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AVISO DE EDITAL 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019 

 
 
 
 
 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Taquari - CONSISA VRT, situado na Avenida Sete de 
Setembro, 45, Bairro Florestal, no Município de Lajeado - RS, fone (51) 3710-2706,estará recebendo no 
período de 12 (doze) meses, contados a partir da data desta publicação, inscrição(ões) ao processo de 
CHAMAMENTO PÚBLICO que tem por objeto futura contratação de pessoas jurídicas na área de meio 
ambiente para emissão de laudos e pareceres técnicos conclusivos na área ambiental dos processos de 
licenciamento de atividades de impacto local, conforme necessidade dos municípios associados ao CONSISA 
VRT, nos moldes da Lei nº 8.666/93, art. 25, “caput”. Cópia do Edital no site www.consisavrt.com.br e 
informações pelo telefone acima no horário das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h. 
 
 
 
 
 

KLAUS WERNER SCHNACK 
Presidente do CONSISA VRT 

Prefeito de Arroio do Meio, RS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.consisavrt.com.br/
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EDITAL 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2019 
 
I – PREÂMBULO  
1.1- O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI - CONSISA VRT, pessoa jurídica 
de direito público, CNPJ nº 07.242.772/0001-89, neste ato representado pelo seu Presidente o Sr. KLAUS 
WERNER SCHNACK, brasileiro, Prefeito do município de Arroio do Meio/RS, em conformidade com a Lei 
Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores no que couber, Parecer Jurídico e demais disposições contidas 
em lei especiais e regulamentares aplicáveis, torna pública a realização de CHAMAMENTO PÚBLICO que tem 
por objeto futura contratação de pessoas jurídicas na área de meio ambiente para emissão de laudos e 
pareceres técnicos conclusivos na área ambiental dos processos de licenciamento de atividades de impacto 
local, conforme necessidade dos municípios associados ao CONSISA VRT, nos termos e condições 
estabelecidos no presente Edital de Chamamento Público e seus anexos. 
 
II - DO OBJETO  
2.1 - O presente Chamamento Público tem por objeto futura contratação de pessoas jurídicas na área de 
meio ambiente para emissão de laudos e pareceres técnicos conclusivos na área ambiental dos processos 
de licenciamento de atividades de impacto local, conforme necessidade dos municípios associados ao 
CONSISA VRT, conforme PROJETO BÁSICO (ANEXO I) deste Edital, bem como os demais anexos, que integram 
este processo, que devem ser obedecidos para a execução do objeto. 
2.1.1. A necessidade advém da Resolução CONSEMA 372/2018 e suas alterações posteriores.  
2.1.2. As empresas credenciadas serão colocadas à disposição das necessidades dos municípios associados 
ao CONSISA VRT. 
 
III - DA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO  
3.1 - Poderão se credenciar todos os profissionais (pessoa jurídica) na forma do art. 44 do Código Civil 
Brasileiro, que prestem serviços relativos aos especificados no ANEXO I, desde que forneçam toda a 
documentação exigida neste edital.  
3.2 - Não poderão participar do presente credenciamento os interessados que estejam cumprindo as sanções 
previstas na Lei 8.666/93.  
3.3 - Os serviços serão realizados por profissionais habilitados da CREDENCIADA, em dependência própria de 
sede ou mediante indicação específica.  
3.4. É vedado:  
3.4.1. O trabalho de credenciado em dependências ou setores próprios do Consórcio ou dos Municípios 
Associados;  
3.4.2. O credenciamento de Pessoa Física.  
3.5. Será vedada o credenciamento de empresas quando:  
3.5.1. Estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Administração Pública, ou que por esta 
tenham sido declaradas inidôneas, enquanto perdurar o prazo estabelecido na sanção aplicada; 
3.5.2. Reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer 
que seja sua forma de constituição, de empresas impedidas na forma do item anterior;  
3.5.3. Verificado que o interessado se enquadrar nas vedações elencadas no artigo 9º da Lei 8.666/1993 e a 
participação de empresas que façam parte de cooperativa;  
3.5.4. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;  
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3.5.5. Cujo estatuto ou contrato social não guarde pertinência com o objeto deste chamamento público;  
3.5.6. Que estejam em processo de dissolução, recuperação judicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou 
incorporação, conforme decisão judicial;  
3.5.7. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou 
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em 
comum.  
3.6. Não poderá exercer atividades através de pessoa jurídica credenciada, em favor do município onde 
lotado, o profissional que for servidor público, em exercício de cargo ou emprego efetivo, de cargo em 
comissão ou função gratificada, ou que estiver em exercício de mandato legislativo/executivo (com 
referência ao Consórcio e os Municípios a ele associados), bem como nos casos de impedimentos previstos 
na legislação brasileira.  
3.6.1. O credenciado que venha a se enquadrar nas situações previstas neste item, terá suspensa a respectiva 
atividade, enquanto perdurar o impedimento; 
3.6.2. Esta suspensão será de iniciativa e responsabilidade da Comissão de Licitações e de Equipe Técnica 
designada pelo CONSISA VRT, e a reativação ocorrerá quando da comunicação da cessação do motivo do 
impedimento.  
3.6.3. O despacho decisório caberá à Secretaria Executiva do CONSISA VRT, devendo a decisão ser publicada.  
 
IV - DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
4.1. Este Chamamento ficará permanentemente aberto a todos os interessados no ramo atividade pertinente 
ao objeto deste credenciamento. Poderão participar os interessados que se manifestarem durante o período 
de vigência e que atendam aos requisitos estabelecidos neste Edital. Este edital e seus anexos ficarão 
disponíveis no endereço eletrônico: www.consisavrt.com.br 
4.2. O prazo de vigência deste credenciamento é de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação 
do aviso, no Diário Oficial do Estado, jornal de circulação estadual e regional e no sítio eletrônico oficial 
www.consisavrt.com.br 
4.3.Recebido o envelope de documentos, Comissão de Licitações com auxílio de uma Equipe Técnica 
designada pelo CONSISA VRT fará à apreciação dos mesmos. 
4.4. Após a fase de habilitação, o credenciado será convocado para, no prazo de cinco dias úteis, assinar o 
termo de credenciamento.  
4.5 O resultado do julgamento da habilitação e do julgamento dos recursos administrativos interpostos pelos 
licitantes, deste processo será publicado no site do Consórcio www.consisavrt.com.br e no Mural de 
Publicações Oficiais do Consórcio. 
 
V - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO: 
5.1 A documentação será recebida em envelope, fechado e com a seguinte descrição: 
 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI - CONSISA VRT 
CHAMAMENTO PÚBLICO nº 02/2019 
ENVELOPE nº. 01 (Documentos de Habilitação) 
Nome da empresa: ...................................................................... 
Endereço:..................................................................................... 
Cidade/Estado:............................................................................ 
CNPJ: .......................................................................................... 

http://www.consisavrt.com.br/
http://www.consisavrt.com.br/
http://www.consisavrt.com.br/
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Telefone e/ou fax: ....................................................................... 
E-mail:.......................................................................................... 
 
