
  

 

 

 
 
PROTOCOLO DA CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº.  01/2019 
   
 
SOLICITAMOS QUE PARA EFEITO DE CONTROLE NOS SEJA TRANSMITIDO VIA E-MAIL 
(licitacoes@pmcgs.pr.gov.br) OU FAX (41-3676-8161), CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL DA 
EMPRESA, BEM COMO OS DADOS ABAIXO:  
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CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº. 01/2019 
 
 
Empresa: ______________________________________________________________ 
 
CNPJ:__________________________ Fone comercial: ___________________________ 
 
Endereço:___________________________________________________, nº. _________ 
 
Bairro:__________________________________Cidade:__________________________ 
 
CEP:________________________ Data da Retirada:_____/_____/_____  
 
Nome: __________________________________________________________________ 
 
RG:________________________________CPF:________________________________    
 
E-mail: __________________________________  Celular: ________________________ 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº. 01/2019 

 
 
I. PREÂMBULO 
 
1.1. O Município de Campina Grande do Sul, Paraná, torna público para conhecimento dos interessados 
que se encontram abertas as inscrições para o CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA ÁREA DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PARA MINISTRAÇÃO DE 
DISCIPLINAS AOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
1.2. A análise da documentação dos interessados será realizada pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação, com avaliação final em conformidade com os parâmetros e requisitos 
estabelecidos neste Edital. 
1.3. O processo de credenciamento contempla a análise documental dos interessados, vistoria técnica e 
o cumprimento das demais exigências contidas no Edital. 
1.4. O presente credenciamento será regido pelas normas contidas na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, com alterações posteriores e demais legislações aplicáveis, que a suplementam no que for 
omisso.  
 
II. DO OBJETO 
 
2.1. O presente Chamamento Público tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA ÁREA DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PARA 
MINISTRAÇÃO DE DISCIPLINAS AOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
2.2. Os serviços compreendem formação, qualificação, aperfeiçoamento e treinamento dos Agentes da 
Guarda Civil Municipal, nas disciplinas indicadas pela Diretoria de Ensino, conforme rol abaixo. 
2.3. Serão classificadas e posteriormente credenciadas todas as empresas que solicitem seu 
credenciamento e preencham os requisitos deste edital e que aceitem executar os serviços descritos 
pelo valor estabelecido pela Administração e que correspondem ao valor médio de mercado.   

 
III. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
3.1. Poderão participar do credenciamento todos os interessados com ramo de atividade pertinente ao 
objeto da contratação, que atendam às exigências do edital. 
3.2. Os interessados arcarão com todos os custos decorrentes da apresentação de sua documentação, 
sendo que o Município de Campina Grande do Sul não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do presente procedimento.  
3.3. A participação no credenciamento implica, automaticamente, na aceitação integral dos termos deste 
Edital e seus Anexos e leis aplicáveis.  
3.4. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação em órgão da imprensa 
oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada ou poderão ser autenticados pela Comissão de 
Licitação, mediante apresentação do original.  
3.5. É VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS:  

3.5.1. Em recuperação judicial ou extrajudicial, em processo de falência, sob concurso de 
credores, em dissolução ou em liquidação;  
3.5.2. Que tenha(m) sido declarada(s) inidônea(s) por qualquer órgão governamental, autárquico, 
fundacional, de sociedades públicas ou economia mista das três esferas, e, caso participe(m) do 
credenciamento, estará(ao) sujeita(s) às penalidades previstas no Art. 97, parágrafo Único da Lei 
Federal 8.666/93; 
3.5.3. Que esteja(m) reunida(s) em consórcio ou coligação; 
3.5.4. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma empresa a requerer 
o credenciamento, ou exista vínculo diretamente entre os sócios.  



  

 

 

3.6. Não poderá participar direta ou indiretamente do Credenciamento, servidor dirigente da Prefeitura 
Municipal de Campina Grande do Sul, bem como as empresas cujos sócios, administradores, 
empregados, controladores sejam servidores da mesma.  
3.7. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório. 
Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 

     
IV. DA SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 
4.1. Os interessados em se inscrever no processo de Credenciamento nº. 01/2019, deverão apresentar à 
Comissão Permanente de Licitação os documentos descritos no item VI do presente chamamento, no 
endereço acima mencionado, a partir de 13 de março de 2019. 
4.2. O pedido de credenciamento poderá ser feito a qualquer tempo enquanto perdurar o interesse da 
Administração Pública na prestação dos serviços objeto deste Credenciamento. 
4.3. O pedido de credenciamento, indicando os serviços oferecidos (Anexos I e II), deverá ser 
apresentado em uma via, em linguagem clara, datilografado ou digitado, sem emendas, rasuras, 
devidamente carimbado, datado, assinado pelo representante legal da Proponente, com preços 
expressos em moeda corrente nacional, utilizando apenas duas casas decimais após a vírgula (Lei 
Federal nº. 9.069/95), em algarismo (valor unitário do serviço, valor total do item e valor total da 
proposta). No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou venham a 
incidir, tais como impostos, taxas, encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao 
cumprimento do objeto. 
4.4. No pedido de credenciamento (Anexo II) a empresa deverá informar: 

a) Razão social da empresa; 
b) Nº. do CNPJ da empresa; 
c) Validade da proposta; 
d) Carimbo e assinatura do responsável pela firma proponente; 
e) Data da proposta; 
f) Indicar os serviços que se propõe a realizar, com o correspondente valor já registrado, 
demonstrando a total concordância com os valores determinados pela Administração.  

4.5. De modo a facilitar o manuseio da documentação e para fins de segurança, as páginas deverão ser 
numeradas. 
4.6. Será desclassificada a proposta que não atenda às exigências deste Edital. 
 
V. DOS PRAZOS 
 
5.1. Os documentos relacionados no item VI abaixo, bem como os anexos relacionados no item XIX, 
deverão ser apresentados dentro de envelope fechado e dirigido à Comissão Permanente de Licitação, o 
qual deverá ser protocolado no Setor de Protocolo desta Prefeitura, a qualquer momento, a partir de 13 
de março de 2019, em horário de funcionamento da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e 
Planejamento. 
5.2. O prazo de vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, contados da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos limitado a 60 (sessenta) 
meses. 
5.3. O prazo para assinatura do Termo de Credenciamento será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação dos interessados. 
 
VI. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
6.1. As Proponentes deverão protocolar no Protocolo Geral da Prefeitura de Campina Grande do Sul o 
envelope da habilitação, devidamente fechado, com os dizeres na parte externa e frontal:  
 

NOME DA EMPRESA 
MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL 

CREDENCIAMENTO Nº. 01/2019 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  



  

 

 

 
6.2. Depois de protocolado, o envelope da habilitação deverá ser entregue no Setor de Compras e 
Licitações. 
6.3. A proponente deverá apresentar dentro do ENVELOPE - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, a 
seguinte documentação: 
 
 ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU TERMO DE CREDENCIAMENTO SOCIAL EM VIGOR, 

DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO OU NO CARTÓRIO DE 
TÍTULOS E DOCUMENTOS, ACOMPANHADO, NO CASO DE SOCIEDADE POR AÇÕES, DOS 
DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO DE SEUS ATUAIS ADMINISTRADORES, ONDE CONSTE COMO 
UM DOS OBJETIVOS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE CHAMAMENTO; OU 
REGISTRO COMERCIAL, NO CASO DE EMPRESA INDIVIDUAL; 

 CARTÃO CNPJ; 
 CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 

DA UNIÃO 
 CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL; 
 CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL; 
 CERTIDÃO NEGATIVA DE FGTS; 
 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT; 
 PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL (CICAD) OU 

MUNICIPAL (ALVARÁ); 
 CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA EXPEDIDA PELO DISTRIBUIDOR DA SEDE DA PESSOA 

JURÍDICA; 
 CÉDULA DE IDENTIDADE E CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA; 
 NO MÍNIMO 01 (UM) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, EM NOME DA EMPRESA, 

EMITIDO POR ENTIDADE PÚBLICA OU PRIVADA, QUE COMPROVE A PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE ACORDO COM O OBJETO DESTE EDITAL; 

 COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA HÁ MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS DE ATUAÇÃO NA ÁREA DE 
SEGURANÇA; 

 ANEXOS A SEREM PREENCHIDOS DESTE EDITAL. 
 
a) Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados em original (com cópia a ser 
autenticada por servidor membro da Comissão Permanente de Licitação) ou cópia devidamente 
autenticada por tabelião. 
b) Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original ou cópia 
reprográfica sem autenticação, podendo ter sua autenticidade confirmada junto aos órgãos competentes 
pela Comissão Permanente de Licitação.  
c) As certidões que não apresentarem em seu corpo prazo de validade, serão consideradas válidas, 
desde que emitidas com antecedência máxima de até 90 (novnta) dias da apresentação do envelope de 
apresentação. 
d) Quando o requerimento de credenciamento for realizado por procurador, deverá ser apresentada 
Procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida, na qual constem poderes para 
praticar os atos do processo ou procuração específica para o Processo de Credenciamento. 
e) À Comissão Permanente de Licitação é facultado solicitar, a qualquer tempo, esclarecimentos acerca 
dos documentos apresentados, bem como promover diligências ou solicitar pareceres técnicos 
destinados a esclarecer a instrução e julgamento do requerimento. 
 
