
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA 
 

Av. 24 de Março, 735 – Centro – Fone (54) 3369.1202 – CEP 99.585-000 – Barra Funda - RS 1 

CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nº 002/2022 
 
 
Processo Administrativo nº. 076/2022 
Data de recebimento dos envelopes: A partir de 09 de junho de 2022.  
Horário: 08h às 12h e das 13h às 17h.  
Local: Setor de Licitações, localizado junto ao Centro Administrativo Municipal, sito na Avenida 24 
de Março, nº 735, Bairro Centro, em Barra Funda/RS.  

 
OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO para fins de CREDENCIAMENTO de Agências Bancárias objetivando 
a prestação de serviços bancários ao Município de Barra Funda/RS, através do recolhimento de Guias 
de Arrecadação. 
 

O Município de Barra Funda/RS, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida 24 de 
Março, nº 735, inscrita no CNPJ sob nº 94.704.004/0001-02, representada neste ato pelo Prefeito 
Municipal, o Senhor MARCOS ANDRÉ PIAIA, no uso de suas prerrogativas legais, TORNA PÚBLICO a 
realização de Chamamento Público para fins de CREDENCIAMENTO de Agências Bancárias 
objetivando a prestação de serviços bancários ao Município de Barra Funda/RS, através do 
recolhimento de Guias de Arrecadação: Impostos, Taxas, Dívida Ativa, e demais receitas municipais, 
padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético de 
valores arrecadados. 

Este Chamamento Público é amparado pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e suas alterações, e pelas condições estabelecidas nesse 
edital e seus anexos, que dele constituem parte integrante para todos os efeitos legais. 
 

1. DO OBJETO: 
1.1. O presente Edital tem por objeto o CREDENCIAMENTO de Agências Bancárias objetivando 

a prestação de serviços bancários ao Município de Barra Funda/RS, através do recolhimento de Guias 
de Arrecadação: Impostos, Taxas, Dívida Ativa, e demais receitas municipais, padrão FEBRABAN, por 
intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético de valores arrecadados. 

1.2 Estima-se um recebimento mensal aproximado de 1.250 (um mil duzentas e cinquenta) 
autenticações. 

1.3. A proposta apresentada pela licitante deverá contemplar TODOS OS SERVIÇOS 
CREDENCIADOS, em virtude da necessidade do Município. 
 

2. DA ADESÃO AO CREDENCIAMENTO: 
2.1. Por se tratar de Chamamento Público - Credenciamento, sem data e hora específica 

determinada para sessão pública, o certame permanecerá aberto a adesão de qualquer Agência 
Bancária estabelecida no Município de Barra Funda/RS, que preencha os requisitos exigidos neste 
termo, a qual poderá apresentar a documentação exigida em qualquer tempo durante vigência do 
credenciamento, desde que respeitada a data inicial de recebimento dos envelopes e horário de 
trabalho da Administração Municipal.  

2.2. Ao ingressar com seu pedido para o Credenciamento, a Agência Bancária aceita e se obriga 
a cumprir todos os termos deste Edital. 

2.3. Os valores dos procedimentos relativos aos serviços bancários, seus reajustes e demais 
condições são os constantes neste edital e seus anexos, que lhe são partes integrantes. 
 

3. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
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3.1. Os documentos de habilitação e a proposta financeira serão recebidas pela Comissão 
Permanente de Licitações, em dois envelopes distintos, numerados 01 e 02, respectivamente. Não 
serão recebidos envelopes, documentos ou propostas em local diverso do estabelecido. 