VI – DA HABILITAÇÃO 
6.1. A proposta de credenciamento, a ser apresentada exclusivamente por PESSOAS JURÍDICAS, será 
efetuada mediante o preenchimento de solicitação credencial, constituindo-se num processo individual 
contendo obrigatoriamente os seguintes documentos, entregues em vias originais ou autenticadas, de forma 
integral: 
6.2Habilitação Jurídica 
a) Carteira de identidade dos sócios; 
b) Registro Comercial, no caso de empresa Individual; 
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
Sociedades Comerciais, e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício; 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País 
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir.  
Nota (1): os documentos das alíneas “b” e “c”, deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva.  
6.3Regularidade Fiscal e Trabalhista 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade; compatível com o objeto do Edital; 
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, ou outro equivalente na forma da Lei. 
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.  
e)Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
Nota (2): As Certidões Negativas de Débitos relativos as contribuições previdenciárias (INSS) e Fazenda 
Federal poderão ser apresentada a certidão unificada em conformidade com a Portaria conjunta RFB/PGFN 
nº 1751 de 02.10.2014. 
6.4Qualificação Técnica 
a.1) No mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove a aptidão do proponente para a prestação dos serviços em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto deste processo. 
a.2) O atestado de capacidade técnica deve ser emitido em papel timbrado do emitente e além disso conter: 
nome, cargo e telefone para contato do responsável pela emissão do atestado. 
b) Prova de que a pessoa jurídica possui registro em pelo menos um Conselho Regional profissional;  
c) Relação explícita do pessoal técnico especializado, adequado e disponível para a realização do objeto do 
Edital, bem como, a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos (Art. 30, II e § 6° da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores);  
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Nota (3):No tocante a equipe técnica, a declaração deverá explicitar a composição com ramos profissionais, 
que deverão ser obrigatoriamente identificados, exemplo:  
- Biólogo com registro no CRBio;  
- Engenheiro agrônomo com registro no CREA;  
- Geólogo ou engenheiro de minas com registro no CREA;  
- Engenheiro florestal ou engenheiro ambiental com registro no CREA;  
- Engenheiro químico com registro no CREA ou químico industrial com registro no CRQ;  
- Tecnólogo em gestão ambiental ou em saneamento ambiental com registro no CREA;  
- Engenheiro civil com registro no CREA;  
- Técnico em Agropecuária com registro no CREA;  
- Advogado com especialização na área ambiental com registro na OAB. 
(Nota 4): A empresa não necessitará dispor de profissionais em todos os ramos profissionais supra 
identificados. Deverá, porém, indicar os profissionais, para as áreas que desejar atuar em benefício do 
CONSISA VRT e dos Municípios participantes.na assinatura do contrato 
d)Certidão de Registro de Pessoa Física de Responsável técnico da pessoa jurídica e demais profissionais 
vinculados, com NÍVEL SUPERIOR/OU TÉCNICO – expedida pelo Conselho Regional – relacionado a sua 
atividade – do seu Estado de origem, domicílio ou sede, dentro de seu prazo de validade (O visto do 
Conselho/RS, para profissional não domiciliado no Estado, será exigido por ocasião da assinatura do 
contrato);  
(Nota 5): Deverá ser indicado o RESPONSÁVEL TÉCNICO da pessoa jurídica (quando juridicamente exigida tal 
Responsabilidade), com apresentação da respectiva Certidão;  
(Nota 6): Deverá ser realizada a comprovação de vinculação do profissional com a pessoa jurídica, devendo 
a empresa atender um dos seguintes requisitos:  
- Empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado, registrada na DRT, ou ainda, cópia atualizada 
da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;  
- Sócio: Contrato Social, devidamente registrado no órgão competente;  
- Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma Individual ou limitada, ou cópia da ata de eleição 
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;  
- Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo Conselho de Classe competente da Sede ou Filial da 
Credenciante, onde conste o registro do profissional como Responsável Técnico;  
- Contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum, podendo este ter sua 
eficácia condicionada a admissão do credenciamento. 
e)Compromisso de participação de pessoal técnico qualificado no qual os profissionais indicados pela pessoa 
jurídica declaram que participarão, permanentemente, a serviço da pessoa jurídica, dos serviços objeto deste 
Edital;  
(Nota 7): O(s) profissional(is) indicados pela pessoa jurídica, deverão assinar o referido documento, bem como 
participar permanentemente dos serviços objeto deste Edital de Chamamento Público. 
f) DECLARAÇÃO do representante legal e do responsável técnico da pessoa jurídica: 
- Que conhecem o local onde se realizarão os serviços - Consórcio e respectivos Municípios;  
- Que não foram observados erros, omissões ou discrepâncias nas peças que compõem o Edital e seus anexos;  
- Que concordam com todos os seus termos, inclusive os orçamentário-financeiros vinculados ao presente 
Edital, registrando a sua concordância com os preços que serão praticados com relação aos laudos e/ou 
pareceres emitidos;  
- Que tem ciência de que não serão assinados Termos Aditivos, referentes a eventuais serviços supostamente 
faltantes;  
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- Que possui suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalações e condições adequadas, bem como 
pessoal qualificado e treinado, disponíveis para o fornecimento dos serviços objeto deste credenciamento;  
- Que os profissionais relacionados ao presente credenciamento, não poderão estar vinculados individual ou 
coletivamente, em processos de licenciamento ambiental das atividades consideradas de impacto local, nos 
municípios que aderirem ao Consórcio;  
- Que não se enquadra em nenhuma das vedações previstas no presente edital. 
g)Alvará de localização/Funcionamento fornecido pelo município sede da pessoa jurídica. 
6.5 Qualificação Econômica - Financeira 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 
(três) meses da data de apresentação da proposta. 
b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 
6.6. DECLARAÇÕES - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
6.6.1. Declaração sobre as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação, conforme 
modelo no Anexo II deste Edital; 
6.6.2.  Declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º 
da Constituição Federal, conforme modelo no Anexo III deste Edital; 
6.6.3. REQUERIMENTOS: 
a) Solicitação de Credenciamento (ANEXO IV) contendo:  
- Dados cadastrais;  
- Relação dos serviços que se propõe a realizar;  
- Capacidade máxima de atendimento (quantitativo à disposição do Consórcio) bem como horários e local de 
atendimento a disposição. 
- Relação de municípios que a empresa pretende atender. 
- Validade desta solicitação de credenciamento não pode ser inferior a 90(noventa) dias. 
Nota (8): As Declarações que não tenham sido assinadas por sócio administrador deverão ser acompanhadas 
de Procuração, que conceda poderes ao signatário. 
Nota (9): As Declarações deverão ser transcritas em papel timbrado da empresa licitante. 
6.7. Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor, a exceção do tratamento 
diferenciado constante na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações 
posteriores. Se este prazo não constar do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo 
de validade de 6 (seis) meses, a contar de sua expedição. Documentos apresentados com a validade expirada 
acarretarão a inabilitação do proponente, ressalvado a comprovação de regularidade fiscal das empresas 
enquadradas como ME e EPP, que deverão apresentar toda a documentação exigida no edital, mesmo que 
apresente alguma restrição, porém, sendo exigido a comprovação de regularidade fiscal somente para efeito 
de assinatura do contrato, caso serem julgadas credenciadas (conforme Art. 42 e 43, §§ 1° e 2° da LC 
123/2006).  
6.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  
6.7.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do Art. 44, da LC 123/2006 e suas 
alterações posteriores, implicará decadência do direito ao credenciamento, sem prejuízo das sanções 
previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  
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6.8. A aceitação dos documentos, obtidos via internet, ficará condicionada à confirmação de sua validade, 
também por esse meio. 
6.9. A autenticação de documentos, para fins do presente credenciamento, poderá ser realizada por servidor 
do CONSISA VRT. 
 
VII –DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
7.1 Até 10 (dez) dias após a publicação, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o 
presente Edital, mediante petição por escrito, endereçada ao CONSISA VRT, com endereço na Avenida Sete 
de Setembro, 45, Bairro Florestal, na cidade de Lajeado, RS.  
7.1.1 A requerente deverá apontar e argumentar, de forma clara e objetiva, as razões do seu pedido. 7.2 Das 
decisões proferidas pelo CONSISA VRT caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da 
data de publicação.  
7.3 Os recursos serão recebidos, analisados e julgados de acordo com a legislação vigente. 
 
VIII - DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO  
8.1 - A análise dos documentos apresentados para a inscrição no credenciamento será feita pela Comissão 
de Licitações e Equipe Técnica designada pelo CONSISA VRT, devendo ser observado o seguinte:  
8.1.1. Análise da documentação no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, prorrogável por igual período, 
contados a partir da data de recebimento da documentação.  
8.2 - Serão declarados inabilitados os interessados: 
8.2.1. Que por qualquer motivo, tenham sido declarados inidôneos ou tenham sido punidos com suspensão 
do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou 
Municipal, com a publicação do ato no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o 
expediu;  
8.2.2. Inadimplentes com as obrigações assumidas junto ao órgão fiscalizador da classe, sejam as pendências 
financeiras ou relativas ao registro profissional, bem como os que possuam qualquer nota desabonadora 
emitida pelo mesmo;  
8.2.3. Que deixarem de apresentar qualquer documentação de apresentação obrigatória exigida no Edital 
(documentação pessoal dos responsáveis pela empresa, entre outros);  
8.2.4. Anteriormente descredenciados pelo CONSISA VRT por descumprimento de cláusulas contratuais ou 
por haver sido constatada irregularidade na execução dos serviços prestados.  
 
