivo para 

Micro Empreendedor Individual 

(MEI), Microempresa (ME) ou 

Empresa de Pequeno Porte (EPP), 

assim definidas pelo Art. 3º da Lei 

Complementar 123/06, para eventual e 

futura contratação de empresas para 

prestação de serviços de lavação e 

borracharia, nos diversos veículos do 

Município de Bela Vista do Toldo/SC, a 

ser processado e julgado pela 

Comissão de Licitação, nomeados pela 

Portaria nº 003/2021 de 05 de janeiro 

de 2021, conforme condições 

estabelecidas no presente Edital e seus 

anexos, e de acordo com o disposto na 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, com as alterações posteriores e 

legislação complementar vigente e 

pertinente à matéria. 

 

O Município de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica 

de direito público, inscrito no CNPJ n.º 01.612.888/0001-86, com sede na Rua 

Estanislau Schumann, 839 - Centro - cidade de Bela Vista do Toldo/SC, torna 

público para conhecimento dos interessados que estará realizando 

CREDENCIAMENTO, que fará partir da publicação deste edital, no horário das 

8h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, até a data de 30 de Maio 

de 2021, na Prefeitura do Município, sito a Rua Estanislau Schumann, 839- 

Centro - Bela Vista do Toldo/SC, recebendo os envelopes contendo a 

documentação de prestadores de serviços especializados na área para fins de 

Credenciamento Exclusivo para Micro Empreendedor Individual (MEI), 

Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), assim definidas 
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pelo art. 3º da lei complementar 123/06, para eventual e futura contratação de 

empresas para prestação de serviços de lavação e borracharia, nos diversos 

veículos do município de Bela Vista do Toldo/SC. 

 

Este edital de credenciamento contém os seguintes anexos:  

Anexo I - Valor Estimado Do Credenciamento/Especificação Do Objeto  

Anexo II - Minuta do Contrato;  

Anexo III - Carta De Serviços A Serem Realizados por Entidade. 

Anexo IV - Modelo da declaração de concordância com o preço fixado pelo 

Município.  

ANEXO V - Inexistência de Fatos Impeditivos 

ANEXO VI - Declaração que não Emprega Menor  

 

1. DO OBJETO:  

 

1.1 CREDENCIAMENTO EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR 

INDIVIDUAL (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE (EPP), ASSIM DEFINIDAS PELO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR 

123/06, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E BORRACHARIA, NOS 

DIVERSOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO/SC. 

 

2. DAS CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 

 

2.1. A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de 

MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), MICROEMPRESA - ME e 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, qualificadas como tais nos termos 

do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006. 

2.2. Empresa(s) ou entidade(s) interessada em prestar o serviço na área deste 

CREDENCIAMENTO, poderão se credenciar para tal, apresentando os 

documentos abaixo relacionados, em original ou por cópia autenticada em 

tabelionato ou por servidor deste Município com o encargo de recebê-los. Os 

documentos obtidos via Internet terão sua veracidade confirmada em seus 

respectivos sites.  

2.3. Os documentos para credenciamento deverão ser entregues em envelope 

lacrado, diretamente no Setor de Protocolo desta Prefeitura, a partir da 

publicação deste edital.  

 

3. DOS DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA 
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a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, em se tratando de 

Sociedades Comerciais, e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado de 

eleição de seus administradores; devidamente registrado na Junta Comercial 

do Estado ou no Cartório de Títulos e Documentos, onde conste, dentro dos 

seus objetivos, a prestação dos serviços mencionados acima;  

b) Cartão do CNPJ;  

c) Certidão Negativa de Débitos Municipais;  

d) Certidão negativa de débito relativa aos tributos federais e à divida ativa da 

união, nela abrangidas as contribuições sociais administradas pela Secretaria 

da Receita Federal.  

e) Certidão Negativa de débitos estaduais;  

f) Certidão Negativa de Débitos FGTS;  

g) Cópia do Alvará de localização fornecido pelo Município;  

h) Declaração, conforme modelo constante no anexo III, informando interesse 

em fornecer serviços na área de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO 

E BORRACHARIA, NOS DIVERSOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE BELA 

VISTA DO TOLDO/SC. 

i) Certidão Simplificada. 

OBS: Os documentos constantes nos itens 3 poderão ser apresentados por 

original, por fotocópia autenticada por Tabelião de Notas ou por funcionário do 

Município, ou por publicação em órgão da imprensa oficial.  

 

4. DAS CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1. Não poderá exercer atividade, por credenciamento, o servidor público de 

provimento efetivo ou em exercício de cargo em comissão ou função 

gratificada, ou que estiver em exercício de mandato eletivo ou com registro 

oficial de candidatura para qualquer desses cargos;  

4.2. O credenciado que venha a se enquadrar nas situações previstas no item 

anterior terá suspensa a respectiva atividade, enquanto estiver impedido;  

4.3. Ao Município de Bela Vista do Toldo - SC reserva-se o direito de fiscalizar 

permanentemente a prestação dos serviços pelos credenciados, sendo-lhes 

facultado o descredenciamento, quando caracterizada a ausência da prestação 

de serviços ou prestação de serviços irregulares e de má qualidade, através de 

processo administrativo específico, com garantia da representação do 

contraditório e da produção da ampla defesa;  

4.4. O credenciamento se caracteriza como relação contratual de prestação de 

serviços;  

