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EDITAL Nº 009/2020 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020 

 

Chamamento Público para credenciamento 

de pessoas jurídicas ou físicas para 

administração e exploração da quadra de 

esportes junto à Escola Municipal de 

Educação Básica Esperança. 

 

O MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA/RS comunica aos interessados que está 

procedendo ao CHAMAMENTO PÚBLICO no período de 19 de fevereiro de 2020 a 06 de 

março de 2020, em horário de expediente, das 08h00min às 11h30min e dás 13h00min às 

16h00min, no SETOR DE LICITAÇÕES, na Avenida Professor Sérgio Beninho Gheno, nº 

1046, centro, nesta cidade, para o credenciamento de pessoa jurídica ou física, para a 

administração e exploração da quadra de esportes, junto à Escola Municipal de Educação 

Básica Esperança. 

 

O credenciamento será executado em conformidade com o que dispõe a Constituição 

da República, em especial os seus artigos 196 e seguintes; as Leis n° 8.080/1990 e 

nº 8.142/1990; as normas gerais da Lei n° 8.666/1993 e demais disposições legais e 

regulamentares aplicáveis à espécie, através de concessão de uso.  

 

1. OBJETO DO CREDENCIAMENTO 

 

1.1. Constitui objeto do credenciamento, a administração e exploração da quadra de 

esportes, junto à Escola Municipal de Educação Básica Esperança, compreendendo o aluguel 

de horários para prática esportiva e a exploração de copa, com o comércio de bebidas e 

lanches.  

1.2. As empresas e/ou pessoas físicas interessadas em participar do presente 

Credenciamento, deverão ter seu domicílio no município de Vespasiano Corrêa/RS. 

  

2. CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 

 

2.1. As pessoas jurídicas ou físicas, interessadas em administrar e explorar a quadra 

de esportes, no período de 12 (doze) meses, deverão entregar os documentos indicados no 

item 3, desse edital no Setor de Licitações, situado na Av. Professor Sérgio Beninho Gheno, 

nº 1.046, centro, no horário das 08 horas às 11h30min. e dás 13 horas às 16 horas, em 

envelope lacrado, com a seguinte inscrição: 
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AO MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA/RS 

CHAMAMENTO PÚBLICO N. 002/2020 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

2.2. A vigência do credenciamento é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada até 

o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme dispõem o inciso II do art. 57 da Lei 

nº 8.666/1993. Além disso, será utilizado como índice para reajuste anual do aluguel, o IGP-

M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo. 

 

3. DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO 

 

3.1. As pessoas jurídicas deverão apresentar os seguintes documentos: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

c) comprovação de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do 

licitante; 

e) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do 

licitante; 

f) prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos 

Relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e à Seguridade Social). Alterada pela 

Portaria nº 443 do Ministério da Fazenda. 

g) certificado de regularidade com o FGTS; 

h) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;  

i) requerimento de credenciamento, (modelo em anexo); 

 

3.2. As Pessoas Físicas deverão apresentar os seguintes documentos: 

a) Carteira de Identidade; 

b) CPF; 

c) Comprovante de residência; 

d) Certidão negativa da Receita Federal; 

e) Requerimento de credenciamento (modelo em anexo). 

3.3. Os documentos poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por 

tabelião ou por servidor do Município do Setor de Licitações ou publicação em órgão de 
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imprensa oficial. Os documentos emitidos em meio eletrônico, com o uso de certificação 

digital, serão tidos como originais, estando sua validade condicionada à verificação de 

autenticidade pela Administração. 

3.4. Se o vencedor for uma pessoa física, terá 30 dias para constituir uma pessoa 

jurídica e apresentar a documentação do item 3.1, sob pena de desclassificação.  

3.5. Em caso de desclassificação do vencedor, será chamado o segundo 

colocado e assim, sucessivamente. 