IX - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E DOS RECURSOS  
9.1 - Analisada a documentação para verificar o cumprimento das exigências do Edital, para efeito de 
habilitação, o CONSISA VRT divulgará os resultados, por meio de extrato de publicação no endereço 
eletrônico www.consisavrt.com.bre afixação em mural do CONSISA VRT, sito a Av. Sete de Setembro, 45, 
Florestal, Lajeado/RS.  
9.2 - Os interessados poderão recorrer do resultado publicado, apresentando suas razões devidamente 
fundamentadas e por escrito, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente 
à data da divulgação, ficando, nesse período, autorizado que tenha vistas ao seu processo;  
9.3 - O recurso limitar-se-á as questões de habilitação e serão considerados os documentos anexados em 
fase de recurso;  
9.4 - O recurso deverá ser protocolizado junto ao Protocolo Geral, sendo dirigido à Comissão de Licitações, 
ficando estabelecido o prazo de até 10 (dez) dias úteis para reconsiderá-lo ou fazê-lo encaminhar 

http://www.consisavrt.com.br/
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devidamente informado ao Presidente do CONSISA VRT, que terá até 05 (cinco) dias úteis para análise e 
decisão; 
9.5 - Serão conhecidos somente os pedidos de revisão tempestivos, motivados e não protelatórios;  
9.6 - Decidido em todas as instâncias administrativas sobre os recursos interpostos, o resultado final do 
processo de credenciamento será divulgado por meio de publicação no endereço eletrônico 
www.consisavrt.com.bre afixação em mural do CONSISA VRT, sito a Av. Sete de Setembro, 45, Florestal, 
Lajeado/RS. 
 
X DOS VALORES DOS SERVIÇOS 
10.1.Osvalores dos serviços a serem prestados pelo CREDENCIADO corresponderão aos apresentados na 
tabela abaixo, fixados nesta data em moeda corrente nacional, de acordo com a tabela aprovada pela 
Resolução nº12/2019, de 27/09/2019: 
 

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS 

Descrição atividade  Preço fixado  

Atividades Agropecuárias   R$310,80  

Atividades de Mineração   R$393,68  

Atividades Industriais   R$331,52  

Obras Civis e Serviços de Utilidade   R$310,80  

Denúncias ambientais   R$362,60  

Laudos Florestais   R$331,52  

Laudos diversos   R$393,68  

 
10.2. Para fins de descrição de ramos das tipologias de laudos e enquadramento nas mesmas, segue-se a 
seguinte ordem conforme estabelecida no Anexo I e II da Resolução CONSEMA 372/2018. 
10.3. Com base na emissão de laudos e pareceres conclusivos elaborados pelos profissionais das empresas 
credenciadas, o mesmo, a partir do recebimento do processo e contando com a análise das informações 
vistoria in loco e elaboração de laudo conclusivo, deverá ter prazo previamente estipulado conforme a 
tipologia de laudo técnico solicitado pelo CONSISA VRT salvo quando houver solicitação de complementação 
de documentação, o que irá acarretar em novo prazo com porcentagem não superior a 50% dos dias 
estipulados no prazo inicial.  
10.4. No valor unitário do laudo ou Parecer deverá constar todas as despesas que a empresa credenciada 
terá para realização do mesmo, incluindo os honorários profissionais, o valor da Anotação de 
Responsabilidade Técnica, os custos de deslocamento até a sede do respectivo município, de impostos e 
tributos, entre outros que a mesma poderá ter para a elaboração do serviço solicitado.  
10.4.1 A Credenciada deverá emitir uma ART com a relação dos serviços prestados no mês no ato da emissão 
da nota fiscal. 
 
XI. DOS CRITÉRIOS DE CONTRATAÇÃO 
11.1. As pessoas jurídicas que apresentarem a documentação conforme estabelece este edital serão 
cadastradas e poderão ser convocadas a assinar o respectivo contrato. 
11.1.1. O CONSÓRCIO decidirá sobre a contratação ou não, no prazo de trinta dias, a contar da entrega dos 
documentos, suspendendo-se a fluência deste prazo no caso de necessidade de complementação da 
documentação entregue. 

http://www.consisavrt.com.br/
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11.2. Os contratos celebrados com base no presente edital poderão ter a sua duração prorrogada, com vistas 
à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a sessenta meses, nos 
termos do art. 57, inc. II, da Lei n.º 8666/93. 
 
XII - DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
12.1 - Estando a empresa apta à contratação, o processo será encaminhado a assessoria jurídica do CONSISA 
VRT que verificará a regularidade do procedimento, visando a realização do processo de inexigibilidade de 
licitação, tomando-se por base o “caput” do artigo 25 da Lei de Licitações, tendo em vista o fato de que a 
competição resta fática e juridicamente impossibilitada, já que é do interesse da coletividade local que o 
maior número possível de empresas prestem os serviços especializados em questão, no intuito de ampliar o 
acesso da população envolvida.  
 
XIII - ASSINATURA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO  
13.1 - O habilitado será convocado para assinatura do instrumento contratual, devendo comparecer no prazo 
máximo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito de credenciamento.  
 
XIV -DAS CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
14.1. Os serviços contratados serão prestados pela pessoa jurídica credenciada, exclusivamente através dos 
profissionais de seu estabelecimento, que tenham sido vinculados à documentação apresentada nos termos 
deste edital.  
14.2. O credenciamento com prévio conhecimento e anuência do profissional ou serviço, em nenhuma 
hipótese poderá se configurar em vínculo empregatício, sendo que são empresas prestando serviço ao 
Consórcio e seus municípios Associados, numa relação de natureza exclusivamente administrativa e civil.  
14.3. A participação neste Edital de Credenciamento implica no reconhecimento pela empresa proponente 
de que conhece, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do presente Edital e seus Anexos, bem 
como as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 
2006 e suas alterações posteriores, e demais normas complementares, que disciplinam o presente 
Chamamento Público e integrarão o ajuste correspondente.  
14.4. Os serviços a serem realizados pela empresa credenciada, são todos aqueles listados na Tabela 
constante no item VIII DOS VALORES DOS SERVIÇOS, referente a cada uma das especificidades referidas neste 
edital, de acordo com a solicitação e o credenciamento de cada uma das empresas.  
14.5. Após a análise da solicitação de credenciamento e respectivos documentos, deverá ser registrada 
declaração por parte da Comissão de Licitações e de Equipe Técnica designada pelo CONSISA VRT, de que os 
documentos apresentados foram analisados e satisfazem as exigências em vigor.  
14.5.1. O Grupo de trabalho verificará o eventual descumprimento das condições de habilitação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação 
ou credenciamento, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  
- Verificação junto ao site do Tribunal de Contas do Estado acerca da existência de eventual impedimento 
e/ou idoneidade das empresas participantes deste certame em contratar com o Poder Público 
(www.tce.rs.gov.br – Link Consultas - Impedidos de Contratar com o Poder Público: CGU e TCU). 
Nota (10):A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa proponente e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.  
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Nota (11):Constatada a existência de sanção, a Comissão de Licitações e de Equipe Técnica designada do 
CONSISA VRT negará o credenciamento, por falta de condição de participação. 
14.6. Após aprovação pela Comissão de Licitações e de Equipe Técnica designada do CONSISA VRT e 
homologação pela autoridade superior, caberá ao primeiro, a impressão, de 01 (uma) via da Ficha Cadastral 
de Credenciados, que fará parte do processo, devendo ser dado ciência da mesma ao representante legal da 
empresa credenciada. 
14.7. Após o credenciamento, o Consórcio CONSISA VRT incluirá os dados do credenciado em seus controles. 
Todas as empresas ou instituições credenciadas para prestação dos serviços objeto do presente Edital de 
Chamamento Público constarão do “Rol de Credenciadas”, em que serão informados nome, endereços de 
execução, telefone para contato e serviços oferecidos, com publicação nos meios oficiais de publicação do 
CONSISA VRT.  
14.8. Comete infração administrativa, a empresa que:  
14.8.1. Não assinar o contrato e/ou termo de credenciamento, quando convocada dentro do prazo de 
validade da proposta;  
14.8.2. Apresentar documentação falsa;  
14.8.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  
14.8.4. Comportar-se de modo inidôneo;  
14.8.5. Cometer fraude fiscal;  
14.8.6. Fizer declaração falsa;  
14.8.7. Ensejar o retardamento da execução do certame;  
14.8.8. Falhar ou fraudar na execução do credenciamento.  
 
XV - DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO  
15.1 - O prazo de vigência do credenciamento da empresa será de 12 (doze) meses, a contar da data de 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, por interesse do CREDENCIANTE e anuência do(a) 
CREDENCIADO(A), por iguais e sucessivos períodos, até o limite de sessenta meses, mediante Termo Aditivo 
e consensual. 
15.2 - Durante a vigência deste credenciamento os valores objeto do credenciamento somente sofrerão 
reajuste por ocasião de deliberação do Conselho de Prefeitos/Câmara Técnica da Agricultura e Meio 
Ambiente, com justificativa prévia, de modo a preservar o valor real dos contratos.  
 