4.5. Os serviços e valores fixados serão distribuídos de forma proporcional e 

igualitários entre os credenciados contratados.  
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5. DAS OBRIGAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 

CREDENCIADOS 

 

5.1. Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos, 

como também de acordo com o Edital constantes no item 1.1 do presente 

Edital. Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a licitante 

vencedora ficará sujeita à mesma multa estabelecida neste Edital; 

5.2. Manter a equipe executora dos serviços convenientemente munida de 

equipamentos de proteção individual (EPI's) e coletiva adequada à execução 

dos serviços e de acordo com as normas de segurança vigentes; 

5.3. Propiciar o acesso da fiscalização da Prefeitura aos locais onde serão 

realizados os serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições 

pactuadas; 

5.4.  A atuação da comissão fiscalizadora da Prefeitura não exime a licitante 

vencedora de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e 

conformidade dos serviços executados; 

5.5. Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de 

primeira qualidade, de acordo com o previsto no Projeto Executivo (plantas, 

memoriais descritivos, caderno de especificações técnicas e planilhas 

orçamentárias); 

5.6. Prestar manutenção, durante o período de garantia, da seguinte forma: 

5.6.1. Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia útil, contados da 

comunicação do(s) defeito(s) pela Prefeitura; 

5.6.2. Concluir os serviços de manutenção no prazo máximo determinado pela 

Prefeitura; 

5.6.3. Caso o atendimento do chamado e/ou à conclusão dos serviços de 

manutenção não sejam realizados dentro do prazo, a licitante vencedora ficará 

sujeita à multa estabelecida neste edital; 

5.7. Visando à administração da obra, manter 01 (um) engenheiro residente; 

5.8. Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que 

o local tenha condições de uso satisfatório; 

5.9. Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais não aprovados 

pela fiscalização da Prefeitura, caso os mesmos não atendam às 

especificações constantes no Projeto Executivo; 

5.10.  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no 

total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados; 
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5.11. Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, 

todas as ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e 

guarda; 

5.12. Fornecer a seus funcionários equipamentos de proteção individual (EPI's) 

e coletiva adequada à execução dos serviços e de acordo com as normas de 

segurança vigentes; 

5.13. Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da Prefeitura e de 

terceiros, causados por seus funcionários em virtude da execução dos 

serviços; 

5.14. Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços, o espaço 

deverá ser entregue limpo e em perfeitas condições de ocupação e uso; 

5.15. Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira 

qualidade, que obedeçam às especificações, sob pena de impugnação destes 

pela fiscalização da Prefeitura; 

5.16. Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes e das normas 

técnicas vigentes na aplicação dos materiais industrializados e dos de emprego 

especial, pois caberão à licitante vencedora, em qualquer caso, a 

responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação; 

5.17. Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de 

materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela Fiscalização da 

Prefeitura como inadequados à execução dos serviços; 

5.18. Entregar o local objeto desta licitação limpo, sem instalações provisórias 

e livres de entulho ou quaisquer outros elementos que possam impedir a 

utilização imediata das unidades. Concluído o objeto contratado, deverá a 

licitante vencedora comunicar o fato, por escrito, à Fiscalização da Prefeitura, 

para que se possa proceder à vistoria da obra com vistas à sua aceitação 

provisória. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas; 

5.19. Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em 

seu estado original, caso venha, como resultado de suas operações a danificá-

los; 

5.20. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro 

de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que 

forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, 

uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a 

Prefeitura; 

5.21. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à 

Prefeitura ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua 

ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais 

ou legais a que estiver sujeita; 

5.22. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
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obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação para 

execução exigida na licitação; 

5.23. Todo o pessoal contratado para a execução, objeto deste contrato, 

deverá ser registrado em carteira pelo regime CLT, em nome da Contratada; 

5.24.  A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência 

de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam 

fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

 

6. DA VIGÊNCIA DOS CONTRATOS 

 

6.1. Os contratos firmados com os credenciados terão vigência de 12 (doze) 

meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o máximo 

de 60 (sessenta) meses, caso haja interesse da Administração, com a 

anuência da credenciada, nos termos do art. 57, inciso II da Lei Federal 

8.666/93. 

 

7. DO PAGAMENTO 

 

7.1. O pagamento será mensal e será efetuado em até 30 dias após a 

prestação dos serviços e sua liberação estará condicionada, ainda a:  

7.1.1 - Entrega da nota fiscal de prestação de serviços prestados no Município 

de Bela Vista do Toldo; 

 

8. DO PESSOAL DO CREDENCIAMENTO:  

 

8.1. A responsabilidade exclusiva e integral por qualquer direito de qualquer 

ordem do prestador do serviço credenciado, para execução de todos os 

procedimentos, inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, ou 

mesmo fiscais e comerciais resultante de vínculo de toda a espécie, é do 

credenciado, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos para a entidade 

pública credenciante.  

 

9. DO TERMO DE FORMALIZAÇÃO 

 

9.1. A formalização do credenciamento se dará através de contrato específico, 

após a entrega da documentação relacionada no item 3 deste edital, conforme 

minuta constante no anexo II deste edital. 