3.2. Os envelopes deverão conter na parte frontal a seguinte inscrição: 
 

À Prefeitura Municipal de Barra Funda 
Processo Licitatório N° 076/2022 
Chamamento Público – Credenciamento N° 002/2022 
Envelope n° 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
Nome do Proponente: 

 

À Prefeitura Municipal de Barra Funda 
Processo Licitatório N° 076/2022 
Chamamento Público – Credenciamento N° 002/2022 
Envelope n° 2 – PROPOSTA DE PREÇO 
Nome do Proponente: 

 
4. DOS VALORES DAS TARIFAS: 
4.1. O Município, durante o primeiro período de 12 (doze) meses da prestação dos serviços 

bancários, pagará às Agências Bancárias credenciadas, os valores unitários dispostos abaixo: 
a) Recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN e prestação de contas 

através de meio eletrônico nos guichês – até o valor de R$ 2,20 (dois reais e vinte centavos); 
b) Recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN e prestação de contas 

através de “home/office Banking”, “internet”, “autoatendimento”, “Call Center ou “Mobile Banking”, 
e prestação de contas através de meio eletrônico – até o valor de R$ 1,80 (um real e oitenta centavos); 

c) Por registro encaminhado para processamento (lançamento efetivo) através do sistema de 
débito automático em conta corrente padrão FEBRABAN – até o valor de R$ 0,90 (noventa centavos); 

d) Recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN, via Agente 
Credenciado, correspondente bancário, correspondente lotérico e prestação de contas através de 
meio eletrônico – até o valor de R$ 1,10 (um real e dez centavos). 
 

5. DA PARTICIPAÇÃO: 
5.1. Poderão participar do presente Credenciamento as Agências Bancárias legalmente 

constituídas, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com idoneidade econômico-
financeira, regularidade jurídico fiscal e que preencherem todos os requisitos exigidos neste edital e 
anexos, bem como, que estejam estabelecidas no Município de Barra Funda/RS. 

5.2.  É vedada a apresentação de mais de uma proposta de habilitação neste Credenciamento. 
5.3. Não poderão participar deste Credenciamento as Agências Bancárias que: 
a) Estiverem em processo de intervenção judicial ou extrajudicial, falência, insolvência ou 

liquidação; 
b) Tenham sido declaradas inidôneas para contratar com qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública de qualquer Poder ou esfera de Governo; 
c) Estiverem irregulares quanto a comprovação de quitação de tributos federais, estaduais ou 

municipais, considerada a sede ou principal estabelecimento da proponente. 
 
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

 6.1. A proposta de preços deverá ser impressa, redigida em português de forma clara e 
detalhada, sem emendas ou rasuras, assinada em seu final pelo representante legal da proponente e 
rubricada nas demais folhas, contendo: 
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           a) Razão social, endereço completo, CNPJ, telefone e e-mail; 
 b) Número do Chamamento e processo; 
 c) Descrição dos serviços ofertados; 
 d) Valor da tarifa correspondente a cada serviço, em moeda corrente nacional, incluindo os 
tributos e encargos incidentes; 
 d.1) A PROPOSTA/SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO APRESENTADO PELA LICITANTE 
DEVERÁ CONTEMPLAR TODOS OS SERVIÇOS, SOB PENA DE NÃO SER CREDENCIADA A INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA. 
 e) Local, data, assinatura e identificação do signatário. 

6.2. A proposta apresentada deverá vigorar pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, 
contados da data‐limite prevista para entrega das propostas. 

 
7. DAS CONDIÇÕES DO CREDENCIAMENTO: 
7.1. As Agências bancária interessadas no Credenciamento de suas Propostas deverão 

apresentar a seguinte documentação: 
a) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato social em vigor e alterações subsequentes 

devidamente registradas; 
b) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no 

país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou 
Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente; 

c) Comprovação, através de documento expedido pelo Banco Central de que a Agência 
Bancária está em pleno uso e gozo de suas atividades e não se encontra em processo de liquidação 
extrajudicial ou cópia do certificado de autorização de funcionamento expedido pelo Banco Central; 

d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
e) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, se houver, relativo ao domicílio ou 

sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
f) Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da 