XVI - DO PAGAMENTO  
16.1.O pagamento será efetuado mensalmente, até o último dia do mês subsequente ao da prestação de 
serviços, mediante apresentação da documentação e meio eletrônico fornecido por parte dos municípios 
associados, bem, como a requisição ou solicitação do procedimento e nota fiscal de prestação de serviços, 
com as especificações da prestação de serviços, contendo DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA pessoa jurídica) 
que deverão constar, obrigatoriamente, no corpo da nota fiscal 
16.2.O CREDENCIADO deverá apresentar mensalmente ao CREDENCIANTE, até o último dia útil do mês da 
prestação dos serviços (passado este prazo, o faturamento passa a ser contabilizado no mês subsequente) 
as faturas/Notas fiscais e os documentos referentes aos serviços efetivamente prestados e autorizados, 
discriminados por município, com nome do paciente e data do atendimento. 
16.3.Para recebimento administrativo dos valores dos procedimentos realizados, a CREDENCIADA deverá 
encaminhar os documentos anteriormente citados no prazo máximo de até 90 (noventa) dias contados da 
realização dos serviços.  
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16.4.O CREDENCIANTE, após a revisão dos documentos, efetuará o pagamento, depositando-o na conta do 
CREDENCIADO, a ser informada oportunamente, até o 30º dia útil após a realização dos serviços, 
dependendo do repasse dos municípios associados à conta do CONSISA VRT. 
16.5. A CREDENCIADA deverá apresentar a nota fiscal junto ao CREDENCIANTE nos prazos estabelecidos pelo 
CREDENCIANTE, sob pena de não receber o valor faturado no período. 
16.6. As empresas optantes pelo regime de tributação simplificado - SIMPLES NACIONAL - devem trazer essa 

informação descrita no documento de cobrança, caso contrário serão retidos valores de impostos e/ou 

contribuições competentes. 

16.7.Os prestadores de serviços dispensados de retenção do INSS conforme disposto na IN 03/2005 deverão 
enviar juntamente ao documento de cobrança, declaração constando tal informação bem como a que 
modalidade de dispensa se enquadram. 
16.8. A não observação dos itens anteriores, retardará o pagamento ao fornecedor, até que a exigência tenha 
sido cumprida. 
16.9.Por ocasião de cada pagamento, a CREDENCIANTE exigirá do CREDENCIADO a comprovação de sua 
regularidade junto ao INSS (CND), FGTS (CRF), mediante apresentação das competentes certidões negativas. 
Poderão ser exigidas outras comprovações acerca da regularidade dos pagamentos dos encargos trabalhistas 
quanto aos servidores utilizados pela CREDENCIADA na prestação dos serviços.  
 
XVII - DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO  
17.1 - O CONSISA VRT realizará o acompanhamento da execução dos serviços credenciados por meio de 
auditorias, comunicações escritas, visitas e outras atividades correlatas, sob responsabilidade do fiscal 
designado para acompanhamento do contrato e as ocorrências deverão ser registradas em relatórios 
anexados ao processo do credenciado. 
 
XVIII – DA COBRANÇA DE TARIFA DE CREDENCIAMENTO  
18.1 - O CONSISA VRT cobrará tarifa de credenciamento mensal das empresas já credenciadas e das que se 
credenciarão, na proporção de 1% (um por cento), sobre o faturamento bruto mensal das mesmas junto ao 
Consórcio, cujos valores serão descontados diretamente da fatura, conforme Resolução nº017/2017. 
 
XIX – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
19.1. As despesas dos serviços realizados correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:  
ATIVIDADE:  2006 
CATEGORIA:  339039 
RECURSO:  1001 
 
XX. DOS REAJUSTES 
20.1 Poderá ser reajustado pelo I.G.P.M. conforme decisão da Câmara Setorial de Agricultura e Meio 
Ambiente, decisão do Conselho de Prefeitos e/ou Assembleia Geral. 
20.2 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais 
ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
20.3 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente. 
 
XXI - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 
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21.1 A inexecução total ou parcial do termo de credenciamento enseja a sua rescisão, de acordo com os 
artigos 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações. 
 
XXII. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DO DESCREDENCIAMENTO 
22.1. Das infrações administrativas:  
22.1.1 Comete infração administrativa, a empresa que:  
a) apresentar documentação falsa;  

b) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  

c) comportar-se de modo inidôneo;  

d) cometer fraude fiscal;  

e) fizer declaração falsa;  

f) ensejar o retardamento da execução do certame;  

g) falhar ou fraudar na execução do credenciamento. 
22.1.2 A empresa que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  
22.1.2.1 Multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta da Credenciante; e  
22.1.2.2 Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública e descredenciamento no SICAF, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos.  
22.1.2.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
22.2. Da inexecução total ou parcial:  
22.2.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Credenciamento, a Administração poderá, garantida 
a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:  
a) Advertência, notificada por meio de ofício, mediante contrarrecibo do representante legal da Credenciada, 
estabelecendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que apresente justificativas para o atraso, que só serão 
aceitas mediante crivo da Administração;  
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso no 
cumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor do objeto não realizado, até a data do 
efetivo adimplemento, recolhido no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada 
oficialmente;  
a. A multa moratória será aplicada a partir do 2º (segundo) dias útil da inadimplência, contado da data 
definida para o regular cumprimento da obrigação.  
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não realizado, no caso de inexecução total ou parcial 
do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem 
embargo de indenização dos prejuízos porventura causados à Administração;  

d) Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Pública, pelo prazo de até 2 (dois) anos;  
22.2.2 Decorridos 30 (trinta) dias sem que a Contratada tenha iniciado a prestação assumida, estará 
caracterizada a inexecução da obrigação, ensejando a sua resolução.  
22.2.3 A aplicação de multa por inexecução da obrigação independe da multa moratória eventualmente 
aplicada ou em fase de aplicação, sendo aplicada cumulativamente.  
22.2.4 Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo o prazo de até 5 (cinco) 
anos, garantido o devido processo legal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a Credenciada que, 
convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o Contrato ou instrumento 
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equivalente, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.  
22.2.5 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  
22.2.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao CONSISA VRT e, no caso de suspensão de 
licitar, a empresa deverá ser descredenciada, por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital 
e no Contrato e nas demais cominações legais, bem como, nos cadastros restritivos de empresas inidôneas. 
22.3. Do descredenciamento:  
22.3.1 O processo de descredenciamento ocorrerá por iniciativa do próprio credenciado ou da equipe técnica 
do CONSISA VRT, devendo ser adotadas as seguintes medidas: 
a) suspensão imediata do encaminhamento serviços ao profissional ou entidade;  

b) publicação da decisão;  

c) exclusão do credenciado nos controles.  
22.3.2 Em caso de descredenciamento a pedido, fica dispensada a aprovação por parte da equipe técnica 
do CONSISA VRT, bem como, nos casos de débitos, devendo ser cumpridos os demais quesitos.  
22.3.3 Havendo necessidade de preservar interesse do Consórcio, a suspensão imediata de encaminhamento 
de exames poderá ocorrer concomitantemente à tramitação da proposta de descredenciamento. 
 
XXIII - DA RESCISÃO  
23.1 - Ocorrendo motivo que justifique e/ou aconselhe, atendido em especial o interesse do CREDENCIANTE, 
o presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CREDENCIANTE a qualquer momento, 
mediante notificação para imediata suspensão dos serviços.  
23.2 - A CREDENCIADA poderá a qualquer tempo denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar 
previamente a Administração do CONSISA VRT, com antecedência de 30 (trinta) dias, não podendo, neste 
caso, haver agendamento de pacientes.  
 
XIV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
24.1 Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus anexos, bem como todas 
as instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as circunstâncias ou 
detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos na execução do objeto 
desta licitação. 
24.2 Os interessados assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 
ou do resultado do processo licitatório. 
24.3 A participação neste processo implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele 
contidas. 
24.4 É facultado ao CONSISA VRT, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
24.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do interessado, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público. 
24.7 O Edital e seus anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado na Avenida Sete de Setembro, 
45, Bairro Florestal, Lajeado, RS, nos dias úteis, no horário das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 
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17h. Os referidos documentos, também, estão disponibilizados, na íntegra, no endereço 
eletrônicowww.consisavrt.com.br. 
24.8 Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do Edital e de seus anexos, o valor se limitará 
ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5º da Lei Federal n° 
8.666, de 1993. 
24.9 Os casos omissos serão dirimidos com base nas disposições da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e demais 
diplomas legais eventualmente aplicáveis. 
24.10Fazem partes integrantes deste edital:  
ANEXO I – Projeto Básico;  
ANEXO II – Modelo de Declaração de superveniência de fato impeditivo para habilitação; 
ANEXO III – Modelo de Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal;  
ANEXO IV – Solicitação de Credenciamento 
ANEXO V – Minuta de Termo de Credenciamento;  
24.11 - É competente o Foro da Comarca de Lajeado-RS para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação 
e do contrato decorrente. 
LAJEADO - RS, 08 de novembro de 2019. 
 