 

4. CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1. O cessionário receberá a quadra em condições de uso, com banheiros, palco, 

camarim, e um espaço para a instalação da copa/bar/lancheria, além de goleiras e rede. 

4.2.  Os equipamentos para a instalação da copa serão de responsabilidade do 

cessionário. 

4.3. O cessionário poderá cobrar, no máximo, o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por 

hora de aluguel da quadra. 

4.4. O aluguel da quadra será somente no período da noite nos dias de semana e todo 

o dia nos finais de semana, pois nos dias de semana, nos períodos da manhã e da tarde é 

reservado às atividades das Escolas Municipais. 

4.5. O cessionário deverá deixar a quadra e os banheiros limpos após o encerramento 

das atividades durante o período da noite. 

4.6. O Município reserva-se o direito de explorar a quadra nos eventos municipais, mas 

o cessionário pode explorar a copa nestes eventos. 

4.7. As despesas de energia elétrica e água serão de responsabilidade do Município. 

4.8. O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação 

dos serviços realizados pelo credenciado, podendo proceder o descredenciamento, em casos 

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

garantia do contraditório e da ampla defesa. 

4.9. O credenciado poderá solicitar o seu descredenciamento a qualquer tempo, desde 

que, observado o prazo de antecedência de 30 (trinta) dias, durante o qual deverá atender a 

eventual demanda existente.  

4.10. O projeto básico que acompanha o presente edital normatiza as condições da 

cedência. 

 

5. DO VENCEDOR 
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5.1 O vencedor será aquele que cumprir com todas formalidades exigidas no processo 

de chamamento público e oferecer a melhor proposta de aluguel a partir do valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) por mês. 

 

6. DAS RESPONSABILIDADES DO CESSIONÁRIO 

  

6.1. As responsabilidades estão definidas no anexo I. 

 

7. FORMALIZAÇÃO 

 

7.1. O credenciamento será formalizado mediante termo próprio, contendo as cláusulas 

e condições previstas neste edital, bem como aquelas previstas no art. 55 da Lei 

nº 8.666/1993, que lhe forem pertinentes. 

 

8. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

 

8.1. Eventuais pedidos de impugnações ao presente Edital de Chamamento Público 

deverão ser dirigidos ao Setor de Licitações e protocolados durante o horário de expediente 

da Administração, que se inicia às 08 horas e se encerra às 16 horas, até 02 (dois) dias úteis 

antecedentes ao término para recebimento da documentação. 

8.2. Da decisão relativa ao credenciamento ou descredenciamento caberá recurso no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, que deverá ser dirigido ao Prefeito e protocolado durante o 

horário de expediente. 

8.3. É admitido o envio de impugnações do edital ou de recurso por e-mail, desde que 

original seja protocolado na forma dos itens 8.1 e 8.2 no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar 

do recebimento do e-mail, sob pena de indeferimento. 

 

9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

9.1. A vigência do Contrato será de até 12 (doze) meses, podendo ser renovado por 

períodos anuais, por interesse da ADMINISTRAÇÃO e com anuência da CONTRATADA, 

limitado ao prazo máximo de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 

8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente. 

 

10. INFORMAÇÕES 

 



“Vespasiano Corrêa: Esperança, Progresso e Aconchego” 

10.1. Informações serão prestadas aos interessados no horário das 08 horas às 16 

horas, no Centro Administrativo Municipal de Vespasiano Corrêa/RS, no Setor de Licitações, 

sito na Avenida Professor Sergio Beninho Gheno, nº 1.046. 

10.2. Todo(a) licitado(a) pode retirar o presente Edital e o projeto básico através do site 

www.vespasianocorrears.com.br. 

10.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Encantado/RS, para quaisquer litígios 

decorrentes do presente Edital. 