 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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10.1 As despesas com a execução do presente edital correrão à conta da 

dotações orçamentárias 2021: 

 

02.01 - GABINETE DO PREFEITO 

Projeto Atividade 2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito 

(03) - 3.3.90.00.00.00.00.00.0700 - Aplicações Diretas 

 

03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

Projeto Atividade 2.003 - Manutenção da Secretaria de Administração 

(10) - 3.3.90.00.00.00.00.00.0700 - Aplicações Diretas 

 

04.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA DE AGRICULTURA, MEIO 

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL 

Projeto Atividade 2.004 - Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Rural 

(32) - 3.3.90.00.00.00.00.00.0700 - Aplicações Diretas 

 

Projeto Atividade 2.004 - Assistência ao Pequeno Produtor Rural 

(34) - 3.3.90.00.00.00.00.00.0700 - Aplicações Diretas 

 

06.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Projeto Atividade 2.007 - Manutenção da Secretaria de Educação 

(45) - 3.3.90.00.00.00.00.00.0701 - Aplicações Diretas 

 

Projeto Atividade 2.008 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental 

(51) - 3.3.90.00.00.00.00.00.0701 - Aplicações Diretas 

 

Projeto Atividade 2.010 - Manutenção do Transporte Escolar 

(62) - 3.3.90.00.00.00.00.00.0701 - Aplicações Diretas 

 

Projeto Atividade 2.011 - Manutenção da Educação Infantil 

(84) - 3.3.90.00.00.00.00.00.0701 - Aplicações Diretas 

 

07.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Projeto Atividade 2.022 - Manutenção da Secretaria de Infraestrura e Serviços 

Públicos 

(116) - 3.3.90.00.00.00.00.00.0700 - Aplicações Diretas 

 

Projeto Atividade 2.023 - Manutenção de Ruas, Estradas, Praças, Pontes, Etc. 
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(118) - 3.3.90.00.00.00.00.00.0700 - Aplicações Diretas 

(119) - 3.3.90.00.00.00.00.00.0723 - Aplicações Diretas 

(120) - 3.3.90.00.00.00.00.00.0729 - Aplicações Diretas 

(122) - 3.3.90.00.00.00.00.00.0730 - Aplicações Diretas 

(124) - 3.3.90.00.00.00.00.00.0735 - Aplicações Diretas 

 

09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Projeto Atividade 2.034 - Manutenção e Ações do FMAS 

(02) - 3.3.90.00.00.00.00.00.0700 - Aplicações Diretas 

(03) - 3.3.90.00.00.00.00.00.0857 - Aplicações Diretas 

 

Projeto Atividade 2.035 - Manutenção do Conselho Tutelar 

(12) - 3.3.90.00.00.00.00.00.0700 - Aplicações Diretas 

 

08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Projeto Atividade 2.027 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 

(17) - 3.3.90.00.00.00.00.00.0702 - Aplicações Diretas 

 

Projeto Atividade 2.028 - Ações de Atenção Básica 

(17) - 3.3.90.00.00.00.00.00.0702 - Aplicações Diretas 

(18) - 3.3.90.00.00.00.00.00.0800 - Aplicações Diretas 

(19) - 3.3.90.00.00.00.00.00.0815 - Aplicações Diretas 

 

Projeto Atividade 2.030 - Ações de Vigilância em Saúde - VISA 

(41) - 3.3.90.00.00.00.00.00.0821 - Aplicações Diretas 

Projeto Atividade 2.030 - Ações de Vigilância em Saúde - VIGEP 

(45) - 3.3.90.00.00.00.00.00.0822 - Aplicações Diretas 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1. O município de Bela Vista do Toldo/SC, poderá revogar o presente edital 

no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público ou por 

fato superveniente, devidamente justificado.  

11.2. Será facultado à Secretaria Municipal de Saúde de Bela Vista do Toldo - 

SC, em qualquer tempo, promover diligência destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do contrato, bem como a aferição dos serviços 

ofertados, além de solicitar dos órgãos técnicos competentes a elaboração de 

pareceres destinados a fundamentar a decisão.  

11.3. A(o) credenciada(o) deverá comunicar formalmente a secretaria municipal 

da administração e fazenda, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a 
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eventual impossibilidade temporária de prestar os serviços constantes do 

objeto deste edital, mediante plena justificativa técnica;  

11.4. O credenciamento universal será formalizado por decisão da 

Administração Municipal, e ainda que e poderá ser revogado a qualquer 

momento, a juízo de conveniência e oportunidade do Município de Bela Vista 

do Toldo - SC, por motivos plenamente justificáveis e dentro do interesse 

público, ou a pedido da(o) Credenciada(o), que deverá encaminhar ofício com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  

11.5. A remuneração recebida pela(o) credenciada(o) não gerará direito 

adquirido ou ato jurídico perfeito, não havendo nenhum vínculo da natureza 

trabalhista ou previdenciária;  

11.6. A(o) credenciada(o) será responsável pela indenização de dano causado 

ao a terceiros a ele vinculados, decorrentes de ato ou omissão voluntária, 

negligência, imperícia ou imprudência, praticadas por seus empregados, 

profissionais ou prepostos, ficando assegurado a(o) Credenciada(o) o direito de 

regresso.  

11.7. A responsabilidade da(o) credenciada(o) estende-se aos casos de danos 

causados por defeitos relativos à prestação de serviços, nos estritos termos do 

art. 14 da lei nº 8.078/90 (código de defesa do Consumidor);  

11.8. Os casos omissos serão discutidos e analisados pela Administração 

Pública Municipal sob os aspectos da legislação pertinente, visando o melhor 

Atendimento aos usuários.  