 

KLAUS WERNER SCHNACK 
PRESIDENTE DO CONSISA VRT 

PREFEITO DE ARROIO DO MEIO – RS 
 

Este Edital de Licitação na modalidade Chamamento Público nº 002/2019, foi revisado na data de 08 de 
novembro de 2019, e está de acordo com a legislação, ressalvado quanto ao objeto, uma vez que este exame 
desborda da análise jurídica. Segue Minuta de Contrato. Publique-se. 
 
 

JOÃO DAVI GOERGEN 
ADVOGADO, OAB/RS 27710 

  

http://www.consisavrt.com.br/
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ANEXO I 
PROJETO BÁSICO 

 
1. DO OBJETO  
1.1 – Chamamento Público tem por objeto o Credenciamento para futura contratação de pessoas jurídicas 
na área de meio ambiente para emissão de laudos e pareceres técnicos conclusivos na área ambiental dos 
processos de licenciamento de atividades de impacto local, conforme necessidade dos municípios associados 
ao CONSISA VRT 
1.1.1. A necessidade advém da Resolução CONSEMA 372/2018 e alterações posteriores.  
1.1.2. As empresas credenciadas serão colocadas à disposição das necessidades dos municípios associados 
ao CONSISA VRT. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
2.1 O processo de desenvolvimento de gestão local de quais ações deve-se desenvolver, é fruto da interação 
entre a percepção das pessoas que fazem o governo e o interesse da sociedade, os seus usuários, motivados 
pela busca de soluções para os mais diversos problemas locais, com foco na melhoria qualidade de vida e 
desenvolvimento social.  
2.2. Também, o processo de desenvolvimento de gestão local tem como grande desafio a regionalização de 
ações com vistas à solução de problemas locais e regionais, em contraponto à defasagem de atendimento 
das estruturas atualmente postas à disposição das comunidades locais.  
2.3. É fato que a situação de defasagem da estrutura do estado quanto ao atendimento de demandas 
ambientais, aliado à possibilidade de descentralização de licenciamentos de impacto local trazidos pela 
Resolução CONSEMA 372/2018, criam ambiente propício à assunção da responsabilidade de emissão de 
licenças pelos municípios para dar vazão aos empreendimentos e ações que atendam ao requisito de impacto 
local.  
2.4. Também é fato que os municípios, de modo geral, não tem condições financeiras ou técnicas de suportar 
o custeio de estruturas ambientais completas para atendimento de suas demandas, o que aponta, em 
processo de regionalização através do CONSISA VRT, como o grande meio de execução das premissas e 
objetivos da Resolução CONSEMA 372/2018, solucionando a fila de espera de demandas junto à FEPAM/RS 
e viabilizando tanto o atendimento dos empreendimentos como também fonte de recursos e auto 
sustentabilidade financeira das equipes e setores ambientais municipais.  
2.5. A elaboração de estratégias, bem como a montagem de estrutura em âmbito regional viabilizarão o 
atendimento de nossas comunidades, tanto quanto à necessidade de encaminhamentos na esfera ambiental, 
mas servindo, também, como mola econômica propulsora a partir da viabilização de empreendimentos.  
2.6. Também se percebe que o CONSISA VRT, pelas suas ferramentas e objetivos, é o grande braço executivo 
de políticas regionais para os municípios que o integram, tendo a competência e habilidade necessários à 
execução de atividades de fiscalização, por meio do objetivo do presente edital.  
2.7. Nesse passo, a contratação do serviço proposto por este Projeto Básico também se justifica pela 
necessidade cada vez mais dos municípios possibilitarem aos seus servidores capacitações e aprimoramento 
do seu quadro funcional, com o advento da Resolução CONSEMA 372/2018, que exige cada vez mais dos 
municípios que tenham equipes técnicas mais capacitadas, tendo condições de atender as demandas das 
comunidades onde estão inseridas. 
 
3. OBJETIVO  
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3.1. Este Projeto Básico tem como objetivo o credenciamento de consultorias especializadas, pessoas 
jurídicas, para prestação de serviço de assessoria e emissão de pareceres e laudos técnicos conclusivos com 
a emissão da devida Anotação de Responsabilidade Técnica para a análise de processos ambientais oriundos 
dos municípios associados ao CONSISA VRT, observando a Resolução CONSEMA 372/2018do CONSEMA e 
demais normas aplicáveis, a fim de recomendar à administração municipal a emissão ou não das respectivas 
licenças ambientais solicitadas.  
3.2. Os trabalhos a serem executados nos respectivos municípios abaixo relacionados juntamente com o 
número de habitantes, estimativa de laudos a serem elaborados e distância dos mesmos para com a sede do 
CONSISA VRT localizada em Lajeado, RS: 
 

MUNICÍPIO POPULAÇÃO DISTÂNCIA DA SEDE DO CONSISA VRT 

Anta Gorda 6.210 69,9 km 

Arroio do Meio 20.272 7,8 km 

Arvorezinha 10.614 91,9 km 

Boqueirão do Leão 7.914 73,9 km 

Bom Retiro do Sul 12.204 25,9 km 

Canudos do Vale  1.817 33,9 km 

Capitão 2.769 24,5 km 

Colinas 2.499 18,5 km 

Coqueiro Baixo 1.559 59,4 km 

Cruzeiro do Sul 12.258 8,7 km 

Dois Lajeados 3.430 66,6 km  

Doutor Ricardo 2.071 51,4 km 

Encantado 22.128 30,1 km 

Estrela 33.140 10,6 km 

Fazenda Vilanova 4.194 27,8 km 

Forquetinha 2.519 17,4 km 

Ilópolis 4.202 80,9 km 

Imigrante 3.157 28,7 km 

Itapuca 2.295 116 km 

Lajeado 79.819 2,3 km 

Marques de Souza 4.159 22,1 km 

Muçum 5.006 41,6 km 

Nova Bréscia 3.344 49,2 km 

Paverama 8.485 37,7 km 

Poço das Antas 2.112 41,5 km 

Pouso Novo 1.819 45,1 km 

Progresso 6.379 54,4 km 

Putinga 4.159 90,2 km 

Relvado 2.187 57,1 km 

Roca Sales 11.101 27,7 km 

Santa Clara do Sul 6.285 11,7 km 

São Valentim do Sul 2.265 65,7 km 

São José do Herval 2.158 64,5 km 
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Sério 2.198 40,8 km 

Teutônia 30.846 27,5 km 

Travesseiro 2.391 28,7 km 

Vespasiano Correa 1.956 56,2 km 

Westfália 2.977 28,1 km 

(Nota 9) A tabela supra, identifica os municípios que por ora integram o CONSISA VRT. Esta listagem poderá 
receber alterações ao decorrer do tempo de vigência do credenciamento.  
 
4. PRINCIPAL ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA  
4.1A(s) empresa(s) de consultoria credenciada(s) deverá realizar as atividades abaixo descritas como forma 
de atender este Projeto Básico:  
a) a empresa credenciada, através de seus técnicos, deverá prestar serviços de vistoria, análise da 
documentação e emissão de laudo técnico conclusivo discriminando todas as condições e restrições para a 
emissão do documento licenciatório pelo município, referentes às tipologias constantes na Resolução 
CONSEMA 372/2018e as tipologias determinadas pelas resoluções emitidas pelos Conselhos Municipais de 
Meio Ambiente, bem como de toda e qualquer legislação posterior pertinente à área do meio ambiente.  
b) a empresa credenciada estará à disposição de todos os municípios associados, sendo que para os 
municípios que já possuem contrato com empresa de consultoria para emissão de laudos e pareceres das 
atividades de impacto local regradas pelas resoluções do CONSEMA anteriores a nova Resolução CONSEMA 
372/2018, a mesma irá emitir laudos e pareceres somente das ampliações e das novas tipologias descritas 
na referida resolução.  
4.2 A credenciada deverá prestar os serviços da seguinte forma:  
a) sempre que solicitado pelo Consórcio terá o prazo de 05 dias para atender o município associado, por meio 
de integrante(s) do quadro de profissionais habilitados disponibilizado pela empresa a vistoria in loco da 
atividade que o município pretende licenciar e emitir o parecer no prazo máximo de 10 dias, devendo ser 
indicados pela contratante os assuntos a serem tratados;  
b) a contratada deverá dispor de equipamentos necessários para a execução dos serviços, bem como: veículo 
para deslocamento até o município, câmera fotográfica, GPS e demais equipamentos que forem necessários 
para o desempenho das funções. 
 