 

Vespasiano Corrêa/RS, 19 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
 
 
 

Regina Vescovi 
Assessor Jurídico 

OAB/RS 93.109 
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ANEXO I 
 

PROJETO BÁSICO  
 

1. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
 
1.1 O presente Projeto Básico tem como objetivo especificar as condições para a 

concessão de uso e exploração comercial da quadra de esportes localizada junto à Escola 
Municipal de Educação Básica Esperança, localizada neste município.  

 
2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
 
2.1 O presente chamamento público tem como objeto a concessão administrativa de 

bem de uso dominial da quadra de esportes, localizada junto à Escola Municipal de Educação 
Básica Esperança, incluindo a manutenção e exploração comercial.  

 
3. JUSTIFICATIVA  
 
3.1 A cedência se faz necessária em virtude do Município não possuir mais o local 

então disponível para a prática de esportes, restando somente a quadra de esportes do Poder 
Público para estas atividades. Se faz necessária também, para que se possa ter uma 
empresa responsável pela limpeza do ginásio, manutenção, organização do ambiente e dos 
jogos durante a semana.  

O amplo espaço e as diferentes atividades que podem ser desenvolvidas nele são 
fatores que justificam a necessidade de um ecônomo para administrar o ginásio fazendo 
deste um espaço para prática diária de atividades, estimulando os cidadãos do Município e 
região a praticarem atividades físicas com segurança, zelando pelo bom atendimento ao 
público.   

 
4. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
4.1 DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE SEM ÔNUS 
 
4.1.1 O Município terá o direito de uso da quadra de esportes durante a semana das 

08 horas às 17 horas, reservando-se tal direito para desenvolvimento de atividades escolares 
diurnas.  

4.1.2 O Município terá o direito de uso das dependências da quadra de esportes por 
duas noites por semana, para realização de atividades de seu interesse, sem pagamento de 
qualquer indenização ou tipo de ressarcimento, mediante aviso prévio. Caso o Município não 
utilize, poderá o cessionário utilizar para as atividades de esportes. 

4.1.3 Quando o Município utilizar a quadra de esportes, poderá o cessionário fazer uso 
do BAR para atender a demanda do evento. Todavia, se o Município quiser fornecer ao 
público participante bebida e alimentos, o mesmo poderá, não cabendo ao cessionário 
qualquer valor e/ou obrigação em adquirir dele para fornecimento. 
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5. DISPOSIÇÕES PARA CESSÃO/PREFERÊNCIA DO ENTE PÚBLICO 
 
5.1 O Município assumirá o pagamento de 100% (cem por cento) da despesa de 

energia elétrica e água da quadra de esportes. 
5.2 O vencedor poderá administrar a cobrança dos valores arrecadados e oriundos da 

locação de horários. 
5.3 O valor para cobrança da hora para ocupação da quadra de esportes é fixado pela 

Administração Municipal em até R$ 50,00 (cinquenta reais). 
5.4 Os valores cobrados/arrecadados e oriundos da locação de horários, serão de 

direito do cessionário, devendo observar os valores máximos fixados pela Administração 
Municipal, ficando expressamente proibida a cobrança de valor superior ao fixado pelo 
Município. 

5.5 Não poderá o cessionário realizar eventos de bailes, festas de aniversários e/ou 
similares, e outros eventos que não caracterizem atividade desportiva. 

 
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA 
 
a) O cessionário receberá o imóvel e demais bens móveis, devendo zelar pelos 

mesmos, especialmente pelas instalações, conservação, limpeza, atendimento ao público e 
demais providências que se fizerem necessárias durante o prazo do contrato. 

b) Todas as despesas decorrentes do uso e exploração do objeto acima referido, tais 
como: pagamento de taxas, impostos e tributos de qualquer natureza, correrão por conta do 
cessionário. 

c) O cessionário deverá equipar a copa com móveis, utensílios, necessários ao objeto 
desta concessão para o bom andamento da exploração comercial do mesmo, (assim como: 
mesas, copos, talheres, toalhas, espetos, cadeiras, etc.)  

d) Arcar com o material de limpeza e consumo a ser utilizado na Quadra de Esportes 
(como por exemplo, papel higiênico, sacos de lixo, sabão, desinfetante e similar). 
Ressalvando-se que, NÃO PODEM SER UTILIZADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE 
ESPORTES, PRODUTOS ABRASIVOS. Ficando, desde já, a Cessionária responsável em 
indenizar o Município, caso não observada tal restrição, pelo dano que vier a ser causado. 