União;  
g) Certidão negativa de tributos estaduais;  
h) Certidão de regularidade fiscal junto ao município do domicílio ou sede da licitante; 
i) Certificado de Regularidade junto ao FGTS;  
j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
k) Declaração, assinada pelo representante legal, de que não possui, em seu quadro de 

pessoal, empregado ou associado menor de 18 (dezoito) anos realizando trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre, e/ou menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 
a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 27, V, da Lei nº 8.666/93 e art. 7º, XXXIII, da 
Constituição Federal; 

l) Indicação do representante legal da proponente, com a respectiva documentação 
(Procuração ou documento equivalente, inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, inscrição no 
Registro Geral do Instituto de Identificação – Carteira de Identidade), que terá plenos poderes para 
praticar todos os atos necessários em nome da Agência Bancária, em todas as etapas deste 
Credenciamento, e para o exercício de direitos e assunção de obrigações decorrentes do Contrato 
oriundo do Credenciamento.  

7.2. Os documentos necessários para o Credenciamento poderão ser apresentados em 
original, ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório, ou publicação em órgão de 
imprensa oficial, ou autenticada por membro da Comissão Permanente de Licitações, mediante a 
exibição do original. 
 

8. DA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
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8.1. A Agência Bancária credenciada prestará serviços de recebimento de contas, tributos e 
demais receitas municipais de acordo com as estipulações do presente edital e minuta do contrato. 

8.1.1 - A prestação dos serviços de arrecadação, através de Documento de Arrecadação 
Municipal – DAM, e repasse de tributos e demais receitas municipais, com respectiva prestação de 
contas por transmissão eletrônica de dados, em favor do Município, serão realizadas pela Instituição 
Financeira credenciada, por suas subsidiárias, Agências Bancárias e postos de serviços, existentes ou a 
serem criados. 
 

9. DA CONTRATAÇÃO: 
9.1. A Secretaria Municipal de Administração convocará regularmente as licitantes 

credenciadas, para assinar o termo de Contrato, dentro prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por 
uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas em Lei. 

9.2. A vigência do Credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais 
e sucessivos períodos, nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

9.3. O período estimado para início da prestação dos serviços é de até 60 (sessenta) dias. Esse 
tempo é destinado para o ajuste dos sistemas eletrônicos do licitante e do Município. 

9.4. Na hipótese de prorrogação, o valor do Contrato será revisto e poderá ser reajustado, 
sempre após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, tendo como parâmetro os índices de inflação 
medidos pelo IPCA, caso a Administração achar conveniente. 
 

10. CONDIÇÕES DE REPASSE DE VALORES ARRECADADOS: 
10.1. O repasse dos valores arrecadados pela Agência Bancária, conforme pagamentos 

efetuados pelos Munícipes/Contribuintes, ocorrerá em conta bancária específica para este fim, 
indicada pelo Município de Barra Funda/RS. 

10.1.1. A Agência Bancária repassará o produto oriundo da arrecadação até o 3º (terceiro) dia 
útil após a data do recebimento dos documentos arrecadados, na conta especificada indicada pelo 
Município. 

 
11. DO PAGAMENTO DAS TARIFAS: 
11.1. O pagamento pelo Município dos valores correspondentes a tarifas dos serviços 

bancários credenciados, ocorrerá até o quinto dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, 
mediante o relatório mensal apresentado pela Agência Bancária credenciada.  

11.2. Nos pagamentos efetuados pelo Município não incidirá juros ou correção monetária. 
11.3. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária: 
0401 04 123 0016 2006 339039 00000000 0001 

 
12. DAS OBRIGAÇÕES: 
12.1. São obrigações da Agência Bancária Credenciada: 
I – Receber tributos e demais receitas municipais somente através dos documentos de 

arrecadação (DAM), aprovados pela Secretaria de Finanças, que estejam com todos os campos de 
informações obrigatórios devidamente preenchidos, sem emendas ou rasuras, por qualquer 
modalidade pela qual se processe o pagamento, nos termos deste Credenciamento. 

II – Arrecadar em toda sua rede de agências, postos bancários e outras representações, 
inclusive as que vierem a ser inauguradas, após a assinatura do contrato. 