6. PLANILHA DE CUSTOS E ESTIMATIVAS DE QUANTITATIVOS  
6.1 Com base na emissão de laudos e pareceres conclusivos a serem elaborados pelos profissionais das 
empresas credenciadas, o mesmo deverá ter, a partir do recebimento do processo, contando com a análise 
das informações, vistoria in loco e elaboração de laudo conclusivo, prazo previamente estipulado conforme 
a tipologia de laudo técnico solicitado pelo CONSISA VRT, salvo quando houver solicitação de 
complementação de documentação, o que irá acarretar em novo prazo com porcentagem não superior a 
50% dos dias estipulados no prazo inicial.  
6.2 A empresa, com relação à contraprestação pelos serviços, perceberá os valores pré-definidos no presente 
Projeto Básico e/ou edital.  
6.3 No valor unitário do laudo deverá constar todas as despesas que a empresa credenciada terá para 
realização do mesmo, incluindo os honorários profissionais, o valor da Anotação de Responsabilidade 
Técnica, os custos de deslocamento, de impostos e tributos, entre outros que a mesma poderá ter para a 
elaboração do serviço solicitado, de acordo com a seguinte planilha: 
 

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS 
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Descrição atividade  Preço fixado  

Atividades Agropecuárias   R$310,80  

Atividades de Mineração   R$393,68  

Atividades Industriais   R$331,52  

Obras Civis e Serviços de Utilidade   R$310,80  

Denúncias ambientais   R$362,60  

Laudos Florestais   R$331,52  

Laudos diversos   R$393,68  

 
6.4 Para fins de descrição de ramos das tipologias de laudos e enquadramento nas mesmas segue-se a 
seguinte ordem conforme estabelecida no Anexo I e II da Resolução CONSEMA 372/2018 e suas alterações 
posteriores. 
6.5 O pagamento pelo serviço deverá ser feito em até 30 (trinta) dias, no mês subsequente ao da realização 
do serviço mediante apresentação da nota fiscal emitida pela empresa prestadora do serviço ao CONSISA 
VRT e da entrega do laudo conclusivo.  
6.5.1 A nota somente poderá ser emitida após a entrega dos laudos.  
6.5.2 O valor deverá ser depositado, pelo CONSISA VRT, em conta corrente da empresa.  
6.5.3 A Credenciada deverá emitir uma ART com a relação dos serviços prestados no mês no ato da emissão 
da nota fiscal. 
 
7. SUPERVISÃO DO TRABALHO DE CONSULTORIA 
7.1 É de responsabilidade do CONSISA VRT e dos órgãos ambientais dos Municípios a supervisão dos 
trabalhos, através de seus técnicos e/ou gestores, por meio de reuniões de trabalho, contatos telefônicos e 
correio eletrônico.  
7.2 Se necessário, será solicitado o aporte de outros técnicos capacitados. 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 
8.1. Para o cumprimento do objeto deste termo, o credenciado se obriga a oferecer ao Município associado, 
todos os recursos necessários ao seu atendimento, não podendo utilizar nem permitir que seus profissionais 
ou terceiros utilizem as atividades para fins de experimentações, mantendo-se sempre a qualidade na 
prestação de serviços.  
8.2. O CREDENCIADO se obriga, dentro do prazo estipulado, a realizar e entregar o serviço ora solicitado.  
8.3. O CREDENCIADO se obriga ainda, a:  
a) manter sempre atualizado o rol de profissionais à disposição da empresa;  
b) notificar ao CONSISA VRT de eventual alteração de sua razão social e de mudança de sua diretoria, 
Contrato ou Estatuto, enviando ao CONSISA VRT, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 
de registro da alteração, cópia autenticada da Certidão da Junta Comercial ou do Cartório de Registro das 
Pessoas Jurídicas;  
c) prestar os serviços na forma ajustada;  
d) manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;  
e) apresentar, quando solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo as exigências da legislação 
em vigor quanto às obrigações assumidas;  
f) responsabilizar-se pela execução dos serviços;  
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g) oferecer todo o recurso necessário ao seu atendimento, não podendo utilizar nem permitir que terceiros 
utilizem o credenciamento/contrato para fins de experimentações, mantendo-se sempre a qualidade na 
prestação de serviços, e notificar o município em caso de eventual alteração de endereço; 
h) cada processo de análise para posterior emissão de laudo ou parecer poderá ser indeferido no máximo 
uma vez pela CREDENCIADA. 
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE 
9.1 O CREDENCIANTE, além das obrigações estabelecidas no Edital: 
9.2 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante 
ou preposto do CREDENCIADO; 
9.3 Efetuar o pagamento devido pela prestação dos serviços do objeto, desde que cumpridas todas as 
formalidades e exigências do contrato; 
9.4 Exercer a fiscalização da prestação dos serviços, por servidores designados para esse fim. 
9.5 Comunicar oficialmente ao CREDENCIADO quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato. 
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ANEXO II 
DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO 

 
(NOME DA EMPRESA) ................................., CNPJ nº ............................... sediada 
.............................................(endereço completo) ......................, declara, sob penas da Lei, que até a presente 
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na CHAMAMENTO PÚBLICO nº ____/2019, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  
 

_________________________, em _____ de ____________________ de 2019. 
 

_____________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI – CONSISA VRT 
 
Ref.: Chamamento Público nº 002/2019. 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento de credenciamento acima 
citado, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º. da Constituição Federal combinado ao inciso V do 
artigo 27 da Lei 8.666/93, que não possuímos em nosso quadro funcional, pessoas menores de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. Por ser expressão da verdade, firmamos a 
presente. Local, ....... de ........................... de 2019.  
 
 

Razão Social:............................................... 
Assinatura do responsável 

Nome (completo): ....................................... 
 

(carimbo da empresa e/ou individual) 
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ANEXO IV  
SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 
(a ser preenchido pelo proponente) 

 
RAZÃO SOCIAL/NOME  
CNPJ/MF  
ENDEREÇO (Rua, nº, Complemento, bairro):  
CIDADE/UF  
ENDEREÇO ONDE OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS:  
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  
REPRESENTANTE LEGAL (Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, endereço residencial)  
REGISTROS DA PESSOA JURÍDICA EM CONSELHOS ÓRGÃOS DE CLASSE PROFISSIONAIS  
1.  
Conselho/Órgão de Classe:  
Nº do Registro:  
Responsável Técnico: Nome:  
Graduação/especialidade:  
Nº do Registro do Responsável Técnico:  
2.  
Conselho/Órgão de Classe:  
Nº do Registro:  
Responsável Técnico: Nome:  
Graduação/especialidade:  
Nº do Registro do Responsável Técnico:  
3.  
Conselho/Órgão de Classe:  
Nº do Registro:  
Responsável Técnico: Nome:  
Graduação/especialidade:  
Nº do Registro do Responsável Técnico:  
4.  
Conselho/Órgão de Classe:  
Nº do Registro:  
Responsável Técnico: Nome:  
Graduação/especialidade:  
Nº do Registro do Responsável Técnico:  
 
RELAÇÃO NOMINAL DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕE A EQUIPE TÉCNICA  
CÓDIGO AGÊNCIA / CONTA CORRENTE / NOME DO BANCO / NOME DA AGÊNCIA  
RELAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SE PROPÕE A REALIZAR (CONFORME TABELA CONSTANTE DO EDITAL)  
 
Descrição do Laudo ou Parecer Resposta  
Atividades Agropecuárias ( ) Sim ( ) Não  
Atividades de Mineração ( ) Sim ( ) Não  
Atividades Industriais ( ) Sim ( ) Não  
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Obras Civis e Serviços de Utilidade ( ) Sim ( ) Não  
Denúncias ambientais ( ) Sim ( ) Não  
Laudos Florestais ( ) Sim ( ) Não  
Laudos diversos ( ) Sim ( ) Não  
 
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO (TOTAL E QUANTITATIVO A DISPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO E SEUS 
MUNICÍPIOS)  
 
- Relação de municípios que a empresa pretende atender. 
 
Descrição do Laudo ou Parecer Quantidade à disposição  
Atividades Agropecuárias  
Atividades de Mineração  
Atividades Industriais  
Obras Civis e Serviços de Utilidade  
Denúncias ambientais  
Laudos Florestais  
Laudos diversos  
 
Prazo não inferior a 90(noventa) dias: ____________________ 

 
 
 
 
 

Localidade e Data 
Assinatura do Responsável Legal 

Carimbo da empresa ou do profissional 
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ANEXO V 
MINUTATERMO DE CREDENCIAMENTO 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2019 
 

 
TERMO DE CREDENCIAMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO 
RIO TAQUARI – CONSISA VRT E ... ... ..., PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA 
ÁREA DE MEIO AMBIENTE.  