 

12. DAS INFORMAÇÕES 

 

12.1. Informações sobre o andamento da licitação e resultados de julgamentos 

poderão ser obtidas nos dias úteis, das 8h00min às 12h00min e das 13h00min 

às 17h00min, no endereço constante do preâmbulo do Edital ou através do site 

www.pmbvt.sc.gov.br. 

Bela Vista do Toldo/SC, 15 de Abril de 2021.  

 

 

 

 

 

Adelmo Alberti 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I  

 

VALOR ESTIMADO DO CREDENCIAMENTO/ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
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1 
Lavação externa - Veículos 

Leves (meia lavação) 
UNID. 200 300 70 570 R$ 21,75 R$ 12.397,50 

2 
Lavação Completa - Veículos 

Leves 
UNID. 250 300 70 620 R$ 34,50 R$ 21.390,00 

3 
Lavação externa - Veículos 

Médios (vans) (meia lavação) 
UNID. 100 100  200 R$ 39,00 R$ 7.800,00 

4 
Lavação Completa - Veículos 

Médios (vans) 
UNID. 100 100  200 R$ 44,50 R$ 8.900,00 

5 
Lavação externa - Micro 
ônibus (meia lavação) 

UNID. 50   50 
R$ 

109,00 
R$ 5.450,00 

6 
Lavação Completa - micro 

ônibus 
UNID. 50   50 

R$ 
167,50 

R$ 8.375,00 

7 
Lavação externa - 

Ônibus/Caminhão (meia 
lavação) 

UNID. 80   80 
R$ 

145,00 
R$ 11.600,00 

8 
Lavação Completa - 
Ônibus/Caminhão 

UNID. 80   80 
R$ 

245,00 
R$ 19.600,00 

9 
Lavação Completa - 

Máquinas Fora de Estrada 
UNID. 80   80 

R$ 
167,50 

R$ 13.400,00 

10 
Conserto de Pneu - Veículos 

Leves 
UNID. 200 200 80 480 R$ 19,25 R$ 9.240,00 

11 
Conserto de Pneu - 

Caminhões, Ônibus e Outros. 
UNID. 200   200 R$ 39,25 R$ 7.850,00 

12 
Conserto de Pneu - 

Máquinas Fora de Estrada 
UNID. 200   200 R$ 84,00 R$ 16.800,00 

13 
Montagem e/ou 

Desmontagem Pneu 
Automóvel Passeio 

UNID. 100 80 40 220 R$ 9,50 R$ 2.090,00 

14 
Montagem e/ou 

Desmontagem Pneu 
Caminhão e Ônibus 

UNID. 100   100 R$ 19,50 R$ 1.950,00 

15 
Montagem e/ou 

Desmontagem Máquinas 
UNID. 50   50 R$ 42,50 R$ 2.125,00 

TOTAL R$ 148.967,50 

 

 

Especificações do objeto:  

 

1. OBJETO DO CREDENCIAMENTO. 
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1.1. CREDENCIAMENTO EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR 

INDIVIDUAL (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE (EPP), ASSIM DEFINIDAS PELO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR 

123/06, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E BORRACHARIA, NOS 

DIVERSOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO/SC. 

 

2. DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELA 

CREDENCIADA.  

2.1 A(s) Credenciada(s) deverá (ão) executar os serviços descritos abaixo:  

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LAVAÇÃO E BORRACHARIA, NOS DIVERSOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO 

DE BELA VISTA DO TOLDO/SC. 

 

3. FREQUÊNCIA DO SERVIÇO. 

3.1 A empresa contratada poderá fornecer serviços prestação de serviços de 

lavação e borracharia, nos diversos veículos do município de Bela Vista do 

Toldo/SC, conforme a necessidade da Administração Municipal. 

 

4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

4.1 Caberá a credenciada o fornecimento de todos os equipamentos e mão-de-

obra necessários à plena execução dos serviços indicados no edital e neste 

termo de credenciamento.  

4.2 Será de inteira responsabilidade da credenciada o custeio e pagamento das 

despesas de toda a mão-de-obra, instrumentos, equipamentos necessários 

para a execução dos serviços.  

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA QUANTO A EXECUÇÃO.  

a) Todos os profissionais que forem contratadas para prestar os serviços objeto 

desta licitação deverão trabalhar devidamente uniformizados e identificados 

com crachás.  

b) Toda a despesa com alimentação, higiene, hospedagem e transporte do 

profissional, será custeada pela credenciada;  

c) Executar e cumprir fielmente todos os serviços e demais atribuições, 

obrigações, prazos e responsabilidades, arcando com todos os custos, ônus e 

obrigações advindas, decorrentes ou relacionadas aos mesmos;  

d) Respeitar e cumprir todos os princípios e diretrizes das Leis Trabalhistas. 

e)Enviar ao MUNICÍPIO, nota fiscal dos serviços prestados, para recebimento 

dos valores;  
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f) Indicar o responsável técnico da Empresa para responder perante a 