III – Comunicar formalmente ao Município, com a maior brevidade possível, a ocorrência de 
avarias, danos, reparações ou modificações ocorridas no sistema de recolhimento da Instituição 
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Financeira Credenciada, que resultem em descontinuidade de arrecadação em modalidade de 
pagamento colocado à disposição do contribuinte, ou na modificação de qualquer processo que tenha 
reflexo nos serviços objeto do contrato. 

IV – A informação recebida nos Documentos de Arrecadação Municipal (DAM) será obtida pela 
leitura do código de barras padrão FEBRABAN ou pela digitação da respectiva representação numérica, 
ou por meio previamente aprovado pela Secretaria de Administração e Fazenda. 

V – A Instituição Financeira Credenciada não poderá, em hipótese alguma, cobrar qualquer 
taxa ou tarifa do contribuinte e/ou devedor, pela recepção, processamento e pagamento de suas 
obrigações. 

VI – Autenticar o DAM, em todas as suas vias, ou emitir um recibo da recepção do pagamento, 
contendo o número de autenticação caixa ou código de transação, valor e data de pagamento, além 
da representação numérica do código de barras. Para os recebimentos realizados através de 
“home/office banking”, “internet” ou qualquer outra modalidade de autoatendimento, o 
comprovante de pagamento deverá ser previamente aprovado pela Secretaria de Finanças. 

VII – Manter os DAM arquivados por um período de 180 (cento e oitenta dias) dias. 
VIII – Enviar ou disponibilizar ao Município, até as 12 (doze) horas do dia seguinte, arquivo com 

total das transações do dia.  
IX - Cumprir as normas estabelecidas na legislação específica do Município, bem como nos 

instrumentos normativos que vierem a ser publicados para regular o procedimento concernente aos 
serviços de arrecadação objeto deste contrato, o que dependerá de prévia ciência das partes, por 
escrito. 

X – Apresentar mensalmente ao Município, até o segundo dia útil do mês subsequente 
documento com a discriminação dos serviços prestados, constando a quantidade, a modalidade de 
recebimento dos documentos (guichê, internet, etc.), e demais informações que se fizerem 
necessárias à apuração da prestação dos serviços, para autorização do pagamento das tarifas pelo 
Município. 

XI – Fornecer ao Município, sempre que solicitadas, certidões negativas de encargos 
trabalhistas, fiscais e previdenciários. 

XII – Disponibilizar ao Município os documentos e as informações necessárias para a 
verificação dos procedimentos de arrecadação, ficando a Instituição Financeira Credenciada obrigada 
a resolver eventual irregularidade, inclusive reprocessando a informação contida nos arquivos 
auditados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

XIII – Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico por um 
período mínimo de 05 (cinco) anos. 

XIV – O banco repassará o produto oriundo da arrecadação até o 3º (terceiro) dia útil após a 
data do recebimento dos documentos arrecadados, na conta especificada indicada pelo Município. 

12.1.1. Não será considerada como repassada a arrecadação quando o valor constante do 
arquivo das transações for diferente do valor registrado no extrato, e enquanto perdurar a 
irregularidade. 

12.2. São obrigações do Município: 
I – Remunerar a Agência Bancária Credenciada pelos serviços efetivamente prestados, 

mediante a apresentação de relatórios mensais determinados neste termo. 
II – Pôr à disposição dos contribuintes a informação necessária para que estes possam efetuar 

seus pagamentos. 
III- Repassar até o quinto dia útil do mês subsequente o valor correspondente à prestação dos 

serviços, mediante o relatório mensal. 
12.2.1. O Município autoriza a Agência Bancária Credenciada a receber as receitas 

constituídas de Impostos, Taxas, Dívida Ativa, e demais receitas devidas à Municipalidade, até o 
vencimento da guia. 
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13. DAS VEDAÇÕES: 
13.1. É vedado a Agência Bancária Credenciada: 
I – Utilizar, revelar ou divulgar, no todo ou em parte, ainda que para uso interno, informações 

ou documentos vinculados à prestação de serviços para o Município. 
II – Cancelar ou debitar valores sem a autorização expressa do Município. 
 