VII. DO PROCESSAMENTO DO CREDENCIAMENTO 
 
7.1. A análise dos documentos apresentados para a inscrição no credenciamento será feita pela 
Comissão Permanente de Licitação, podendo ser acompanhada de pessoa designada pela Secretaria 
Municipal de Ordem Pública e Segurança, devendo ser observado o seguinte: 

7.1.1. Análise da documentação no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data 
do protocolo. 



  

 

 

7.2. Na hipótese de ser constatada a falta de documentação necessária para o Credenciamento, ou 
existir documentação com prazo de validade vencido, a Comissão Permanente de Licitação solicitará o 
envio deste, devendo a empresa interessada atender ao solicitado em até 08 (oito) dias úteis. 
7.3. Serão habilitados os interessados que preencham os requisitos previstos neste Edital, de acordo 
com as necessidades desta Municipalidade e conforme disponibilidade financeira e orçamentária.  
7.4 Após análise da documentação pela Comissão Permanente de Licitação, e constatado o atendimento 
pleno às exigências editalícias, será a empresa considerada hábil para o credenciamento, e notificada 
por esta Comissão. 
7.5. Serão declarados inabilitados os interessados: 

7.5.1. Que por qualquer motivo, tenham sido declarados inidôneos ou tenham sido punidos com 
suspensão do direito de 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; 
7.5.2. 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; 
7.5.3. Que deixarem de apresentar qualquer documentação de apresentação obrigatória exigida no 
Edital (documentação pessoal e profissional); 
7.5.4. Anteriormente descredenciados pelo Município por descumprimento de cláusulas contratuais 
ou por haver sido constatada irregularidade na execução dos serviços prestados. 

7.6. Das decisões da Comissão Permanente de Licitação caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias, a 
contar da data da ciência da decisão. 

7.6.1. O recurso limitar-se-á a questões de habilitação e serão considerados os documentos 
anexados em fase de recurso; 
7.6.2. O recurso deverá ser protocolizado junto ao Protocolo Geral desta Prefeitura, sendo dirigido 
à Comissão Permanente de Licitação, ficando estabelecido o prazo de até 10 (dez) dias úteis para 
análise e decisão da Comissão; 
7.6.3. Serão conhecidos somente os pedidos de revisão tempestivos, motivados e não 
protelatórios. 

 
VIII. DO TERMO DE CREDENCIAMENTO  
 
8.1. Com a conclusão da análise, os requisitos atendidos ou não para o credenciamento, os interessados 
serão comunicados no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, prorrogável por igual período, 
contados a partir da data de recebimento da documentação. 
8.2. Os interessados que forem habilitados ao credenciamento serão convocados para firmar o termo de 
credenciamento conforme minuta do Anexo VII, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da 
convocação, sob pena de decair o direito ao credenciamento, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 
81 da Lei nº. 8666/93. 
8.3. O prazo de vigência do Termo de Credenciamento a ser celebrado em decorrência do 
credenciamento será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado 
por iguais e sucessivos períodos limitado a 60 (sessenta) meses, conforme previsto no Art. 57 inciso II 
da Lei nº. 8666/93. 
8.4. A rescisão poderá se dar a pedido da CREDENCIADA quando: 

8.4.1. Esta comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências contratuais, por ocorrência de 
casos fortuitos ou de força maior; 
8.4.2. O seu preço se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de 
mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações, e se a comunicação 
ocorrer antes do pedido de fornecimento. 
8.4.3. O pedido de rescisão deverá ser feito com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

8.5. A rescisão poderá se dar por iniciativa deste MUNICIPIO quando: 
8.5.1. A credenciada perder qualquer condição de habilitação técnica exigida no presente 
procedimento; 
8.5.2. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
8.5.3. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas 
no Termo de Credenciamento ou nos pedidos dele decorrentes; 



  

 

 

8.5.4. Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, incisos XII 
a XVI da Lei Federal nº. 8666/93; 
8.5.5. Nas hipóteses previstas neste item, a credenciada terá seu Termo de Credenciamento 
rescindido, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e 
ampla defesa. 
8.5.6. Em caso de dissolução da sociedade ou falecimento dos proprietários ou responsáveis. 
8.5.7. Se houver decretação de falência da Empresa ou a instauração de insolvência civil dos 
proprietários. 

 
IX. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
9.1. O objeto deste credenciamento terá início IMEDIATO, iniciando a partir da assinatura do Termo de 
Credenciamento, de acordo com as autorizações emitidas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública e 
Segurança. 
9.2. A seleção e a contratação dos profissionais necessários para o desenvolvimento das atividades 
inerentes ao presente Credenciamento serão de total responsabilidade da CREDENCIADA. 
9.3. O Termo de Credenciamento estimará os quantitativos e serviços que poderão ser empenhados à 
Credenciada, de acordo com o que a mesma se propôs a atender e com a demanda da Secretaria 
Municipal de Ordem Pública e Segurança. 
9.4. Quando houver mais de uma empresa credenciada, os serviços serão divididos de forma isonômica, 
através de rotatividade entre todas, mediante controle próprio da Secretaria Municipal de Ordem Pública 
e Segurança, de modo a preservar o princípio da igualdade, mantendo a paridade na execução dos 
serviços.  
9.5. Mediante termo aditivo, e de acordo com a capacidade operacional do CREDENCIADO e as 
necessidades do MUNICÍPIO, os contraentes poderão fazer acréscimos de até vinte e cinco por cento 
(25%) nos valores limites do Termo de Credenciamento.  
 
X. DOS PREÇOS E DO PAGAMENTO 
 
10.1. Nos valores indicados para cada serviço constante do Anexo I deste Edital já estão inclusos todos 
os custos, obrigações pelos encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes da 
execução do Termo de Credenciamento. 
10.2. O valor global estimado do presente Termo de Credenciamento monta em R$ 77.000,00 (setenta e 
sete mil reais), os quais terão como referência o número de 1.400 (um mil e quatrocentas) horas, no 
valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) a hora/aula, conforme determinado no Decreto Municipal nº. 
1034, de 06 de agosto de 2018.  
10.3. Os proponentes deverão levar em conta para a aceitação dos preços estabelecidos pela 
Administração os fatores a seguir: 

10.3.1. Toda a legislação aplicável e todas as condições previstas neste edital e seus anexos. 
10.3.2. Não serão levadas em conta quaisquer reclamações que se baseiem no desconhecimento 
das condições deste edital. 
10.3.3. Todos os custos, eventuais ou não, incidentes direta ou indiretamente sobre o objeto deste 
credenciamento serão por conta da proponente credenciada, não podendo sob hipótese alguma 
ocorrer cobrança de qualquer sobretaxa em relação aos preços estabelecidos na tabela constante 
deste edital. 

10.4. A apresentação do credenciamento (Anexo II) implicará na plena aceitação, por parte da 
proponente, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 
10.5. Os pagamentos decorrentes da entrega dos serviços efetivar-se-ão em até 28 dias após o atesto 
da nota fiscal por servidor designado através de Portaria. 
10.6. A nota fiscal deverá ser entregue acompanhada dos seguintes documentos: 

- Certificado de Regularidade do FGTS; 
- Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
- Cópia do Empenho correspondente; 
- Cópia da NAD correspondente.  



  

 

 

10.7. Para entrega da Nota Fiscal ao Setor de Compras, a mesma deverá estar devidamente atestada 
pela Gerência competente. 
10.8. A Prefeitura Municipal efetuará pagamento somente através de TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA na 
conta indicada pela Credenciada, não sendo aceito eventuais BOLETOS BANCÁRIOS. 
A referida conta bancária deve obrigatoriamente ser vinculada ao CNPJ do participante da licitação. 
Mesmo sendo matriz e filial, o que prevalece é o CNPJ da participante do processo. 
10.9. Preferencialmente a credenciada deve possuir conta corrente no Banco do Brasil, para 
depósito dos pagamentos.  
10.10. As notas fiscais terão um prazo de até 05 (cinco) dias úteis para conferência e aprovação da sua 
protocolização.  
10.11. Nenhum pagamento será efetuado à credenciada antes de paga ou relevada eventual multa que 
lhe tenha sido aplicada.  
10.12. Fica expressamente vedado o pagamento de qualquer sobretaxa em relação à tabela adotada, ou 
o cometimento a terceiros da atribuição de proceder ao credenciamento e/ou intermediação do 
pagamento dos serviços prestados. 
10.13. Não serão objeto de pagamento os serviços não efetuados dentro da boa técnica profissional ou 
os não autorizados pela Credenciante. 
10.14. Em caso de pagamento realizado em atraso pela CREDENCIANTE, serão aplicadas as 
disposições previstas no art. 40 da Lei 8666/93. 
 