Administração;  

g) Ter a total responsabilidade pelo gerenciamento e pela responsabilidade 

técnica dos serviços;  

h) Responsabilizar-se, de forma única e exclusiva, por toda e qualquer 

responsabilidade civil, criminal e por toda e qualquer indenização que surgir em 

virtude da prestação dos serviços constantes deste instrumento, ou em virtude 

de dano causado ao MUNICÍPIO, e a qualquer terceiro, decorrentes de ação ou 

omissão, negligência, imperícia e imprudência ou por dolo praticado, inclusive 

por seus empregados, profissional ou preposto, ficando assegurado ao mesmo 

o direito de regresso;  

i) Responsabilizar-se única e exclusivamente quanto a quaisquer ônus e 

obrigações concernentes às legislações sociais, trabalhistas, fiscais, 

securitárias, comerciais e previdenciárias, bem como quanto a quaisquer 

despesas advindas, decorrentes ou relacionadas ao objeto constante deste 

instrumento; 

j) Utilizar as técnicas adequadas para efetivar o referido serviço, respondendo 

ainda por todo e qualquer prejuízo, seja de natureza civil ou criminal, que 

causar ao MUNICÍPIO e a qualquer terceiro, independente de culpa ou dolo na 

prestação dos serviços; 

k) Assumir todos os custos relativos ao deslocamento do profissional 

necessário à execução deste contrato; 

l) Providenciar, por sua exclusiva e total responsabilidade, todos os alvarás, 

licenças, autorizações e materiais necessários a execução do objeto deste 

instrumento; 

m) Responsabilizar-se única e exclusivamente por todos os serviços 

constantes do objeto deste instrumento; 

n)Fornecer pessoal e mão de obra habilitada, especializada, qualificada e 

totalmente capacitada para a execução do objeto do presente instrumento, 

treinando sempre que necessário seus funcionários/prepostos; 

p) Contribuir para a segurança dos profissionais, quando estiver executando os 

serviços objeto deste instrumento; 

q) Cientificar por escrito ao MUNICÍPIO acerca de eventual alteração de sua 

razão social ou de seu controle acionário e de mudança em sua diretoria ou 

contrato, enviando ao MUNICÍPIO, no prazo de 10 dias, o documento formal; 

r) A fornecer e obrigar os empregados a utilizarem os equipamentos de 

proteção individual, bem como cumprir com as demais normas constantes da 

legislação de segurança, medicina e higiene do trabalho, arcando com todos e 

quaisquer custos e ônus advindos, decorrentes ou relacionados aos mesmos; 
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s) Cumprir com todas as determinações técnicas relacionadas ao objeto do 

presente instrumento ou aquelas apresentadas pelo MUNICÍPIO; 

t) Por todo e qualquer material de sua posse ou propriedade, bem como quanto 

a quaisquer custos ou ônus advindos, decorrentes ou relacionados aos 

mesmos; 

u) Quanto a quantidade e qualidade dos serviços oferecidos, respondendo civil 

e penalmente por quaisquer acontecimentos que porventura ocorrerem em 

decorrência dos mesmos; 

v) De forma única e exclusiva, por todo tributo, preço, fornecimento, transporte, 

manutenção, substituição e demais atribuições e obrigações que se fizerem 

necessárias a execução do objeto e demais atribuições e disposições 

constantes deste instrumento; 

w) Em facilitar que o MUNICÍPIO acompanhe e fiscalize todas as atividades 

inerentes a execução do objeto do presente instrumento, fornecendo ao 

mesmo todas as informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados; 

x) A CREDENCIADA, obriga-se a indenizar a CONTRATANTE, em razão de 

qualquer ação judicial trabalhista ou cível, inclusive devendo ser arrolada como 

litisconsorte necessária nos processos relativos a execução serviços 

contratados em que a Administração Municipal seja parte passiva. 

 

6. DA FISCALIZAÇÃO. 

6.1. A Secretaria Municipal de Administração fiscalizará os serviços 

realizados pela CREDENCIADA. 

 

7. DOS PAGAMENTOS.  

7.1-O pagamento será mensal e será efetuado em até 30 dias após a 

prestação dos serviços e sua liberação estará condicionada, ainda a:  

7.2 - Entrega da nota fiscal de prestação de serviços s serviços prestados junto 

ao Setor de Contabilidade;  

 

8. DO PRAZO DO CREDENCIAMENTO.  

O prazo de vigência do contrato de credenciamento será 12 meses, podendo 

ser prorrogado, caso haja interesse da Administração, por iguais e sucessivos 

períodos, até o máximo de 60 (sessenta) meses.  

 

9. DO VALOR  

O valor previsto para execução dos serviços constante no objeto deste 

credenciamento será de R$ 148.967,50 (Cento e quarenta e oito mil, 

novecentos sessenta e sete reais e cinquenta centavos). 
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MARIANE LESSAK MASSANEIRO 

Secretária Municipal de Administração e Fazenda 
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ANEXO II  

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ___/2021 

 

Pelo presente instrumento que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE 

BELA VISTA DO TOLDO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 

CNPJ sob nº 01.612.888/0001-86, com sede sita à Rua Estanislau Schumann, 

nº 839, no município de Bela Vista do Toldo, SC, neste ato representado por 

seu Prefeito Municipal, o Sr. ADELMO ALBERTI, brasileiro, casado, residente e 

domiciliado no município de Bela Vista do Toldo, SC, doravante denominado 

simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a empresa XXXX., pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº  XXXX, com sede sita XXX, 

no município de XXX, denominado simplesmente CONTRATADO, tem justo e 

contratado o presente Contrato de xxxx,  que reger-se-á pela Lei nº 8.666/93.e 

pelas cláusulas e condições que abaixo seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO 