14. REGÊNCIA LEGAL: 
14.1. Este Edital de Credenciamento será regido pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

posteriores alterações; além de, subsidiariamente, pela Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis 
Complementares 128/2008 e 147/2014. 
 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
15.1. A administração municipal poderá revogar a presente licitação, por razões de interesse 

público, devendo anulá‐la por ilegalidade em despacho fundamentado, sem obrigações de indenizar. 
15.2. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 

interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Barra Funda, no Setor de 
Licitações, sito na Av. 24 de Março, 735, pelo telefone (54)3369‐1202 ou pelo e-mail: 
licita@barrafunda.rs.gov.br, no horário de expediente, preferencialmente, com antecedência mínima 
de 02 (dois) dias da data marcada para a abertura dos envelopes. 

15.3. É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, do objeto do presente 
credenciamento. 

15.4. O Município poderá determinar a qualquer momento, mediante prévia comunicação a 
Instituição Bancária Credenciada, a realização de inspeções e levantamentos, inclusive nas agências 
integrantes da rede arrecadadora, para certificação dos procedimentos de processamento e repasse 
dos recursos arrecadados. 

15.5. O Município poderá, a qualquer momento, modificar as condições iniciais do presente 
credenciamento e retornar, sem indenização os serviços desde que executados em desconformidade 
com os termos deste regulamento e do contrato, bem como aqueles que se revelarem insuficientes 
para o atendimento dos contribuintes municipais ou no interesse maior da administração. 

15.6. Caberá aplicação de multa conforme determinado pela Lei 8.666/93, bem como rescisão 
contratual por descumprimento de quaisquer das obrigações constantes neste edital, termo de 
referência e contrato. 

15.7. A Agência Bancária declara conhecer que, conforme a normas legais vigentes, lhe é 
proibido fornecer a terceiros quaisquer tipos de informação que tenha obtido por ocasião da execução 
deste Contrato de Credenciamento. Em consequência a Agência Bancária se obriga a realizar todos os 
atos necessários para manter esta reserva, inclusive instruindo neste sentido os seus funcionários, 
agentes e representantes. 

15.8. A Agência Bancária assume a responsabilidade pelos atos praticados por seus 
funcionários, agentes, assessores, representantes e qualquer pessoa vinculada a sua instituição no 
cumprimento do presente Contrato de Credenciamento, que venham a causar qualquer prejuízo aos 
interesses do Município. 

15.9. Caso a Agência Bancária não repasse o valor dos pagamentos realizados pelos 
contribuintes e/ou devedores, assumirá a responsabilidade pelo valor total não repassado, inclusive 
seus acréscimos. 
 

16. DOS ANEXOS: 
16.1. Integram o presente Edital: 

Anexo I - Termo de Referência; 
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Anexo II – Modelo de Carta de Credenciamento; 
 
Anexo III – Modelo de Declaração de cumprimento do art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal; 
 
Anexo IV – Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, de que não está 
temporariamente suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a Administração e 
de que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
 
Anexo V – Minuta Contratual. 
 
 

BARRA FUNDA/RS, 25 DE MAIO DE 2022. 
 
 
 
 

MARCOS ANDRÉ PIAIA 
Prefeito Municipal 

 
 

Este edital se encontra examinado e 

aprovado por esta Assessoria Jurídica.  

Em  ______/ ______/ __ __. 

 

______________________________ 

Assessoria Jurídica 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 076/2022 
CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nº 002/2022 

 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 – OBJETO: 
1.1. CHAMAMENTO PÚBLICO para fins de CREDENCIAMENTO de Agências Bancárias objetivando a 
prestação de serviços bancários ao Município de Barra Funda/RS, através do recolhimento de Guias de 
Arrecadação: Impostos, Taxas, Dívida Ativa, e demais receitas municipais, padrão FEBRABAN, por 
intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético de valores arrecadados. 
1.2. Estima-se um recebimento mensal aproximado de 1.250 (um mil duzentas e cinquenta) 
autenticações. 
1.3. A proposta apresentada pela licitante deverá contemplar TODOS OS SERVIÇOS CREDENCIADOS, 
em virtude da necessidade do Município. 
 