XI. DA FISCALIZAÇÃO 
 
11.1. O Município reserva-se o direito de fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços pelos 
credenciados, sendo-lhes facultado o descredenciamento, quando caracterizada a prestação de má 
qualidade, através de processo administrativo específico, com garantia da representação do contraditório 
e da produção da ampla defesa. 
11.2. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Termo de Credenciamento, deverão 
ser prontamente atendidas pela CREDENCIADA, sem ônus para o MUNICÍPIO. 
11.3. A fiscalização do cumprimento do objeto do presente edital ficará a cargo do Servidor Municipal 
JOSÉ PORFIRIO ROSA FILHO, conforme Portaria n°. 932/2018, de acordo com as atribuições contidas 
na referida portaria, sobretudo comunicando ao Gestor Geral de Contratos qualquer irregularidade, para 
as devidas providências, bem como a necessidade de prorrogação dos prazos de vigência e/ou 
execução, acompanhado de requerimento justificado da empresa credenciada. 
11.4. O Município de Campina Grande do Sul reserva-se no direito de, a qualquer tempo, paralisar ou 
suspender a execução dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo daqueles já executados e 
devidamente atestados pelo departamento competente. 
11.5. A fiscalização realizada pela Secretaria não exclui nem reduz a responsabilidade da Credenciada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei nº. 
8.666/93). 
 
XII. DO REALINHAMENTO E DO REAJUSTE DE VALORES 
 
12.1. O valor mensal per capita, estabelecido neste Edital de Chamamento Público, permanecerá fixo. 
Na hipótese de ocorrer variação efetiva de custo ou preços de insumos utilizados para a prestação dos 
serviços ora credenciados, deverá a Credenciada solicitar o realinhamento de preços comprovando 
efetivamente a existência da variação acima citada, ficando a cargo da Administração Municipal a 
avaliação da solicitação assim como seu deferimento ou não. 
12.2. A solicitação de reajuste somente será admitida após o prazo de 12 (doze) meses. 
 
XIII. DAS OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS 
 
13.1. A empresa habilitada se obriga, nos termos deste Edital, a comparecer para assinatura do Termo 
de Credenciamento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis do recebimento da convocação formal, sob 
risco de desclassificação.   
13.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco) 
por cento do valor total da adjudicação;  



  

 

 

13.2.1. Na hipótese de acréscimo do contrato, a Credenciada obriga-se a executá-lo no mesmo 
nível de qualidade e preço apresentados na proposta. 

13.3. Entregar os serviços na forma proposta e contratada, garantindo a melhor qualidade dos mesmos, 
atendidas as especificações e normas técnicas para cada caso, assumindo inteira responsabilidade pela 
plena execução do objeto do presente credenciamento. 
13.4. Prestar à Administração, sempre que necessário, esclarecimentos sobre os serviços, fornecendo 
toda e qualquer orientação que necessária para a perfeita utilização dos mesmos. 
13.5. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CREDENCIANTE. 
13.6. Cumprir todas as exigências legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às 
normas de segurança no trabalho e de construção civil, bem como as previstas na legislação específica: 
encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir sobre 
o objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não mencionadas, para 
com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada, nos termos do art. 71 da Lei 8666/93. 
13.7. Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio do CREDENCIANTE, ou a terceiros, em 
razão da execução deste contrato, por culpa, dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus 
empregados, ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados, dentro de 15 (quinze) 
dias, contados a partir da comprovação de sua responsabilidade, podendo este prazo ser prorrogado a 
critério do CREDENCIANTE. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, o CREDENCIANTE reserva-
se o direito de descontar o valor referente ao ressarcimento: da fatura a vencer, da garantia prestada, ou, 
ainda, em Juízo.  
13.8. Apresentar as Notas Fiscais preenchidas de forma correta e em valores correspondentes aos 
anotados nas requisições, em tempo de serem processadas. 
13.9. Atender de imediato as requisições e em nenhuma hipótese atrasar o atendimento.  
13.10. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
13.11. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 
ocasionados à Administração e/ou a terceiros. 
13.12. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e expressa 
anuência da Administração. 
13.13. Notificar à Administração Pública, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a eventual 
impossibilidade temporária de prestar os serviços constantes do objeto deste edital, ou com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias o interesse em se descredenciar, mediante plena justificativa 
técnica, sob pena de incidência de sanções previstas neste Edital, independente das sanções civis na 
forma da lei. 
13.14. Informar à Credenciante, eventual alteração de sua razão social, de seu controle acionário ou de 
mudança de sua diretoria ou de seu estatuto, enviando cópia autenticada da certidão da Junta Comercial 
ou do Cartório de Registro Civil das pessoas jurídicas. 
13.15. Encaminhar, oportunamente, à Diretoria de Ensino, o currículo do profissional indicado para a 
ministração da matéria determinada, a fim de que seja realizada a aprovação prévia do currículo do 
professor ou instrutor, tanto em termos de habilitação técnica quanto de experiência. 

13.15.1. A depender da disciplina, sempre será priorizada a ministração por profissionais 
servidores públicos da área de segurança pública. 

13.16. Possuir stand de tiro fechado com raia mínima de 18 (dezoito) metros de comprimento, 
devidamente aprovado pelo órgão competente. 
13.17. Comunicar ao Credenciante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada durante 
a execução do serviço, para a adoção das medidas necessárias à sua regularização; 
13.18. Acatar as determinações feitas pelo Credenciante no que tange ao cumprimento do objeto do 
Contrato. 
13.19. Substituir os serviços que entregar, às suas expensas, no todo ou em parte, em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
13.20. Responsabilizar-se pelo seu pessoal, material, equipamentos e outros itens necessários ao 
cumprimento dos contratos e perfeita execução dos serviços. 
13.21. Os casos omissos serão discutidos e analisados pela Administração e, sob os aspectos da 
legislação pertinente, visando o melhor atendimento o interesse público. 



  

 

 

 
XIV. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
14.1. Exercer a fiscalização da execução do Termo de Credenciamento. 
14.2. Proporcionar todas as condições necessárias para que o Credenciado possa executar os serviços 
e cumprir o estabelecido no Termo de Credenciamento. 
14.3. Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução contratual, que 
venham a ser solicitados pelos técnicos do Credenciado. 
14.4. Efetuar os pagamentos na forma e condições contratadas.  
14.5. Disponibilizar os locais para a ministração das aulas, nas datas e horários previstos em 
cronograma. 
14.6. Indicar as matérias a serem ministradas com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 
 
XV. DAS PENALIDADES E MULTAS 
 
15.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem os 
artigos 86 e seguintes da Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes, obedecerá às normas 
estabelecidas neste edital. 
15.2. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução irregular ou com 
atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada das penalidades de natureza 
pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei. 
15.3. As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da razoabilidade e 
da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa. 

15.3.1. Configurado o descumprimento das obrigações assumidas, a credenciada será notificada 
da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa. 
15.3.2. Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, sobre 
o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela imposição ou não de 
penalidade. 
15.3.3. Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação. 

15.4. Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do Termo de Credenciamento, assim como 
a execução irregular, com atraso injustificado ou nos casos em que o credenciado ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
credenciamento, comportar-se de modo inidôneo, imoral ou cometer fraude fiscal, sujeitará a 
credenciada à aplicação das seguintes sanções: 

15.4.1. Advertência; 
15.4.2. Multa; 
15.4.3. Descredenciamento e impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios pelo prazo de até 02 (dois) anos, conforme prescreve o Art. 87 inciso III da 
Lei nº. 8666/93. 

15.5. A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias medidas 
corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que a credenciada 
descumprir qualquer das obrigações assumidas ou desatender a determinações da autoridade 
competente para acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Credenciamento. 
15.6. A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados, ou para compensar 
execução irregular ou inexecução pode ser aplicada cumulativamente com a sanção restritiva de direito 
prevista no “item 15.4.3.”. 

15.6.1. Na fixação do prazo da penalidade prevista no 15.4.3., deverão ser considerados o grau 
de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades 
constatadas, respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
15.6.2. A multa prevista no “item 15.4.2” será: 
a) De 10% (dez por cento) do valor global do Termo de Credenciamento, no caso de inexecução 
total ou parcial das obrigações assumidas pela credenciada; 
b) De 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor do Termo de Credenciamento 
ou sobre o valor correspondente da parcela em atraso, caracterizando a mora. 