Obs.: Deverá a Cessionária informar-se quais os produtos adequados para 
promover a limpeza sem danos. 

e) O Cessionário será responsável pela limpeza e manutenção de todas as 
dependências da quadra de esportes. O Cessionário será responsável ainda, pelo pessoal 
necessário ao conveniente atendimento dos serviços de bar, limpeza e conservação das 
dependências, assim como por eventuais encargos previdenciários e tributários, podendo o 
Município rescindir o contrato em qualquer tempo, se julgado deficiente o serviço ou por mau 
atendimento, sem que caiba ao contratado qualquer indenização. 

f) Caberá ao Cessionário suprir ou acrescentar equipamentos que julgar conveniente 
para melhor atendimento, assim como pela aquisição de todo o material destinado ao 
abastecimento de estoque do bar. 

g) O Cessionário poderá comercializar todos os tipos de comidas e bebidas no 
bar/cantina, exceto bebidas alcoólicas para menores de 18 (dezoito) anos. Caso seja 
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constatado a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 (dezoito) anos, o Cessionário 
será penalizado conforme Art. 243 do ECA e terá o Termo de Credenciamento rescindido. 

h) Todos os alimentos e bebidas a serem comercializados no estabelecimento deverão 
observar todas as normas de saúde e acondicionamento dos mesmos, sendo que os mesmos 
estão sujeitos à fiscalização da Vigilância de Saúde, inclusive os equipamentos ali instalados 
pelo cessionário. 

i) O Cessionário será responsável pela limpeza e manutenção dos sanitários instalados 
na Quadra de Esportes, bem como da área destinada ao seu estabelecimento, ou seja, zelar 
pela conservação e manutenção da área interna e externa da quadra de esportes. 

j) Toda e qualquer reforma nas instalações do ginásio, de interesse do cessionário, 
deverá ser prévia e expressamente autorizada pelo Poder Executivo e executada sem 
qualquer ônus aos cofres públicos, a qual passará a fazer parte do imóvel sem direito a 
indenização. 

k) O Cessionário deverá manter o estabelecimento em funcionamento no horário 
compreendido das 17h00min às 22h30min, inclusive finais de semana e feriados, e/ou 
conforme demanda e cronograma de eventos; 

l) Não poderá explorar a copa/bar durante o uso da quadra de esportes pelas 
Escolas Municipais, nos dias normais de aula (exceto quando da realização de 
interséries e escolinha de futebol) ante a aplicação do Programa Alimentação Saudável 
para os alunos frequentantes da rede de ensino municipal. 

 
7. DAS OBRIGAÇÕES DO CEDENTE 
 
O CEDENTE, além das demais obrigações deve: 
a) Permitir o uso das dependências e instalações da Quadra de Esportes para 

exploração comercial em nível de bar, lancheria e atividades relacionadas à prática de 
esportes nas modalidades permitidas pela quadra de esportes. A realização de torneios ou 
campeonatos esportivos deverá ter a autorização da Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura, Desporto e Turismo. 

b) Fiscalizar o cumprimento dos dispositivos previstos no chamamento público, os 
quais, constarão minuciosamente em contrato de concessão de uso. 

c) Realizar obras de melhorias e manutenção do prédio e instalações, devidamente 
justificadas. 

d) Providenciar e manter seguro do prédio e instalações, alvarás de Licenciamento, 
Plano de Prevenção contra incêndios do Corpo de Bombeiros – PPCI. 
 