2. DA ADESÃO AO CREDENCIAMENTO: 
2.1. Por se tratar de Chamamento Público - Credenciamento, sem data e hora específica determinada 
para sessão pública, o certame permanecerá aberto a adesão de qualquer Agência Bancária, 
estabelecida no Município de Barra Funda/RS, que preencha os requisitos exigidos neste termo, a qual 
poderá apresentar a documentação exigida em qualquer tempo durante vigência do credenciamento, 
desde que respeitada a data inicial de recebimento dos envelopes e horário de trabalho da 
Administração Municipal.  
2.2. Ao ingressar com seu pedido para o Credenciamento, a Agência Bancária aceita e se obriga a 
cumprir todos os termos deste Edital. 
2.3. Os valores dos procedimentos relativos aos serviços bancários, seus reajustes e demais condições 
são os constantes neste edital e seus anexos, que lhe são partes integrantes. 
 
3. DOS VALORES DAS TARIFAS: 

4.1. O Município, durante o primeiro período de 12 (doze) meses da prestação dos serviços 
bancários, pagará às Agências Bancárias credenciadas, os valores unitários dispostos abaixo: 

a) Recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN e prestação de contas 
através de meio eletrônico nos guichês – até o valor de R$ 2,20 (dois reais e vinte centavos); 

b) Recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN e prestação de contas 
através de “home/office Banking”, “internet”, “autoatendimento”, “Call Center ou “Mobile Banking”, 
e prestação de contas através de meio eletrônico – até o valor de R$ 1,80 (um real e oitenta centavos); 

c) Por registro encaminhado para processamento (lançamento efetivo) através do sistema de 
débito automático em conta corrente, padrão FEBRABAN – até o valor de R$ 0,90 (noventa centavos); 

d) Recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN, via Agente 
Credenciado, correspondente bancário, correspondente lotérico e prestação de contas através de 
meio eletrônico – até o valor de R$ 1,10 (um real e dez centavos). 
 
4. DA JUSTIFICATIVA: 
4.1. Manutenção das atividades arrecadatórias da Secretaria de Finanças de Barra Funda, visando a 
facilitação do processo de arrecadação e melhor atendimento aos contribuintes. 
 
5. DA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
5.1. A Agência Bancária credenciada prestará serviços de recebimento de contas, tributos e demais 
receitas municipais de acordo com as estipulações do presente edital e minuta do contrato. 
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5.1.1 A prestação dos serviços de arrecadação, através de Documento de Arrecadação Municipal – 
DAM, e repasse de tributos e demais receitas municipais, com respectiva prestação de contas por 
transmissão eletrônica de dados, em favor do Município, serão realizadas pela Instituição Financeira 
credenciada, por suas subsidiárias, Agências Bancárias e postos de serviços, existentes ou a serem 
criados. 
 
6. DA CONTRATAÇÃO: 
6.1. A Secretaria Municipal de Administração convocará regularmente as licitantes credenciadas, para 
assinar o termo de Contrato, dentro prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável por uma vez, por igual 
período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas em Lei. 
6.2. A vigência do Credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
6.3. O período estimado para início da prestação dos serviços é de até 60 (sessenta) dias. Esse tempo 
é destinado para o ajuste dos sistemas eletrônicos do licitante e do Município. 
6.4. Na hipótese de prorrogação, o valor do Contrato será revisto e poderá ser reajustado, sempre 
após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, tendo como parâmetro os índices de inflação medidos 
pelo IPCA, caso a Administração achar conveniente. 
 