 
 
Pelo presente instrumento, o AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI - 
CONSISA VRT, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ sob n° 07.242.772/0001-89, situado na Avenida Sete 
de Setembro, 45, Bairro Florestal, Lajeado, RS, neste ato legalmente representado pelo seu Presidente ___, 
brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº. ___ e do CPF nº. ___, doravante denominado 
CREDENCIANTE; e de outro lado, Empresa __, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº __, 
com sede na Rua __, nº __, Bairro __, cidade de __ – RS, neste ato representada por seu diretor __, brasileiro, 
casado, empresário, inscrito n CPF sob nº __, portador da CI RG nº __, doravante designada CREDENCIADA; 
tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal em especial os seus artigos 196 e seguintes; a Constituição 
Estadual, artigos 241 e seguintes, Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores no que couber, demais 
disposições legais e regulamentares aplicáveis, resolvem celebrar o presente TERMO DE CREDENCIAMENTO 
para Prestação de Serviços, em conformidade com o procedimento administrativo prévio:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1 - O presente TERMO tem por objeto a execução de serviços técnico-profissionais especializados de 
vistoria, análise da documentação e emissão de laudo técnico conclusivo, de acordo com a relação de 
profissionais que tiver apresentado no ato de seu credenciamento, discriminando todas as condições e 
restrições para a emissão do documento licenciatório pelo município associado à CREDENCIANTE, referentes 
às tipologias constantes na Resolução CONSEMA 372/2018e as tipologias determinadas pelas resoluções 
emitidas pelos Conselhos Municipais de Meio Ambiente, bem como de toda e qualquer legislação posterior 
pertinente à área do meio ambiente.  
1.2 - A empresa credenciada estará à disposição de todos os municípios associados, sendo que para os 
municípios que já possuem contrato com empresa de consultoria para emissão de laudos e pareceres das 
atividades de impacto local regradas pela Resolução CONSEMA 372/2018, a mesma irá emitir laudos e 
pareceres somente das ampliações e das novas tipologias descritas na referida resolução. 
1.3. Os serviços ora contratados estão referidos a uma base territorial proporcional, determinada pelo 
CONSISA VRT e serão ofertados com base nas indicações técnicas dos órgãos municipais de meio ambiente 
mediante compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros dos 
municípios.  
1.4. Os serviços serão prestados pelo CREDENCIADO, nos termos desta cláusula, conforme demanda e 
necessidade encaminhada pelos órgãos municipais de Meio Ambiente dos municípios e direcionados ao 
CONSISA VRT.  
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
2.1 Os serviços referidos serão executados pelo credenciado da seguinte forma:  
a) sempre que solicitado pelo consórcio terá o prazo de 05 (cinco) dias para atender o município associado, 
por meio de integrante(s) do quadro de profissionais habilitados disponibilizado pela empresa a vistoria in 
loco da atividade que o município pretende licenciar e emitir o parecer no prazo máximo de 10 dias, devendo 
ser indicados pela contratante os assuntos a serem tratados;  
b) a contratada deverá dispor de equipamentos necessários para a execução dos serviços, bem como: veículo 
para deslocamento até o município, câmera fotográfica, GPS e demais equipamentos que forem necessários 
para o desempenho das funções.  
2.2. A mudança de endereço do credenciado deverá ser previamente comunicado ao Consórcio.  
2.3. Eventuais alterações de Responsável Técnico e profissionais, deverão ser previamente aprovadas pelo 
Consórcio, após a necessária atualização da documentação, conforme originalmente exigida para fins de 
credenciamento.  
2.4. O Consórcio deverá ser notificando em caso de eventual modificação da razão social da empresa 
credenciada, ou de seu controle acionário, para fins de análise e final atualização dos registros documentais 
junto ao processo de credenciamento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS NORMAS GERAIS 
3.1 Os serviços serão prestados diretamente pela empresa credenciado(a), através dos profissionais a esta 
vinculados oficialmente, sendo responsabilidade exclusiva e integral do credenciado a responsabilidade pela 
execução do objeto deste termo, incluindo os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e 
comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigação em nenhuma hipótese poderão serem 
transferidos para a contratante. 
3.2 Para os efeitos deste Credenciamento, consideram-se profissionais do PRESTADOR CREDENCIADO, 
aqueles comprovadamente vinculados a este, da seguinte forma:  
- Empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado, registrada na DRT, ou ainda, cópia atualizada 
da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;  
- Sócio: Contrato Social, devidamente registrado no órgão competente;  
- Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma Individual ou limitada, ou cópia da ata de eleição 
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;  
- Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo Conselho de Classe competente da Sede ou Filial da 
Credenciante, onde conste o registro do profissional como Responsável Técnico;  
- Contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum, podendo este ter sua 
eficácia condicionada a adjudicação do objeto à credenciante.  
3.3 A prestação dos serviços ora credenciados não implica vínculo empregatício nem exclusividade de 
colaboração entre o CONSISA VRT, seus Municípios e o Credenciado.  
3.4 É de responsabilidade do CONSISA VRT e dos órgãos ambientais dos Municípios a supervisão dos 
trabalhos, através de seus técnicos e/ou gestores, por meio de reuniões de trabalho, contatos telefônicos e 
correio eletrônico. Se necessário, será solicitado o aporte de outros técnicos capacitados. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
4.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 
4.1.1 Para o cumprimento do objeto deste termo, o credenciado se obriga a oferecer ao Município associado, 
todos os recursos necessários ao seu atendimento, não podendo utilizar nem permitir que seus profissionais 
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ou terceiros utilizem as atividades para fins de experimentações, mantendo-se sempre a qualidade na 
prestação de serviços.  
4.1.2 O CREDENCIADO se obriga, dentro do prazo estipulado, a realizar e entregar o serviço ora solicitado.  
4.1.3 O CREDENCIADO se obriga ainda, a:  
a) manter sempre atualizado o rol de profissionais à disposição da empresa;  
b) notificar ao CONSISA VRT de eventual alteração de sua razão social e de mudança de sua diretoria, 
Contrato ou Estatuto, enviando ao CONSISA VRT, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 
de registro da alteração, cópia autenticada da Certidão da Junta Comercial ou do Cartório de Registro das 
Pessoas Jurídicas;  
c) prestar os serviços na forma ajustada;  
d) manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;  
e) apresentar, quando solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo as exigências da legislação 
em vigor quanto às obrigações assumidas;  
f) responsabilizar-se pela execução dos serviços;  
g) oferecer todo o recurso necessário ao seu atendimento, não podendo utilizar nem permitir que terceiros 
utilizem o credenciamento/contrato para fins de experimentações, mantendo-se sempre a qualidade na 
prestação de serviços, e notificar o município em caso de eventual alteração de endereço. 
h) cada processo de análise para posterior emissão de laudo ou parecer poderá ser indeferido no máximo 
uma vez pela CREDENCIADA. 
 
4.2. DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE 
4.2.1 O CREDENCIANTE, além das obrigações estabelecidas no Edital: 
4.2.2 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 
representante ou preposto do CREDENCIADO; 
4.2.3 Efetuar o pagamento devido pela prestação dos serviços do objeto, desde que cumpridas todas as 
formalidades e exigências do contrato; 
4.2.4 Exercer a fiscalização da prestação dos serviços, por servidores designados para esse fim. 
4.2.5 Comunicar oficialmente ao CREDENCIADO quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DO REAJUSTAMENTO 
5.1.Osvalores dos serviços a serem prestados pelo CREDENCIADO corresponderão aos apresentados na 
tabela abaixo, fixados nesta data em moeda corrente nacional, de acordo com a tabela aprovada pela 
Resolução nº12/2019, de 27 de setembro de 2019. 