  

 

 

15.6.3. A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada, bem como assim em aceitar, 
retirar ou assinar o Termo de Credenciamento ou instrumento equivalente, caracterizará o 
descumprimento total das obrigações assumidas. 
15.6.4. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a Administração poderá considerar o atraso como 
descumprimento total ou parcial da obrigação, recusando-se a receber o objeto da licitação e 
aplicando a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Termo de Credenciamento ou 
sobre o valor correspondente à(s) parcela(s) não entregue(s). 
15.6.5. Na hipótese do subitem anterior se o descumprimento da obrigação comprometer o 
regular desenvolvimento das funções administrativas, a multa poderá se cumulada com a pena 
prevista no 15.4.3. 
15.6.6. O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em que tenha sido 
assegurado o direito de defesa e de recurso do Termo de Credenciamento, será descontado do 
primeiro pagamento devido, em decorrência da execução contratual. 
15.6.7. Na hipótese de descumprimento total ou parcial da obrigação, depois da celebração do 
credenciamento em que tenha sido exigida garantia, o valor da multa será descontado da garantia 
prestada. 
15.6.8. Na hipótese de não cumprimento total da obrigação em face do não atendimento da 
convocação para a assinatura do Termo de Credenciamento, o valor da multa deverá ser recolhido 
ao Tesouro Municipal, através de Guia de Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 
intimação. 
15.6.9. O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará na inscrição em dívida ativa, 
para cobrança judicial. 

15.7. A sanção prevista no item 15.4.3. poderá ser aplicada aos credenciados que venham a ter uma 
conduta antijurídica ou incompatível com a idoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública ou ainda que apresentem algum documento inverídico. 
15.8. A aplicação de sanções à(s) credenciada(s) deve ser objeto de registro como fator relevante para a 
determinação das penas futuras, especialmente com vistas ao agravamento da punição nos casos de 
reincidências que se tornem contumazes. 
15.9. Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal nº. 8666/93, com as 
alterações dela decorrentes e demais legislações pertinentes. 
15.10. As sanções ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais penas e cominações 
que se verificarem aplicáveis à espécie do objeto do presente credenciamento, em especial em 
decorrência de perdas e danos, danos materiais e morais e outros, por mais especiais que sejam e 
mesmo que aqui não expressos. 
 
XVI. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
16.1. As despesas com o presente credenciamento terão seus custos cobertos com os recursos 
provenientes da Lei Orçamentária para o exercício 2019. 
11.001.06.182.0018.2026.3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
Fonte: 1000 
 
XVII. DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 
17.1. Estando a empresa apta à contratação, o processo será encaminhado à Procuradoria Geral do 
Município, que verificará a regularidade do procedimento, visando à 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 faticamente impossibilitada, já que é do interesse da coletividade 
local que o maior número possível de empresas preste os serviços especializados em questão. 
 
XVIII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
18.1. É facultada à Comissão Permanente de Licitação a promoção de diligência destinada a esclarecer 
ou complementar a instrução do processo. 
18.2. Fica assegurado ao Prefeito mediante justificativa motivada o direito de, a qualquer tempo e no 
interesse da Administração, anular o presente credenciamento ou revogá-la no todo ou em parte.  



  

 

 

18.3. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase do processo.  
18.4. A apresentação dos documentos habilitatórios implica no perfeito entendimento e aceitação pelo 
proponente de todos os termos deste Edital. 
18.5. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto contratado, 
sem a anuência da Administração.  
18.6. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 
Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, à Comissão Permanente de Licitação, no 
endereço citado no preâmbulo desse Edital ou pelo telefax (0xx41) 3676-8161, das 010h30min. às 
12h00min. e das 13h30min. às 17h30min., de segunda a sexta-feira, em dias de expediente.  
18.7. A Administração poderá, a qualquer tempo, realizar novos credenciamentos, através da divulgação 
de um novo regulamento. 
18.8. Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente o da RMC 
(Foro da Comarca de Campina Grande do Sul/PR), com exclusão de qualquer outro. 
 
XIX. Compõem o presente edital: 
 
Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA, o qual deverá ser incluído no Envelope proposta; 
Anexo II – REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO, o qual deverá ser incluído no Envelope 
proposta; 
Anexo III – DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO INFANTIL, o qual deverá 
ser incluído no Envelope proposta; 
Anexo IV – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO, o qual deverá ser incluído no Envelope proposta; 
Anexo V – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES, o qual deverá ser incluído no Envelope 
proposta; 
Anexo VI – FORMULÁRIO DE DADOS BANCÁRIOS, o qual deverá ser incluído no Envelope 
proposta; 
Anexo VII – MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO, não precisa incluir no envelope,  
somente para conhecimento da empresa; 
Anexo VIII - LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, não precisa incluir no envelope,  somente 
para conhecimento da empresa;  
Anexo IX - DECRETO MUNICIPAL Nº. 1034/2018, não precisa incluir no envelope,  somente para 
conhecimento da empresa;  
Anexo X - PORTARIA Nº. 94/2017 - DENATRAN, não precisa incluir no envelope,  somente para 
conhecimento da empresa;  

 
Campina Grande do Sul, 11 de março de 2019. 

 
 

ESTELA CELINA MULLER 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 
 



  

 

 

 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 
1.1. O objeto do presente edital é o CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA 
DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PARA MINISTRAÇÃO DE 
DISCIPLINAS AOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
1.2. Os serviços compreendem formação, qualificação, aperfeiçoamento e treinamento dos Agentes da 
Guarda Civil Municipal, nas disciplinas indicadas pela Diretoria de Ensino, conforme rol abaixo. 
1.3. A interessada deverá descrever, de forma idêntica, todas as informações constantes no Anexo I,  
referente ao item para o(s) qual(is) estiver se credenciando. 
1.4. Não poderá a interessada modificar, seja a descrição ou a especificação do(s) item(ns) proposto(s).  
1.5. Todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à prestação dos serviços contratados 
correrão inteira e exclusivamente por conta da futura Credenciada.  
1.6. A entrega será feita PARCELADAMENTE de acordo com os encaminhamentos feitos pela 
Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança.  
 
2. DA JUSTIFICATIVA 
2.1. Os agentes da Guarda Civil Municipal necessitam estar em constante treinamento a fim de buscar a 
plena capacidade nas resoluções dos conflitos, presentes nas suas rotinas diárias. A própria legislação 
federal determina as horas mínimas de cursos de capacitação e aperfeiçoamento técnico, os quais 
deverão ser realizados anualmente, para que assim possam renovar o porte de arma, trabalhando com o 
máximo de sua capacidade e eficiência. 
2.2. Além disso, faz-se necessária a contratação de novos agentes da Guarda Civil Municipal, os quais 
deverão realizar o Curso de Formação para poder ingressar na carreira, sendo qual tal curso também é 
oferecido pela Diretoria de Ensino da GCM. 
2.3. Destacamos ainda que a ministração das aulas poderá sofrer variação quantitativa entre as 
disciplinas, o que pode até mesmo ser identificado no decorrer da execução do curso, cujos motivos 
serão oportunamente fundamentados pelo respectivo instrutor em conjunto com a Diretoria de Ensino da 
Guarda Civil Municipal, respeitado o limite máximo de aulas previsto no objeto. 
 
3. DESCRITIVO, QUANTITATIVO E VALORES 
 
Quant. Unid. Descrição dos serviços Valor da 

hora/aula 
Quantidade de horas/aula para 
os quais a Proponente está se 
credenciando 

1.400 Hrs Ministração de disciplinas aos 
Agentes da Guarda Civil 
Municipal, conforme detalhamento 
abaixo.  

R$ 55,00  

 
 
ITEM SIGLA DISCIPLINA 

1 H.M. História Municipal 
2 D.P. Direito Penal 
3 D.A. Direito Administrativo 
4 D.C. Direito Constitucional 
5 L.E. Legislação Especial 
6 L.A.P. Legislação Ambiental e Procedimentos 
7 L.E.T.A. Legislação, Educação no Trânsito e Autuações 
8 L.I.D. Legislação e Identificação de Drogas 
9 L.M. Legislação Municipal 

10 L.P.A. Legislação de Porte de Arma 



  

 

 