7. DAS CONDIÇÕES DE REPASSE DE VALORES ARRECADADOS: 
7.1. O repasse dos valores arrecadados pela Agência Bancária, conforme pagamentos efetuados pelos 
Munícipes/Contribuintes, ocorrerá em conta bancária específica para este fim, indicada pelo 
Município de Barra Funda/RS. 
7.1.1. A Agência Bancária repassará o produto oriundo da arrecadação até o 3º (terceiro) dia útil após 
a data do recebimento dos documentos arrecadados, na conta especificada indicada pelo Município. 

 
8. DO PAGAMENTO DAS TARIFAS: 
8.1. O pagamento pelo Município dos valores correspondentes a tarifas dos serviços bancários 
credenciados, ocorrerá até o quinto dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante o 
relatório mensal apresentado pela Agência Bancária credenciada.  
8.2. Nos pagamentos efetuados pelo Município não incidirá juros ou correção monetária. 
8.3. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

0401 04 123 0016 2006 339039 00000000 0001 
 

9. DAS OBRIGAÇÕES: 
9.1. São obrigações da Agência Bancária Credenciada: 
I – Receber tributos e demais receitas municipais somente através dos documentos de arrecadação 
(DAM), aprovados pela Secretaria de Finanças, que estejam com todos os campos de informações 
obrigatórios devidamente preenchidos, sem emendas ou rasuras, por qualquer modalidade pela qual 
se processe o pagamento, nos termos deste Credenciamento. 
II – Arrecadar em toda sua rede de agências, postos bancários e outras representações, inclusive as 
que vierem a ser inauguradas, após a assinatura do contrato. 
III – Comunicar formalmente ao Município, com a maior brevidade possível, a ocorrência de avarias, 
danos, reparações ou modificações ocorridas no sistema de recolhimento da Instituição Financeira 
Credenciada, que resultem em descontinuidade de arrecadação em modalidade de pagamento 
colocado à disposição do contribuinte, ou na modificação de qualquer processo que tenha reflexo nos 
serviços objeto do contrato. 
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IV – A informação recebida nos Documentos de Arrecadação Municipal (DAM) será obtida pela leitura 
do código de barras padrão FEBRABAN ou pela digitação da respectiva representação numérica, ou 
por meio previamente aprovado pela Secretaria de Administração e Fazenda. 
V – A Instituição Financeira Credenciada não poderá, em hipótese alguma, cobrar qualquer taxa ou 
tarifa do contribuinte e/ou devedor, pela recepção, processamento e pagamento de suas obrigações. 
VI – Autenticar o DAM, em todas as suas vias, ou emitir um recibo da recepção do pagamento, 
contendo o número de autenticação caixa ou código de transação, valor e data de pagamento, além 
da representação numérica do código de barras. Para os recebimentos realizados através de 
“home/office banking”, “internet” ou qualquer outra modalidade de autoatendimento, o 
comprovante de pagamento deverá ser previamente aprovado pela Secretaria de Finanças. 
VII – Manter os DAM arquivados por um período de 180 (cento e oitenta dias) dias. 
VIII – Enviar ou disponibilizar ao Município, até as 12 (doze) horas do dia seguinte, arquivo com total 
das transações do dia.  
IX - Cumprir as normas estabelecidas na legislação específica do Município, bem como nos 
instrumentos normativos que vierem a ser publicados para regular o procedimento concernente aos 
serviços de arrecadação objeto deste contrato, o que dependerá de prévia ciência das partes, por 
escrito. 
X – Apresentar mensalmente ao Município, até o segundo dia útil do mês subsequente documento 
com a discriminação dos serviços prestados, constando a quantidade, a modalidade de recebimento 
dos documentos (guichê, internet, etc.), e demais informações que se fizerem necessárias à apuração 
da prestação dos serviços, para autorização do pagamento das tarifas pelo Município. 
XI – Fornecer ao Município, sempre que solicitadas, certidões negativas de encargos trabalhistas, 
fiscais e previdenciários. 
XII – Disponibilizar ao Município os documentos e as informações necessárias para a verificação dos 
procedimentos de arrecadação, ficando a Instituição Financeira Credenciada obrigada a resolver 
eventual irregularidade, inclusive reprocessando a informação contida nos arquivos auditados, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
XIII – Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico por um período 
mínimo de 05 (cinco) anos. 
XIV – O banco repassará o produto oriundo da arrecadação até o 3º (terceiro) dia útil após a data do 
recebimento dos documentos arrecadados, na conta especificada indicada pelo Município. 
9.1.1. Não será considerada como repassada a arrecadação quando o valor constante do arquivo das 
transações for diferente do valor registrado no extrato, e enquanto perdurar a irregularidade. 
9.2. São obrigações do Município: 
I – Remunerar a Agência Bancária Credenciada pelos serviços efetivamente prestados, mediante a 
apresentação de relatórios mensais determinados neste termo. 
II – Pôr à disposição dos contribuintes a informação necessária para que estes possam efetuar seus 
pagamentos. 
III- Repassar até o quinto dia útil do mês subsequente o valor correspondente à prestação dos serviços, 
mediante o relatório mensal. 
9.2.1. O Município autoriza a Agência Bancária Credenciada a receber as receitas constituídas de 
Impostos, Taxas, Dívida Ativa, e demais receitas devidas à Municipalidade, até o vencimento da guia. 