 

O presente contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes está 

vinculado ao Processo Licitatório n° 0XX/2021, modalidade Pregão Presencial - 

Registro de Preço n° 0XX/2021 e pelas demais cláusulas e condições 

dispostas neste instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DA DESCRIÇÃO 

 

O Município vem por meio de este realizar licitação na modalidade 

CREDENCIAMENTO para AQUISIÇÃO PARCELADA DE XXXX. Conforme 

descrição logo abaixo: 

 

ITEM QNT. UND. DESCRIÇÃO VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

01 x     

02 x     

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

O CONTRATANTE pagará pelos serviços descritos na cláusula segunda, o 

valor total de R$ ___________ (____________ reais). 
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O pagamento ocorrerá em parcela única em até 30 (trinta) dias após a efetiva 

entrega do veículo, precedido da apresentação da nota fiscal no departamento 

contábil da Prefeitura, mediante liquidação das despesas, podendo ser 

solicitada ao fornecedor novas Certidões Negativas de Débitos, de acordo com 

a validade daquelas apresentadas no ato de julgamentos das propostas. 

 

Na nota fiscal deverá ser relacionado o número deste contrato, qual seja 

0xx/2021. 

 

Não correrão reajustes ou correções dos valores ora contratados. 

 

O CONTRATANTE pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente ao 

CONTRATADO, vedado sua negociação com terceiros ou sua colocação em 

cobrança bancária. 

 

A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de 

Cadastramento da Prefeitura, para verificação da situação do CONTRATADO 

em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da 

contratação. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO 

 

A objeto do presente Contrato deverá ser executado/entregue de acordo com 

as especificações e condições estabelecidas no edital, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, contados a partir da emissão da ordem de serviço/fornecimento. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

 

O presente contrato terá vigência a contar da data da sua assinatura 

(XX/XX/XXXX) até o dia XX/XX/XXXX. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Os recursos para pagamento do objeto do presente contrato estarão garantidos 

através das dotações referentes ao exercício de 2021, conforme abaixo 

descrito: 

 

0X.00 - SECRETARIA _ _____________________________________ 

Projeto Atividade X.XXX - ______________________________ 

(XX) - X.X.X0.00.00.00.00.00.00.00.0XXX - Aplicações Diretas 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

São obrigações do CONTRATADO, além de outras decorrentes da legislação 

aplicável: 

 

I - Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos 

determinados neste Instrumento. Caso esta obrigação não seja cumprida 

dentro do prazo, o CONTRATADO ficará sujeito a multa estabelecida no 

Contrato. 

II - Manter a equipe executora dos serviços convenientemente munida de 

equipamentos de proteção individual (EPI's) e coletivos adequados à execução 

dos serviços e de acordo com as normas de segurança vigentes. 

III - Propiciar o acesso da fiscalização do CONTRATANTE aos locais onde 

serão realizados os serviços, para verificação do efetivo cumprimento das 

condições pactuadas. 

IV - A atuação da fiscalização do CONTRATANTE não exime o CONTRATADO 

de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade 

dos serviços executados. 

V - Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira 

qualidade, de acordo com o previsto no Projeto Executivo. 

VI - Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais não aprovados 

pela fiscalização do CONTRATANTE, caso os mesmos não atendam às 

especificações constantes no Projeto Executivo. 

VII - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no 

total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

VIII - Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, 

todas as ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e 

guarda. 

IX - Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio do CONTRATANTE 

e de terceiros, causados por seus funcionários em virtude da execução dos 

serviços. 

X - Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços, o espaço deverá 

ser entregue limpo e em perfeitas condições de ocupação e uso. 

XI - Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes e das normas 

técnicas vigentes na aplicação dos materiais industrializados e dos de emprego 

especial, pois caberá ao CONTRATADO, em qualquer caso, a 

responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação. 
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XII - Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de 

materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela fiscalização do 

CONTRATANTE como inadequados à execução dos serviços. 

XIII - Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em 

seu estado original, caso venha, como resultado de suas operações a danificá-

los. 

XIV - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro 

de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que 

forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, 

uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o 

CONTRATANTE. 

XV - Será de responsabilidade do CONTRATADO, correndo por sua exclusiva 

conta o adimplemento de todas as obrigações fiscais, sociais e previdenciários, 

oriundas do presente contrato, eximindo-se o CONTRATANTE de qualquer 

responsabilidade concernente ou qualquer indenização no âmbito da Justiça 

Comum ou da Justiça do Trabalho. 

XVI - Custear as despesas com salários, encargos, seguro, transporte, 

alimentação do pessoal, impostos e outras que porventura venham a ser 

criadas e exigidas por Lei, durante a execução dos serviços. 

XVII - Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus 

empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por qualquer prejuízo que 

estes possam causar à Administração ou a terceiros, durante o atendimento do 

objeto. 

XVIII - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao 

CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou 

culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações 

contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

XIX - O CONTRATADO deverá manter, durante toda a execução do contrato, 

em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação para execução exigidas no Contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

São obrigações do CONTRATANTE: 

 

I - Dar condições para o CONTRATADO executar o objeto do contrato de 

acordo com os padrões estabelecidos. 