11 L.G.M. Legislação das Guardas Municipais 
12 S.S.P. Sistemas de Segurança Pública 
13 M.S. Movimentos Sociais 
14 E.C.D.H. Ética, Cidadania e Direitos Humanos 
15 M.C. Mediação de Conflitos 
16 P.C. Policiamento Comunitário 
17 P.C.E. Policiamento Comunitário Escolar 
18 U.D.F. Uso Diferenciado da Força 
19 S.P. Segurança Patrimonial 
20 D.C. Defesa Civil 
21 P.C.I. Prevenção e Combate a Incêndios 
22 A.P.H. Atendimento Pré Hospitalar 
23 R.C. Radiocomunicação 
24 P.I. Português Instrumental 
25 E.R.O.D. Elaboração de Registros de Ocorrências e Documentos 
26 S.G.O. Sistema de Gerenciamento de Ocorrências 
27 C.T.M. Conhecimento Territorial Municipal 
28 T.D.P. Técnicas de Defesa Pessoal 
29 C.F. Condicionamento Físico 
30 T.P.D. Técnicas de Postura e Disciplina 
31 C.V.E. Condução de Veículos de Emergência 
32 P.I.L.C. Procedimento e Isolamento em Local de Crime 
33 T.P.O. Técnicas e Procedimentos Operacional 
34 I.M.P.O. Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo 
35 P.I.C. Primeira Intervenção em Crises 
36 U.I.S.P. Uso da Inteligência na Segurança Pública 
37 T.P.A.O. Técnicas de Patrulhamento e Atendimento a Ocorrências 
38 T.C.A.C. Técnicas de Combate em Ambiente Confinado 
39 L.T.P.N. Legislação e Técnicas de Patrulhamento Náutico 
40 T.P.R. Técnicas de Patrulhamento Rural 
41 N.S.P. Noções de Sobrevivência Policial 
42 A.T.T. Armamento e Técnicas de Tiro Policial 

 
Ressalta-se que a disciplina denominada "Legislação, Educação no Trânsito e Autuações", deverá ser 
aplicada conforme a Portaria nº. 94/2017 do DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito). 



  

 

 

 
ANEXO II 

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 
 

(em papel timbrado/personalizado da empresa) 
 

Ao  
Município de Campina Grande do Sul/Pr 
Comissão Permanente de Licitação 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°. 01/2019 
 

No uso das atribuições que me conferem como representante legal da (razão social, nome fantasia, 
CNPJ, endereço, telefone, fax e e-mail do proponente) solicito o credenciamento junto ao Município 
de Campina Grande do Sul, nos termos do Edital de Credenciamento nº. 01/2019. 
 
Para tanto segue em anexo todos os documentos exigidos neste edital, declarando, sob as penas da 
lei:Que conheço e aceito incondicionalmente as regras do Edital, bem como os valores dos serviços; que 
estou ciente que a ausência de quaisquer dos documentos ou a presença de irregularidades nos 
mesmos inviabilizará o credenciamento e possível contratação desta empresa pela qual sou responsável 
legal; que estou ciente de que este credenciamento não gera direito a contratação, que estará 
condicionada à demanda existente e a situações de acolhimentos que ocorrerem durante a vigência do 
edital, verificada a disponibilidade orçamentária e financeira da Credenciante. 
 
Anexamos ainda relação dos serviços para os quais nos credenciaremos, em conformidade com o 
Anexo I do Edital. 
 

Razão Social: __________________________________________________________ 
 
Endereço Comercial: ____________________________________________________ 
 
CEP: ________________    Cidade: ____________________________    Estado: ___ 
 
Complemento: ____________________________   CNPJ: ______________________ 
 

Campina Grande do Sul, ____/____/________. 
 
 

________________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
CARIMBO DA EMPRESA 



  

 

 

 
ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO INFANTIL 
 
 
 

Em atendimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal,      declaramos     que     a     
empresa  
_____________________________________________________________,  
 
CNPJ nº. _________________________________, não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 
  

 
Campina Grande do Sul, ____/____/________. 

 
 
 

________________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
CARIMBO DO CARTÓRIO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 

ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 

PARA HABILITAÇÃO 
 
 

 

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no Credenciamento nº. 

01/2019, junto ao Município de Campina Grande do Sul, que a empresa 

.................................................................................................... inscrita no CNPJ sob o nº. 

...................................................., até a presente data não recebeu deste ou de qualquer outro órgão da 

administração pública direta ou indireta, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitações e/ou 

impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de 

INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a administração pública federal, estadual ou municipal e do 

Distrito Federal, não havendo assim FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO da 

mesma, ciente da obrigatoriedade de comunicar ocorrências posteriores. 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

Campina Grande do Sul, ____/____/________. 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
CARIMBO DO CARTÓRIO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 

ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

 
 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de Credenciamento nº. 
01/2019, da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, que: 
 
Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados à 
Comissão de Licitação, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias; 
 
Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Termo de Credenciamento em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no presente 
edital; 
 
Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do 
Consumidor, bem como ao Edital e anexos do Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº. 
01/2019, desta Prefeitura Municipal. 
 
  

Campina Grande do Sul, ____/____/________. 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
CARIMBO DO CARTÓRIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
ANEXO VI 

FORMULÁRIO DE DADOS BANCÁRIOS 
 

 
 
BANCO:__________________________________  
 
AGÊNCIA_______________Nº. _____ 
 
ENDEREÇO DA AGÊNCIA BANCÁRIA:______________________________________ 
 
CONTA CORRENTE Nº. _________________-____. 
 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE:  
_____________________________________________________________ 
 
CPF(MF) _______________________-_______  
  
CI-RG Nº ______________________-_______   OE __________ UF ______ 
 
CARGO:______________________________________  
 
 
(ASSINATURA):________________________________________________ 
 

CARIMBO DO CARTÓRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
ANEXO VII 

MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 

 “Termo de Credenciamento que entre si celebram o Município 
de Campina Grande do Sul, Paraná e o 
Cartório.....................................................................”.  
 
 

De um lado, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL, Paraná, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ sob n°. 76.105.600/0001-86, com sede na Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, 30, 
Centro, Município de Campina Grande do Sul/PR, aqui representado pelo Prefeito Municipal Sr. Bihl 
Elerian Zanetti, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO; e de outro lado a empresa 
______________, inscrita no CNPJ/MF sob nº. _______________, estabelecida 
à____________________ nº. _______, Bairro ______________, na cidade de 
_________________________, Estado de ________________neste ato representada por 
________________________, _______________ ,__________________, profissão, portador(a) da CI 
RG nº.____________________ SSP/ ____, e CPF nº. __________, residente e domiciliado na 
_______________________, Bairro ______________________ na cidade de ___________________, 
Estado de _______________, doravante denominada CREDENCIADA. O presente termo é originário do 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO nº. 01/2019 e tem sua 
fundamentação legal na Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e demais 
legislações pertinentes.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. Constitui-se objeto deste instrumento o CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
ÁREA DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PARA MINISTRAÇÃO DE 
DISCIPLINAS AOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

1.2. Os serviços compreendem formação, qualificação, aperfeiçoamento e treinamento dos 
Agentes da Guarda Civil Municipal, nas disciplinas indicadas pela Diretoria de Ensino, conforme 
rol abaixo. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS E DO PAGAMENTO 
2.1. Nos valores indicados para cada serviço constante do Anexo I deste Edital já estão inclusos todos 
os custos, obrigações pelos encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes da 
execução do Termo de Credenciamento. 
2.2. O valor global estimado do presente Termo de Credenciamento monta em R$ xxxxxxxxx 
(xxxxxxxxxxxxxxx), os quais terão como referência o número de xxxxxx (xxxxxxxxxxxx) horas, no valor 
de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) a hora/aula, conforme determinado no Decreto Municipal nº. 1034, 
de 06 de agosto de 2018.  
2.3. Os proponentes deverão levar em conta para a aceitação dos preços estabelecidos pela 
Administração os fatores a seguir: 

2.3.1. Toda a legislação aplicável e todas as condições previstas neste edital e seus anexos. 
2.3.2. Não serão levadas em conta quaisquer reclamações que se baseiem no desconhecimento 
das condições deste edital. 
2.3.3. Todos os custos, eventuais ou não, incidentes direta ou indiretamente sobre o objeto deste 
credenciamento serão por conta da proponente credenciada, não podendo sob hipótese alguma 
ocorrer cobrança de qualquer sobretaxa em relação aos preços estabelecidos na tabela constante 
deste edital. 

2.4. A apresentação do credenciamento (Anexo II) implicará na plena aceitação, por parte da 
proponente, das condições estabelecidas no edital e seus anexos. 
2.5. Os pagamentos decorrentes da entrega dos serviços efetivar-se-ão em até 28 dias após o atesto da 
nota fiscal por servidor designado através de Portaria. 



  

 

 

2.6. A nota fiscal deverá ser entregue acompanhada dos seguintes documentos: 
- Certificado de Regularidade do FGTS; 
- Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
- cópia do Empenho correspondente; 
- cópia da NAD correspondente.  