 
 

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS 

Descrição atividade  Preço fixado  

XXXXXXXX XXXXXXXXXX 

 
5.2. Para fins de descrição de ramos das tipologias de laudos e enquadramento nas mesmas, segue-se a 
seguinte ordem conforme estabelecida no Anexo I e II da Resolução CONSEMA 372/2018. 
5.3. Com base na emissão de laudos e pareceres conclusivos elaborados pelos profissionais das empresas 
credenciadas, o mesmo, a partir do recebimento do processo e contando com a análise das informações 
vistoria in loco e elaboração de laudo conclusivo, deverá ter prazo previamente estipulado conforme a 
tipologia de laudo técnico solicitado pelo CONSISA VRT salvo quando houver solicitação de complementação 
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de documentação, o que irá acarretar em novo prazo com porcentagem não superior a 50% dos dias 
estipulados no prazo inicial.  
5.4. No valor unitário do laudo ou Parecer deverá constar todas as despesas que a empresa credenciada terá 
para realização do mesmo, incluindo os honorários profissionais, o valor da Anotação de Responsabilidade 
Técnica, os custos de deslocamento até a sede do respectivo município, de impostos e tributos, entre outros 
que a mesma poderá ter para a elaboração do serviço solicitado.  
5.4.1 A Credenciada deverá emitir uma ART com a relação dos serviços prestados no mês no ato da emissão 
da nota fiscal. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
6.1 As despesas dos serviços realizados por força deste Contrato, correrão no presente exercício, a conta de 
dotação consignada no orçamento do CONSISA VRT e Municípios, alocados para este fim.  
ATIVIDADE:  2006 
CATEGORIA:  339039 
RECURSO:  1001 
 
CLÁUSULASÉTIMA –DOPAGAMENTO 
7.1.O pagamento será efetuado mensalmente, até o último dia do mês subsequente ao da prestação de 
serviços, mediante apresentação da documentação e meio eletrônico fornecido por parte dos municípios 
associados, bem, como a requisição ou solicitação do procedimento e nota fiscal de prestação de serviços, 
com as especificações da prestação de serviços, contendo DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA pessoa jurídica) 
que deverão constar, obrigatoriamente, no corpo da nota fiscal 
7.2.O CREDENCIADO deverá apresentar mensalmente ao CREDENCIANTE, até o último dia útil do mês da 
prestação dos serviços (passado este prazo, o faturamento passa a ser contabilizado no mês subsequente) 
as faturas/Notas fiscais e os documentos referentes aos serviços efetivamente prestados e autorizados, 
discriminados por município, com nome do paciente e data do atendimento. 
7.3.Para recebimento administrativo dos valores dos procedimentos realizados, a CREDENCIADA deverá 
encaminhar os documentos anteriormente citados no prazo máximo de até 90 (noventa) dias contados da 
realização dos serviços.  
7.4.O CREDENCIANTE, após a revisão dos documentos, efetuará o pagamento, depositando-o na conta do 
CREDENCIADO, a ser informada oportunamente, até o 30º dia útil após a realização dos serviços, 
dependendo do repasse dos municípios associados à conta do CONSISA VRT. 
7.5. A CREDENCIADA deverá apresentar a nota fiscal junto ao CREDENCIANTE nos prazos estabelecidos pelo 
CREDENCIANTE, sob pena de não receber o valor faturado no período. 
7.6. As empresas optantes pelo regime de tributação simplificado - SIMPLES NACIONAL - devem trazer essa 

informação descrita no documento de cobrança, caso contrário serão retidos valores de impostos e/ou 

contribuições competentes. 

7.7.Os prestadores de serviços dispensados de retenção do INSS conforme disposto na IN 03/2005 deverão 
enviar juntamente ao documento de cobrança, declaração constando tal informação bem como a que 
modalidade de dispensa se enquadram. 
7.8. A não observação dos itens anteriores, retardará o pagamento ao fornecedor, até que a exigência tenha 
sido cumprida. 
7.9.Por ocasião de cada pagamento, a CREDENCIANTE exigirá do CREDENCIADO a comprovação de sua 
regularidade junto ao INSS (CND), FGTS (CRF), mediante apresentação das competentes certidões negativas. 
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Poderão ser exigidas outras comprovações acerca da regularidade dos pagamentos dos encargos trabalhistas 
quanto aos servidores utilizados pela CREDENCIADA na prestação dos serviços.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DA COBRANÇA DE TARIFA DE CREDENCIAMENTO  
8.1 - O CONSISA VRT cobrará tarifa de credenciamento mensal das empresas já credenciadas e das que se 
credenciarão, na proporção de 1% (um por cento), sobre o faturamento bruto mensal das mesmas junto ao 
Consórcio, cujos valores serão descontados diretamente da fatura, conforme Resolução nº017/2017. 
 
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO  
9.1 - O CONSISA VRT realizará o acompanhamento da execução dos serviços credenciados por meio de 
auditorias, comunicações escritas, visitas e outras atividades correlatas, sob responsabilidade do fiscal 
designado para acompanhamento do contrato e as ocorrências deverão ser registradas em relatórios 
anexados ao processo do credenciado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO  
10.1 - O prazo de vigência do credenciamento da empresa será de 12 (doze) meses, a contar da data de 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, por interesse do CREDENCIANTE e anuência do(a) 
CREDENCIADO(A), por iguais e sucessivos períodos, até o limite de sessenta meses, mediante Termo Aditivo 
e consensual. 
10.2 - Durante a vigência deste credenciamento os valores objeto do credenciamento somente sofrerão 
reajuste por ocasião de deliberação do Conselho de Prefeitos/Câmara Técnica da Saúde, com justificativa 
prévia, de modo a preservar o valor real dos contratos.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES  
11.1. Das infrações administrativas:  
11.1.1 Comete infração administrativa, a empresa que:  
a) apresentar documentação falsa;  

b) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  

c) comportar-se de modo inidôneo;  

d) cometer fraude fiscal;  

e) fizer declaração falsa;  

f) ensejar o retardamento da execução do certame;  

g) falhar ou fraudar na execução do credenciamento. 
11.1.2 A empresa que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  
11.1.2.1 Multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta da Credenciante; e  
11.1.2.2 Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública e descredenciamento no SICAF, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos.  
11.1.2.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
11.2. Da inexecução total ou parcial:  
11.2.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Credenciamento, a Administração poderá, garantida 
a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:  
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a) Advertência, notificada por meio de ofício, mediante contrarrecibo do representante legal da Credenciada, 
estabelecendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que apresente justificativas para o atraso, que só serão 
aceitas mediante crivo da Administração;  
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso no 
cumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor do objeto não realizado, até a data do 
efetivo adimplemento, recolhido no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada 
oficialmente;  
a. A multa moratória será aplicada a partir do 2º (segundo) dias útil da inadimplência, contado da data 
definida para o regular cumprimento da obrigação.  
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não realizado, no caso de inexecução total ou parcial 
do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem 
embargo de indenização dos prejuízos porventura causados à Administração;  

d) Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Pública, pelo prazo de até 2 (dois) anos;  
11.2.2 Decorridos 30 (trinta) dias sem que a Contratada tenha iniciado a prestação assumida, estará 
caracterizada a inexecução da obrigação, ensejando a sua resolução.  
11.2.3 A aplicação de multa por inexecução da obrigação independe da multa moratória eventualmente 
aplicada ou em fase de aplicação, sendo aplicada cumulativamente.  
11.2.4 Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo o prazo de até 5 (cinco) 
anos, garantido o devido processo legal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a Credenciada que, 
convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o Contrato ou instrumento 
equivalente, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.  
11.2.5 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  
11.2.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao CONSISA VRT e, no caso de suspensão de 
licitar, a empresa deverá ser descredenciada, por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital 
e no Contrato e nas demais cominações legais, bem como, nos cadastros restritivos de empresas inidôneas. 
11.3. Do descredenciamento:  
11.3.1 O processo de descredenciamento ocorrerá por iniciativa do próprio credenciado ou da equipe técnica 
do CONSISA VRT, devendo ser adotadas as seguintes medidas: 
a) suspensão imediata do encaminhamento serviços ao profissional ou entidade;  

b) publicação da decisão;  

c) exclusão do credenciado nos controles.  
11.3.2 Em caso de descredenciamento a pedido, fica dispensada a aprovação por parte da equipe técnica 
do CONSISA VRT, bem como, nos casos de débitos, devendo ser cumpridos os demais quesitos.  
11.3.3 Havendo necessidade de preservar interesse do Consórcio, a suspensão imediata de encaminhamento 
de exames poderá ocorrer concomitantemente à tramitação da proposta de descredenciamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DA RESCISÃO  
12.1 - Ocorrendo motivo que justifique e/ou aconselhe, atendido em especial o interesse do CREDENCIANTE, 
o presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CREDENCIANTE a qualquer momento, 
mediante notificação para imediata suspensão dos serviços.  
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12.2 - A CREDENCIADA poderá a qualquer tempo denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar 
previamente a Administração do CONSISA VRT, com antecedência de 30 (trinta) dias, não podendo, neste 
caso, haver agendamento de pacientes.  
 
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA – DO FORO  
As partes elegem o foro da cidade de Lajeado - RS, para diminuir questões oriundas do presente Contrato, 
que não puderem ser resolvidas pelas partes e pelos Órgãos de Avaliação e Controle do CONSISA VRT.  
E por estarem às partes justas e contratadas, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, para um único efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 
 

LAJEADO-RS, ____ de _______________ de _______. 
 
 

CONTRATADA   CONTRATANTE 
 

Assessor Jurídico 
 
Testemunhas: 
1.    ____________________________________ 
RG: 
CPF: 
 
2.    ____________________________________ 
RG: 
CPF 