II - Permitir que os funcionários do CONTRATADO tenham acesso aos locais 

de execução dos serviços. 
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III - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante 

especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

IV - A fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade do CONTRATADO 

na execução do objeto, nem dos custos inerentes ao refazimento dos serviços. 

V - Notificar por escrito o CONTRATADO, a ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, com total ônus ao CONTRATADO. 

VI - Receber e conferir o objeto do contrato, consoante às disposições 

estabelecidas. 

VII - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal. 

VIII - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que 

atendidas as obrigações contratuais. 

 

CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS CONTRATUAIS 

 

O CONTRATADO é responsável por todas as providências e obrigações 

referentes à legislação específica de acidente de trabalho quando de 

ocorrências em que forem vítimas os seus funcionários, no desempenho dos 

serviços ou em conexão com eles. 

 

O CONTRATADO, como único e exclusivo responsável pela execução dos 

serviços objeto do presente contrato, responde civil e criminalmente por todos 

os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, 

prepostos ou terceiros, no exercício de suas atividades, vier, direta ou 

indiretamente, causar ou provocar ao CONTRATANTE ou a terceiros. 

 

No preço contratado estão incluídos os custos com os encargos relacionados 

no parágrafo anterior ou quaisquer outras despesas adicionais. A inadimplência 

do CONTRATADO com referência aos mesmos não transfere ao 

CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 

objeto do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

Quando houver qualquer mudança que se fizer necessária, deverá ocorrer sob 

o fulcro da Seção III, do Capítulo III, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES 
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O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto do 

presente Contrato, dentro dos limites previstos no art. 65, § 1º, da Lei nº 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

 

A rescisão do presente instrumento ocorrerá de acordo com o previsto no art. 

79, da Lei nº 8.666/93, no que couber. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MOTIVOS PARA A RESCISÃO 

 

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as 

consequências contratuais e legais previstas na Lei 8.666/93. 

 

Constituem motivos para a rescisão do contrato aqueles relacionados no art. 78 

da Lei nº 8.666/93, no que couber. 

Nos casos de rescisão, o CONTRATADO receberá o pagamento pelos 

materiais utilizados e devidamente medidos pelo CONTRATANTE até a data 

da rescisão. 

 

Ocorrendo a rescisão, o CONTRATANTE poderá promover o ressarcimento de 

perdas e danos por via administrativa ou ação judicial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES 

 

Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do 

objeto contratado o CONTRATANTE, garantida a prévia e ampla defesa poderá 

aplicar ao CONTRATADO segunda a extensão da falta ensejada as seguintes 

sanções, observado o disposto no art. 87, § 2º e § 3º, da Lei nº 8.666/93. 

 

a) Advertência, por escrito. 

b) Multa. 

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de 

contratar com a Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) 

anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

I - Será aplicado multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso 

na execução dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a 
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infração, devida em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, 

quando o CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou 

rescisão contratual, aplicando-se na hipótese de rescisão apenas a multa 

prevista no item II desta cláusula (abaixo descrito), sem prejuízo da aplicação 

das demais cominações legais. 

II - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas 

hipóteses de rescisão contratual por inexecução total do contrato, 

caracterizando quando houver reiterado descumprimento das obrigações 

contratuais, quando a entrega for inferior a 50 % (cinquenta por cento) do 

contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias, 

estabelecidos no item I desta cláusula. 

III - O valor correspondente a qualquer multa aplicada ao CONTRATADO, 

respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser 

depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da 

notificação, na forma definida pela legislação, em favor da PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO, ficando o CONTRATADO obrigado a 

comprovar o pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do 

depósito efetuado. 

IV - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito 

será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, 

inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o 

pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, 

após o que, o débito poderá ser cobrado judicialmente. 

V - No caso do CONTRATADO ser credor de valor suficiente ao abatimento da 

dívida, o CONTRATANTE poderá proceder ao desconto da multa devida na 

proporção do crédito. 

VI - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente 

devidos, o CONTRATADO responderá pela sua diferença, podendo esta ser 

cobrada judicialmente. 

VII - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá o 

CONTRATADO de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil 

decorrente das infrações cometidas junto ao CONTRATANTE, inclusive com a 

possibilidade de exigir perdas e danos. 

VIII - O CONTRATADO, na execução do Contrato, sem prejuízo das 

responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra 

e/serviços, até o limite admitido, em cada caso, pelo CONTRATANTE. 

Ressalta- se que a terceirização de serviços pelo CONTRATADO não a exime 

de sua inteira responsabilização dos serviços executados pela empresa 

subcontratada. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 

 

O presente Contrato será publicado, por extrato, no DOM, nos termos do 

Parágrafo Único, do art. 61, da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações, pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os 

princípios da teoria geral de contratos e as disposições de direito privado, 

quando for o caso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO COMPETENTE 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Canoinhas, SC, com renúncia de qualquer 

outro, por mais especial que se apresente, para toda e qualquer iniciativa 

judicial oriunda do presente contrato. 

 

E assim, por estarem as partes justas e devidamente contratadas na forma 

acima, assinam o presente instrumento, em cinco vias de igual teor e forma, na 

presença de testemunhas que a tudo assistiram e conhecimento tiveram. 