2.7. Para entrega da Nota Fiscal ao Setor de Compras, a mesma deverá estar devidamente atestada 
pela Gerência competente. 
2.8. A Prefeitura Municipal efetuará pagamento somente através de TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA na 
conta indicada pela Credenciada, não sendo aceito eventuais BOLETOS BANCÁRIOS. 
A referida conta bancária deve obrigatoriamente ser vinculada ao CNPJ do participante da licitação. 
Mesmo sendo matriz e filial, o que prevalece é o CNPJ da participante do processo. 
2.9. Preferencialmente a credenciada deve possuir conta corrente no Banco do Brasil, para 
depósito dos pagamentos.  
2.10. As notas fiscais terão um prazo de até 05 (cinco) dias úteis para conferência e aprovação da sua 
protocolização.  
2.11. Nenhum pagamento será efetuado à credenciada antes de paga ou relevada eventual multa que 
lhe tenha sido aplicada.  
2.12. Fica expressamente vedado o pagamento de qualquer sobretaxa em relação à tabela adotada, ou 
o cometimento a terceiros da atribuição de proceder ao credenciamento e/ou intermediação do 
pagamento dos serviços prestados. 
2.13. Não serão objeto de pagamento os serviços não efetuados dentro da boa técnica profissional ou os 
não autorizados pela Credenciante. 
2.14. Em caso de pagamento realizado em atraso pela Credenciante, serão aplicadas as disposições 
previstas no art. 40 da Lei 8666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1. O objeto deste credenciamento terá início IMEDIATO, iniciando a partir da assinatura do Termo de 
Credenciamento, de acordo com as autorizações emitidas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública e 
Segurança. 
3.2. A seleção e a contratação dos profissionais necessários para o desenvolvimento das atividades 
inerentes ao presente Credenciamento serão de total responsabilidade da CREDENCIADA. 
3.3. O Termo de Credenciamento estimará os quantitativos e serviços que poderão ser empenhados à 
Credenciada, de acordo com o que a mesma se propôs a atender e com a demanda da Secretaria 
Municipal de Ordem Pública e Segurança. 
3.4. Quando houver mais de uma empresa credenciada, os serviços serão divididos de forma isonômica, 
através de rotatividade entre todas, mediante controle próprio da Secretaria Municipal de Ordem Pública 
e Segurança, de modo a preservar o princípio da igualdade, mantendo a paridade na execução dos 
serviços.  
3.5. Mediante termo aditivo, e de acordo com a capacidade operacional do CREDENCIADO e as 
necessidades do MUNICÍPIO, os contraentes poderão fazer acréscimos de até vinte e cinco por cento 
(25%) nos valores limites do Termo de Credenciamento.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DO REALINHAMENTO E DO REAJUSTE DE VALORES 
 
4.1. O valor mensal per capita, estabelecido neste Edital de Chamamento Público, permanecerá fixo. Na 
hipótese de ocorrer variação efetiva de custo ou preços de insumos utilizados para a prestação dos 
serviços ora credenciados, deverá a Credenciada solicitar o realinhamento de preços comprovando 
efetivamente a existência da variação acima citada, ficando a cargo da Administração Municipal a 
avaliação da solicitação assim como seu deferimento ou não. 



  

 

 

 
4.2. A solicitação de reajuste somente será admitida após o prazo de 12 (doze) meses, no caso de 
atualização dos valores constantes no Decreto Municipal nº. 1034/2018. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS 
5.1. A empresa habilitada se obriga, nos termos deste Edital, a comparecer para assinatura do Termo de 
Credenciamento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis do recebimento da convocação formal, sob risco 
de desclassificação.   
5.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco) 
por cento do valor total da adjudicação;  

5.2.1. Na hipótese de acréscimo do contrato, a Credenciada obriga-se a executá-lo no mesmo 
nível de qualidade e preço apresentados na proposta. 

5.3. Entregar os serviços na forma proposta e contratada, garantindo a melhor qualidade dos mesmos, 
atendidas as especificações e normas técnicas para cada caso, assumindo inteira responsabilidade pela 
plena execução do objeto do presente credenciamento. 
5.4. Prestar à Administração, sempre que necessário, esclarecimentos sobre os serviços, fornecendo 
toda e qualquer orientação que necessária para a perfeita utilização dos mesmos. 
5.5. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE. 
5.6. Cumprir todas as exigências legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às 
normas de segurança no trabalho e de construção civil, bem como as previstas na legislação específica: 
encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir sobre 
o objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não mencionadas, para 
com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada, nos termos do art. 71 da Lei 8666/93. 
5.7. Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio do CONTRATANTE, ou a terceiros, em 
razão da execução deste contrato, por culpa, dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus 
empregados, ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados, dentro de 15 (quinze) 
dias, contados a partir da comprovação de sua responsabilidade, podendo este prazo ser prorrogado a 
critério do CONTRATANTE. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, o CONTRATANTE reserva-se 
o direito de descontar o valor referente ao ressarcimento: da fatura a vencer, da garantia prestada, ou, 
ainda, em Juízo.  
5.8. Apresentar as Notas Fiscais preenchidas de forma correta e em valores correspondentes aos 
anotados nas requisições, em tempo de serem processadas. 
5.9. Atender de imediato as requisições e em nenhuma hipótese atrasar o atendimento.  
5.10. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
5.11. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 
ocasionados à Administração e/ou a terceiros. 
5.12. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e expressa 
anuência da Administração. 
5.13. Notificar à Administração Pública, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a eventual 
impossibilidade temporária de prestar os serviços constantes do objeto deste edital, ou com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias o interesse em se descredenciar, mediante plena justificativa 
técnica, sob pena de incidência de sanções previstas neste Edital, independente das sanções civis na 
forma da lei. 
5.14. Informar à Contratante, eventual alteração de sua razão social, de seu controle acionário ou de 
mudança de sua diretoria ou de seu estatuto, enviando cópia autenticada da certidão da Junta Comercial 
ou do Cartório de Registro Civil das pessoas jurídicas. 
5.15. Encaminhar, oportunamente, à Diretoria de Ensino, o currículo do profissional indicado para a 
ministração da matéria determinada, a fim de que seja realizada a aprovação prévia do currículo do 
professor ou instrutor, tanto em termos de habilitação técnica quanto de experiência. 

5.15.1. A depender da disciplina, sempre será priorizada a ministração por profissionais 
servidores públicos da área de segurança pública. 

5.16. Possuir stand de tiro fechado com raia mínima de 18 (dezoito) metros de comprimento, 
devidamente aprovado pelo órgão competente. 
 



  

 

 

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
6.1. Exercer a fiscalização da execução do Termo de Credenciamento. 
6.2. Proporcionar todas as condições necessárias para que o Credenciado possa executar os serviços e 
cumprir o estabelecido no Termo de Credenciamento. 
6.3. Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução contratual, que 
venham a ser solicitados pelos técnicos do Credenciado. 
6.4. Efetuar os pagamentos na forma e condições contratadas.  
6.5. Disponibilizar os locais para a ministração das aulas, nas datas e horários previstos em cronograma. 
6.6. Indicar as matérias a serem ministradas com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
7.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem os artigos 
86 e seguintes da Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes, obedecerá às normas estabelecidas 
neste edital. 
7.2. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução irregular ou com 
atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada das penalidades de natureza 
pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei. 
7.3. As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da razoabilidade e 
da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa. 

7.3.1. Configurado o descumprimento das obrigações assumidas, a credenciada será notificada 
da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa. 
7.3.2. Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, sobre o 
acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela imposição ou não de 
penalidade. 
7.3.3. Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação. 

7.4. Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do credenciamento, assim como a execução 
irregular, com atraso injustificado ou nos casos em que o credenciado ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do credenciamento, 
comportar-se de modo inidôneo, imoral ou cometer fraude fiscal, sujeitará a credenciada à aplicação das 
seguintes sanções: 

7.4.1. Advertência; 
7.4.2. Multa; 
7.4.3. Descredenciamento e impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios pelo prazo de até 02 (dois) anos, conforme prescreve o Art. 87 inciso III da 
Lei nº. 8666/93. 

7.5. A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias medidas 
corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que a credenciada 
descumprir qualquer das obrigações assumidas ou desatender a determinações da autoridade 
competente para acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Credenciamento. 
7.6. A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados, ou para compensar 
execução irregular ou inexecução pode ser aplicada cumulativamente com a sanção restritiva de direito 
prevista no “item 7.4.3.”. 