 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa/RS 
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ANEXO II 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO 

 

 

____________________, de_____________ de 2020. 
 

 

 
Ao 
Município de Vespasiano Corrêa 
 
 
 
 

Referência: Chamamento Público nº 002/2020. 

 

 
A empresa ............................................. inscrita no CNPJ ______________________, com 

sede na cidade de ...................... rua...................................., neste ato representada por seu 

sócio gerente Sr,................. CPF nº....................................., solicita o seu cadastramento para 

o Chamamento Público nº 002/2020 para administração e exploração da quadra de esportes 

junto a Escola Municipal de Educação Básica Esperança, fixando seu valor mensal em 

R$....................... 

 

Declara estar ciente dos termos contidos no edital de Chamamento Público nº 002/2020 e 

anexa os documentos solicitados.   

 

 Atenciosamente, 

 

 ____________________________________________ 
                 Nome e assinatura do Representante da empresa 
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ANEXO II – MODELO DE REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO 

 

 

____________________, de_____________ de 2020. 
 

 

 
Ao 
Município de Vespasiano Corrêa 
 
 
 
 

Referência: Chamamento Público nº 002/2020 

 

 
A pessoa física ............................................. inscrita no CPF nº ______________________, 

identidade nº ........................residente e domiciliado na cidade de ...................... 

rua...................................., de profissão.........................., solicita o seu cadastramento para o 

Chamamento Público nº 002/2020 para administração e exploração da quadra de esportes 

junto a Escola Municipal de Educação Básica Esperança, fixando seu valor mensal em 

R$....................... 

 

Declara estar ciente dos termos contidos no edital de Chamamento Público nº 002/2020 e 

anexa os documentos solicitados.   

 

 

Atenciosamente, 

 

____________________________________________ 
Nome e assinatura 
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ANEXO III  

 

TERMO DE VISTORIA 

 

 

Vespasiano Corrêa/RS, ______, de_____________ de 2020. 
 
 

Referência: Chamamento Público nº 002/2020 

 

 
 Declaro para os devidos fins legais, especialmente para efeitos de cadastramento para o 

Chamamento Público nº 002/2020, que estive na quadra de esportes junto a Escola Municipal 

de Educação Básica do Município de Vespasiano Corrêa/RS, a fim de conhecer o local, saber 

das condições a qual será entregue para administração e exploração e, estou ciente dos 

materiais e/ou equipamentos, relação anexa, a qual fará parte integrante do contrato, que 

estão no local e que permanecerão para uso, sendo de minha responsabilidade o uso e 

conservação dos mesmos, estando ciente de que deverei devolver nas mesmas condições 

que estou recebendo e, em caso de dano de quaisquer naturezas, deverei indenizar o 

Município.  

 

 

Atenciosamente, 

 

____________________________________________ 
Nome e assinatura 
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TERMO DE CREDENCIAMENT0 No ________________ 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020 

 

Termo de credenciamento de pessoas jurídicas 

ou físicas para administração e exploração da 

quadra de esportes junto à Escola Municipal de 

Educação Básica Esperança. 

 

O MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA/RS, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede administrativa na Avenida Professor Sérgio Beninho Gheno, nº 

1.046, inscrito no CNPJ/MF sob o no 01.611.117/0001-75, neste ato representado por seu 

Prefeito, Sr. MARCELO PORTALUPPI, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade 

nº ......., CPF nº .........., residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado 

CREDENCIANTE, e a empresa ou pessoa física ______________________, inscrita no 

CNPJ sob o nº________, situada na_______________________, neste ato representada 

pelo(a) Senhor(a)___________________, inscrito(a) no  RG nº ____________, CPF nº 

________________, doravante denominada CREDENCIADA, têm justo e acordado este 

Termo de Credenciamento, em conformidade com a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

suas alterações, e mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O credenciamento será executado em conformidade com o que dispõe a 