 

Bela Vista do Toldo, SC, XX de ___________de 2021. 

 

 

 

__________________________________________ 

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 

CNPJ 01.612.888/0001-86 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

 

 

_________________________________________________ 

EMPRESA 

CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX 

Representante 

CPF XXX.XXX.XXX-XX 

CONTRATADO 
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__________________________ 

ASSESSORIA JURÍDICA 

Xxxxxxx 

OAB/SC 00.000 

Nomeado pela Portaria nº 000/20xx 

 

Testemunhas: 

 

 

 

_____________     ___________________ 

Testemunha 1     Testemunha 2 

CPF: 000.000.000-00    CPF: 000.000.000-00 
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ANEXO III 

 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço:      Fone/Fax: 

Endereço eletrônico:    Dados Bancários: 

 

CARTA DE PROTOCOLO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 

 

IT
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M
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1 
Lavação externa - Veículos 

Leves (meia lavação) 
UNID. 200 300 70 570 R$ 21,75 R$ 12.397,50 

2 
Lavação Completa - Veículos 

Leves 
UNID. 250 300 70 620 R$ 34,50 R$ 21.390,00 

3 
Lavação externa - Veículos 

Médios (vans) (meia lavação) 
UNID. 100 100  200 R$ 39,00 R$ 7.800,00 

4 
Lavação Completa - Veículos 

Médios (vans) 
UNID. 100 100  200 R$ 44,50 R$ 8.900,00 

5 
Lavação externa - Micro 
ônibus (meia lavação) 

UNID. 50   50 
R$ 

109,00 
R$ 5.450,00 

6 
Lavação Completa - micro 

ônibus 
UNID. 50   50 

R$ 
167,50 

R$ 8.375,00 

7 
Lavação externa - 

Ônibus/Caminhão (meia 
lavação) 

UNID. 80   80 
R$ 

145,00 
R$ 11.600,00 

8 
Lavação Completa - 
Ônibus/Caminhão 

UNID. 80   80 
R$ 

245,00 
R$ 19.600,00 

9 
Lavação Completa - 

Máquinas Fora de Estrada 
UNID. 80   80 

R$ 
167,50 

R$ 13.400,00 

10 
Conserto de Pneu - Veículos 

Leves 
UNID. 200 200 80 480 R$ 19,25 R$ 9.240,00 

11 
Conserto de Pneu - 

Caminhões, Ônibus e Outros. 
UNID. 200   200 R$ 39,25 R$ 7.850,00 

12 
Conserto de Pneu - 

Máquinas Fora de Estrada 
UNID. 200   200 R$ 84,00 R$ 16.800,00 

13 
Montagem e/ou 

Desmontagem Pneu 
Automóvel Passeio 

UNID. 100 80 40 220 R$ 9,50 R$ 2.090,00 

14 
Montagem e/ou 

Desmontagem Pneu 
Caminhão e Ônibus 

UNID. 100   100 R$ 19,50 R$ 1.950,00 

15 
Montagem e/ou 

Desmontagem Máquinas 
UNID. 50   50 R$ 42,50 R$ 2.125,00 

TOTAL R$ 148.967,50 
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Bela Vista do Toldo/SC,  ..... de de 2021. 

 

 

 

 

Assinatura do Responsável 
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ANEXO IV 

 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE INTERESSE NO SERVIÇO, 

CONCORDÂNCIA COM O PREÇO FIXADO PELO MUNICÍPIO. 

 

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, que tenho interesse em 

prestar serviços na área de CREDENCIAMENTO EXCLUSIVO PARA MICRO 

EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE (EPP), ASSIM DEFINIDAS PELO ART. 3º DA LEI 

COMPLEMENTAR 123/06, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E 

BORRACHARIA, NOS DIVERSOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE BELA 

VISTA DO TOLDO/SC. 

Declaro que estou de acordo com o valor do contrato global de até R$ 

xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx), o qual será pago o valor de até R$ 

148.967,50 (Cento e dezessete mil, e oitocentos e setenta reais); conforme a 

viabilidade de obras, a emergência e disponibilidade de recurso. 

Declaramos estar cientes de que caso haja mais empresas/entidades 

credenciadas e contratadas os serviços/valores serão divididos de forma 

igualitária entre todos os credenciados. 

 

 

Bela Vista do Toldo/SC, 00 de xxxxxxx de 2021. 

 

 

 

 

Assinatura 

Declarante 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À 

HABILITAÇÃO 

 

(MODELO) 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XX/2021 

CREDENCIAMENTO N.º XX/2021 

 

 

 

 

(Nome da Empresa) 

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

............, CNPJ nº .............................................., sediada em 

........................................................, DECLARA, sob as penas da lei, que até a 

presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

 

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

Local e data. 

 

 

 

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

(Assinatura do representante legal) 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 

(MODELO) 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XX/2021 

CREDENCIAMENTO  N.º XX/2021 

 

 

 

 

(Nome da Empresa)  

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

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

inscrito no CNPJ nº .................................................................., por intermédio 

de seu representante legal o(a) Sr(a) ..................................... ..........................., 

portador(a) da Carteira de Identidade n° ................................. 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. 

 

 

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

 

 

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

Local e data. 

 

 

 

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

(Assinatura do representante legal) 

CREDENCIAMENTO Nº XX/2017  
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