7.6.1. Na fixação do prazo da penalidade prevista no 7.4.3., deverão ser considerados o grau de 
comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades 
constatadas, respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
7.6.2. A multa prevista no “item 7.4.2” será: 
a) De 10% (dez por cento) do valor global do Termo de Credenciamento, no caso de inexecução 
total ou parcial das obrigações assumidas pela credenciada; 
b) De 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor do Termo de Credenciamento 
ou sobre o valor correspondente da parcela em atraso, caracterizando a mora. 
7.6.3. A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada, bem como assim em aceitar, 
retirar ou assinar o Termo de Credenciamento ou instrumento equivalente, caracterizará o 
descumprimento total das obrigações assumidas. 
7.6.4. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a Administração poderá considerar o atraso como 
descumprimento total ou parcial da obrigação, recusando-se a receber o objeto da licitação e 



  

 

 

aplicando a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Termo de Credenciamento ou 
sobre o valor correspondente à(s) parcela(s) não entregue(s). 
7.6.5. Na hipótese do subitem anterior se o descumprimento da obrigação comprometer o regular 
desenvolvimento das funções administrativas, a multa poderá se cumulada com a pena prevista 
no 7.4.3. 
7.6.6. O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em que tenha sido 
assegurado o direito de defesa e de recurso do Termo de Credenciamento, será descontado do 
primeiro pagamento devido, em decorrência da execução contratual. 
7.6.7. Na hipótese de descumprimento total ou parcial da obrigação, depois da celebração do 
Termo de Credenciamento em que tenha sido exigida garantia, o valor da multa será descontado 
da garantia prestada. 
7.6.8. Na hipótese de não cumprimento total da obrigação em face do não atendimento da 
convocação para a assinatura do Termo de Credenciamento, o valor da multa deverá ser recolhido 
ao Tesouro Municipal, através de Guia de Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 
intimação. 
7.6.9. O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará na inscrição em dívida ativa, para 
cobrança judicial. 

7.7. A sanção prevista no item 7.4.3. poderá ser aplicada aos credenciados que venham a ter uma 
conduta antijurídica ou incompatível com a idoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública ou ainda que apresentem algum documento inverídico. 
7.8. A aplicação de sanções à(s) credenciada(s) deve ser objeto de registro como fator relevante para a 
determinação das penas futuras, especialmente com vistas ao agravamento da punição nos casos de 
reincidências que se tornem contumazes. 
7.9. Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal nº. 8666/93, com as 
alterações dela decorrentes e demais legislações pertinentes. 
7.10. As sanções ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais penas e cominações que 
se verificarem aplicáveis à espécie do objeto do presente credenciamento, em especial em decorrência 
de perdas e danos, danos materiais e morais e outros, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui 
não expressos. 
 
CLAUSULA OITAVA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
As despesas com o presente credenciamento terão seus custos cobertos com os recursos provenientes 
da Lei Orçamentária para o exercício 2019. 
11.001.06.182.0018.2026.3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
Fonte: 1000 
 
CLAUSULA NONA – DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
O objeto deste instrumento de credenciamento será fornecido por um período de 12 MESES, podendo 
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos limitado a 60 (sessenta) meses, com base no Art. 57 da 
Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLAUSULA DÉCIMA – DO DESCREDENCIAMENTO 
10.1. A rescisão poderá se dar a pedido da CREDENCIADA quando: 

10.2.1. Esta comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências contratuais, por ocorrência 
de casos fortuitos ou de força maior; 
10.2.2. O seu preço se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços 
de mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações, e se a comunicação 
ocorrer antes do pedido de fornecimento. 
10.2.3. O pedido de rescisão deverá ser feito com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

10.3. A rescisão poderá se dar por iniciativa deste MUNICIPIO quando: 
10.3.1. A credenciada perder qualquer condição de habilitação técnica exigida no presente 
procedimento; 
10.3.2. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
10.3.3. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas no Termo de Credenciamento ou nos pedidos dele decorrentes; 



  

 

 

10.3.4. Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, incisos 
XII a XVI da Lei Federal nº. 8666/93; 
10.3.5. Nas hipóteses previstas neste item, a credenciada terá seu Termo de Credenciamento 
rescindido, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e 
ampla defesa. 
10.3.6. Em caso de dissolução da sociedade ou falecimento dos proprietários ou responsáveis. 
10.3.7. Se houver decretação de falência da Empresa ou a instauração de insolvência civil dos 
proprietários. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
11.1. O presente Termo de Credenciamento poderá ser alterado unilateralmente pelo MUNICÍPIO, ou 
por acordo entre as partes, na forma da Lei. 
11.2. As alterações serão processadas através de Termo Aditivo, nos limites permitidos em Lei.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
12.1. O Município reserva-se o direito de fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços pelos 
credenciados, sendo-lhes facultado o descredenciamento, quando caracterizada a prestação de má 
qualidade, através de processo administrativo específico, com garantia da representação do contraditório 
e da produção da ampla defesa. 
12.2. A fiscalização do cumprimento do objeto do presente edital ficará a cargo do Servidor Municipal 
CLAUDIO ADÃO CROZETTA, conforme Portaria n°. 154/2019, com apoio do Servidor Municipal JOSÉ 
PORFIRIO ROSA FILHO, de acordo com as atribuições contidas na referida portaria, sobretudo 
comunicando ao Gestor Geral de Contratos qualquer irregularidade, para as devidas providências, bem 
como a necessidade de prorrogação dos prazos de vigência e/ou execução, acompanhado de 
requerimento justificado da empresa credenciada. 
12.3. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Termo de Credenciamento, deverão 
ser prontamente atendidas pela CREDENCIADA, sem ônus para o MUNICÍPIO. 
12.4. O Município de Campina Grande do Sul reserva-se no direito de, a qualquer tempo, paralisar ou 
suspender a execução dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo daqueles já executados e 
devidamente atestados pelo departamento competente. 
12.5. A fiscalização realizada pela Secretaria não exclui nem reduz a responsabilidade da Credenciada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei nº. 
8.666/93). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA INADIMPLÊNCIA 
Aplicam-se no caso de inadimplência da CREDENCIADA, com referência aos encargos sociais, fiscais e 
comerciais o disposto no artigo 71, da Lei 10.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
Fica eleito o Foro da RMC (Foro da Comarca de Campina Grande do Sul/PR), com renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as causas resultantes deste instrumento. 
 
As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do Termo de Credenciamento, firmando-o 
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo se 
identificam e assinam. 
 
Campina Grande do Sul ______ de __________ de _______  
 
CREDENCIANTE 
BIHL ELERIAN ZANETTI 
PREFEITO  MUNICIPAL 
 
T E S T E M U N H A S  
 
NOME:       NOME: 
CPF:       CPF: 

CREDENCIADA 
EMPRESA xxxxxxxxxx 
REPRESENTANTExxxxxxxx 
RG. xxxxxxxxx  CPF.: xxxxxx 
 



  

 

 

 
ANEXO VIII 

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 

Terá como base local as estruturas físicas disponibilizadas pelo Município para as aulas teóricas e 
práticas, com exceção das disciplinas que tenham o emprego ativo de disparo de arma de fogo. No 
decorrer dos cursos, caso a base local não atenda as necessidades da disciplina ministrada, em 
concordância entre a coordenação e o instrutor, poderão ser utilizados outros locais, desde que não 
excedam a distância de 50 km (cinquenta quilômetros) da Sede deste Município. 



  

 

 

 
ANEXO IX 

DECRETO MUNICIPAL Nº. 1034/2018 
 

DECRETO Nº. 1034, DE 06 DE AGOSTO DE 2018. 
 

Dispõe sobre o pagamento de horas-aulas aos professores, instrutores 
e/ou monitores, de palestras, treinamentos e cursos de formação e 
aperfeiçoamento disponibilizados aos agentes da Guarda Civil Municipal, 
no âmbito do Município de Campina Grande do Sul. 

 
O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em 
vigor e, 
 
Considerando que as atividades inerentes ao exercício das funções da Guarda Civil Municipal, impõem a 
necessidade de formação de novos agentes, bem como o constante treinamento e aperfeiçoamento dos 
integrantes da Guarda Civil Municipal para que estes exerçam a sua função de forma correta, perita e 
eficiente; 
 
Considerando que, conforme dispõe o art. 23 da Lei Complementar Municipal nº 31, de 20 de Outubro de 
2017, a carreira do Agente da Guarda Civil Municipal é regida pelos princípios básicos da qualificação 
profissional, formação adequada, atualização e aperfeiçoamento permanente e eficiência nos serviços 
prestados; 
 
Considerando que o porte de arma de fogo concedido aos agentes da Guarda Civil Municipal possui 
validade de dois anos, sendo que a renovação deste depende da comprovação de realização de curso 
de treinamento e aperfeiçoamento de, no mínimo, oitenta horas anuais, conforme determina o Decreto 
Federal nº 5.123, de 1º de Julho de 2004, o qual regulamenta a Lei Federal nº 10.826, de 22 de 
Dezembro de 2006 (Estatuto do Desarmamento); 
 
Considerando os valores pagos a título de horas-aulas aos docentes, tutores e monitores, nos cursos 
ofertados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, bem como pela Polícia Militar no Paraná, os 
quais são regulamentados pela Portaria nº 63/2012 SENASP e Decreto Estadual nº 6544/2012, 
respectivamente; 
 
Considerando a média entre os valores determinados para pagamento das horas-aulas aos docentes 
com nível de ensino médio na Portaria nº 63/2012 SENASP e no Decreto Estadual nº 6544/2012, sendo 
estes os valores mais compatíveis com a realidade financeira do município, bem como a necessidade de 
regulamentar os valores das horas-aulas a serem pagos aos envolvidos nos cursos de capacitação, 
aperfeiçoamento e treinamento dos Agentes da Guarda Civil Municipal, DECRETA: 
 
Art. 1º Fica aprovado o valor da hora-aula para pagamento dos docentes, coordenadores, auxiliares e 
monitores, contratados para lecionar ou palestrar nos cursos ofertados pela Diretoria de Ensino da 
Guarda Civil Municipal, na forma do Anexo Único deste Decreto. 
 