Constituição da República, em especial os seus artigos 196 e seguintes; as Leis n° 

8.080/1990 e nº 8.142/1990; as normas gerais da Lei n° 8.666/1993 e demais disposições 

legais e regulamentares aplicáveis à espécie, através de concessão de uso para 

administração e exploração da quadra de esportes junto à Escola Municipal de Educação 

Básica Esperança. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO 

2.1. A vigência do credenciamento é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por 

interesse do CREDENCIANTE e anuência da CREDENCIADA, por iguais e sucessivos 

períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme dispõem o inciso II do art. 57 da Lei 

nº 8.666/1993. Além disso, será utilizado como índice para reajuste anual do aluguel, o IGP-

M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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3.1. O pagamento do aluguel deverá ocorrer até o décimo dia útil de cada mês, junto a 

Tesouraria do Município, mediante guia emitida pelo Município, a qual será entregue ao 

Cessionário quando da assinatura do Contrato. 

 

3.2. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos mensalmente 

monetariamente pelo IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, acrescido 

de multa de 2% (dois por cento), mais juros de 1% (hum por cento) ao mês. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES PARA EXPLORAÇÃO  

 

4.1. A administração e exploração se dará na forma e mediante o integral 

cumprimento das condições dispostas no EDITAL Nº 009/2020 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 

002/2020 e no Anexo I  PROJETO BÁSICO, os quais são partes integrantes deste 

instrumento contratual. 

 

CLÁUSULA QUINTA – FISCALIZAÇÃO 

 

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

prestação dos serviços realizados pelo credenciado, podendo proceder o descredenciamento, 

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

com garantia do contraditório e da ampla defesa. 

 

5.2. Todos os alimentos e bebidas a serem comercializados no estabelecimento 

deverão observar todas as normas de saúde e acondicionamento dos mesmos, sendo que os 

mesmos estão sujeitos à fiscalização da Vigilância de Saúde, inclusive os equipamentos ali 

instalados pelo cessionário. 

 

 CLÁUSULA SEXTA – RESCISÃO/DESCREDENCIAMENTO 

 

 6.1. O Município fiscalizará, de forma permanente, a prestação dos serviços 

realizados pelo credenciado, podendo proceder o descredenciamento, em casos de má 

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

contraditório e da ampla defesa. 

 

 6.2. O credenciado poderá solicitar o seu descredenciamento a qualquer tempo, 

desde que, observado o prazo de antecedência de 30 (trinta) dias, durante o qual deverá 

atender a eventual demanda existente.  



“Vespasiano Corrêa: Esperança, Progresso e Aconchego” 

6.3. O CREDENCIANTE se reserva o direito de rescindir unilateralmente o 

presente Termo pela inobservância das previsões legais contidas nos artigos 58, inciso II, 77, 

78, incisos I ao XII, XVII e XVIII, 79, inciso I, todos da Lei 8.666/93. 

 

6.4. A rescisão deste Termo se dará numa das seguintes hipóteses: 

a) pela ocorrência de seu termo final; 

b) por acordo entre as partes; 

c) unilateral, pelo CREDENCIANTE, após o devido processo legal, no caso 

de descumprimento das condições estabelecidas no Edital, Anexo I, ou neste próprio 

Termo; 

d) falta de pagamento por 02 (dois) meses das obrigações aqui pactuadas. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA – FORO 

7.1. Fica eleito o foro da Comarca de Encantado RS para dirimir as dúvidas 

oriundas deste Termo, quando não solvidas administrativamente. 

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

de igual teor e forma.  

 

Município de Vespasiano Corrêa/RS, ... de ..................... de 2020. 

 

 

 

 

MARCELO PORTALUPPI   Empresa ou PF_______________________ 

Prefeito Municipal    CNPJ ou CPF__________________   

      Credenciado 

 

 

 

 

 

ASSESSOR JURÍDICO 
 