Art. 2º Considera-se hora-aula, o período de cinquenta minutos de trabalho, sem computar os intervalos 
estabelecidos no planejamento de cada curso. 
 
Art. 3º Os Agentes da Guarda Civil Municipal que lecionarem nos cursos ofertados pela Diretoria de 
Ensino, receberão a gratificação determinada no Anexo IV da Lei Complementar Municipal nº 31/2017, 
não se enquadrando, portanto, no disposto neste Decreto. 
 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Campina Grande do Sul, 06 de agosto de 2018. 



  

 

 

BIHL ELERIAN ZANETTI 
Prefeito Municipal 
 
ANEXO ÚNICO 
 
 

      ATIVIDADES        VALOR POR HORA-AULA (R$) 
Docência 55,00 

Coordenadoria 40,00 
Auxiliar de coordenação 35,00 

Monitoria 35,00 



  

 

 

 
ANEXO X 

PORTARIA Nº. 94/2017 - DENATRAN 
 

PORTARIA Nº 94, DE 31 DE MAIO DE 2017 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 19, inciso XXIII, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de 
Trânsito Brasileiro. 
 
Considerando o disposto na Resolução CONTRAN nº 168, de 14 de dezembro de 2004;Considerando o 
que consta no Processo Administrativo nº 80000.030646/2013-83, resolve: 

Art. 1º Instituir o CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO para profissionais que executem as atividades de 
fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento nos órgãos integrantes do 
Sistema Nacional de Trânsito. 

Art. 2º A estrutura curricular mínima, requisitos para matrícula, carga horária mínima, abordagem 
didático-pedagógica, frequência, avaliação e disposições finais estão estabelecidas nos Anexos I e II 
desta Portaria. 

Art. 3º O curso, na forma desta Portaria, será ministrado por órgãos integrantes do Sistema Nacional de 
Trânsito ou por entidades e instituições por eles autorizadas e credenciadas. 

Art. 4º Ficam reconhecidos outros cursos de formação de agente de trânsito concluídos até 180 (cento e 
oitenta) dias após o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN dar publicidade aos critério se 
procedimentos para autorização e credenciamento das instituições. 

Art. 5º O profissional que exerce a atividade de agente da autoridade de trânsito deverá realizar curso de 
atualização a cada 3 (três) anos, a partir da data de entrada em vigor desta Portaria. 

Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

ELMER COELHO VICENZI 

ANEXO I 

Carga horária mínima, requisitos para matrícula, estrutura curricular mínima, abordagem didático-
pedagógica, frequência, avaliação e disposições finais do curso. 

1. Carga horária mínima 

1.1. A carga horária mínima do curso é de 200 (duzentas) horas-aula, divididas em: 

a) 40 (quarenta) horas/aula destinadas ao Módulo I (Legislação de Trânsito); 

b) 20 (vinte) horas/aula ao Módulo II (Noções de Engenharia de Tráfego e Sinalização de Trânsito); 

c) 48 (quarenta e oito) horas/aula ao Módulo III (Legislação de Trânsito Aplicada); 



  

 

 

d) 08 (oito) horas/aula ao Modulo IV (Ética e Cidadania); 

e) 12 (doze) horas/aula ao Modulo V (Psicologia Aplicada); 

f) 08 (oito) horas/aula ao Modulo VI (O Papel Educador do Agente); 

g) 08 (oito) horas/aula ao Modulo VII (Língua Portuguesa); 

h) 16 (dezesseis) horas/aula ao Modulo VIII (Operação e Fiscalização de Trânsito); 

i) 40 (quarenta) horas/aula ao Modulo IX (Prática Operacional). 

1.2. Considera-se hora-aula o período de 50 (cinquenta) minutos. 

1.3. A carga horária diária não poderá exceder, em regime intensivo, 08 (oito) horas/aula por dia. 

2. Requisitos para matrícula no curso de formação 

2.1. Ser servidor público (celetista ou estatutário) ou policial militar, indicado pelo órgão com 
circunscrição sobre a via, no âmbito de sua competência. 

3. Estrutura curricular e carga horária mínima 

4. Abordagem Didático-pedagógica. 

4.1. A abordagem didático-pedagógica do curso de agente da autoridade de trânsito consiste na 
apresentação de aulas teóricas e práticas ministradas de forma dinâmica, expositiva e dialógica. Para as 
atividadespráticas podem ser utilizadas imagens, vídeos, estudos de caso e visitas técnicas, atividades 
de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento. 

5. Avaliação da Aprendizagem. 

5.1. Ao final de cada módulo será realizada prova sobre os conteúdos trabalhados pelas instituições que 
ministram os cursos. 

5.2. Será considerado aprovado no curso de capacitação o aluno que obtiver aproveitamento mínimo de 
70% (setenta por cento) em cada módulo. 

5.3. O aluno reprovado ao final do módulo poderá realizar nova prova a qualquer momento, sem prejuízo 
da continuidade do curso. Caso ainda não consiga resultado satisfatório deverá repetir o módulo emoutra 
edição do curso. 

5.4. A frequência mínima é de 75% (setenta e cinco por cento) em cada um dos módulos. Caso o aluno 
não atinja o mínimo de frequência estabelecido em um ou mais módulo(s), poderá repeti-lo(s) em 
outraturma ou edição do curso, aproveitando os módulos em que atingiu o estabelecido. 

5.5. Nos cursos de atualização, a avaliação será feita através de observação direta e constante do 
desempenho dos alunos, sendo dispensado atribuição de nota ao final do curso. 

6. Disposições Finais 



  

 

 

6.1. O corpo docente do curso deverá ser formado por no mínimo 70% (setenta por cento) de 
profissionais que tenham formação superior e experiência na área afim aos conteúdos constantes da 
estruturacurricular do curso. 

6.2. A comprovação da referida titulação deverá ser apresentada junto aos órgãos integrantes do 
Sistema Nacional de Trânsito e às entidades e instituições homologadas pelo Departamento Nacional de 
Trânsito- DENATRAN para ministrarem o curso objeto desta Portaria. 

6.3. O número máximo de participantes, por turma, deverá ser de 50 (cinquenta) alunos. 

6.4. Os certificados serão emitidos pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito ou por 
entidades e instituições por eles autorizadas, desde que homologadas pelo Departamento Nacional de 
Trânsito- DENATRAN para ministrarem o curso objeto desta Portaria. 

6.5. Os módulos I, II, IV, VI e VII, descritos no Capítulo 3, do Anexo I, desta Portaria, poderão ser 
realizados na modalidade de ensino a distância. 

6.6. O conteúdo presente na estrutura curricular e a carga horária poderão ser acrescidos com o objetivo 
de atender as necessidades específicas do órgão com circunscrição sobre a via. 

ANEXO II 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO 

O curso de atualização terá uma carga horária mínima de 32 (trinta e duas) horas/aula conforme 
estrutura curricular abaixo. 



  

 

 

 

 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº. 01/2019 
 
 
A Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça 
Bento Munhoz da Rocha Neto, nº. 30 – Centro – CEP 83430-000, inscrita no CNPJ sob nº. 
76.105.600/0001-87, torna público para conhecimento dos interessados, que está realizando 
chamamento público para CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA ÁREA DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PARA 
MINISTRAÇÃO DE DISCIPLINAS AOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 
Os editais estarão disponíveis a partir de 13 de março de 2019, das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h30 
de segunda a sexta-feira, com a Comissão de Licitação. Informações poderão ser obtidas pelo telefone 
(41) 3676-8003 – 3676-8030. 
 
O pedido de credenciamento deverá ser dirigido à Comissão Permanente de Licitação, acompanhado de 
toda a documentação exigida no Edital, devendo ser protocolado no Setor de Protocolo desta Prefeitura, 
a qualquer momento, a partir 13 de março de 2019, em horário de funcionamento da Secretaria 
Municipal de Administração, Finanças e Planejamento. 
 
Serão classificadas e posteriormente credenciadas todas as instituições que solicitem seu 
credenciamento e preencham os requisitos do edital.    
 
Campina Grande do Sul, 12 de março de 2019.                                                                 
 
 

______________________________________ 
ESTELA CELINA MULLER 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 