 
10. DAS VEDAÇÕES: 
10.1. É vedado a Agência Bancária Credenciada: 
I – Utilizar, revelar ou divulgar, no todo ou em parte, ainda que para uso interno, informações ou 
documentos vinculados à prestação de serviços para o Município. 
II – Cancelar ou debitar valores sem a autorização expressa do Município. 
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11. DA FISCALIZAÇÃO: 
11.1. A prestação de serviços de arrecadação ficará sempre sujeita à regulamentação e fiscalização do 
Município, através da Secretarias Municipais de Finanças. 

 
 
 

BARRA FUNDA/RS, 25 DE MAIO DE 2022. 
 
                                                                    
 

MARCOS ANDRÉ PIAIA 
Prefeito Municipal 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 076/2022 
CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nº 002/2022 

 
ANEXO II 

 
MODELO DE PROPOSTA /SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: 

CNPJ Nº:     CONTATO: 

ENDEREÇO: 

FONE:     E-MAIL: 

 

 Item  Especificação Valor unitário em R$ 

1 
Recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN 
e prestação de contas através de meio eletrônico nos guichês. 

 

2 

Recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN 
e prestação de contas através de “home/office Banking”, “internet”, 
“autoatendimento”, “Call Center ou “Mobile Banking”, e prestação de 
contas através de meio eletrônico. 

 

3 
Por registro encaminhado para processamento (lançamento efetivo) 
através do sistema de débito automático em conta corrente padrão 
FEBRABAN. 

 

4 
Recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN, 
via Agente Credenciado, correspondente bancário, correspondente 
lotérico e prestação de contas através de meio eletrônico. 

 

 
Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data da apresentação da nossa documentação junto à Comissão de Licitação.  
 
Finalizando, declaramos, sob as penas da Lei, que estamos de pleno acordo com todas as condições 
estabelecidas no edital e seus anexos e que não existe nenhum fato impeditivo que possa obstar a 
nossa participação no referido processo. 
 

Local e data. 
 
 
 __________________________________ 
 Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 076/2022 
CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nº 002/2022 

 
  

ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 
 
   Declaro/amos, sob as penas da Lei, que ………………………………………… 
…………………………………………… (nome da licitante), CNPJ nº .........................................................., não 
desenvolve trabalho noturno, perigoso ou insalubre com pessoas menores de dezoito anos, nem 
desenvolve qualquer trabalho com menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de quatorze anos, em cumprimento do disposto no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal. 
 
 
 
.................................., ............ de ............................ de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 076/2022 
CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nº 002/2022 

 
ANEXO IV 

 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DE QUE NÃO 
ESTÁ TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIDA DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO E DE QUE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR 
OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CONCORDA COM TODOS OS TERMOS DO 
EDITAL.   
 
 
   Declaro/amos, sob as penas da Lei, que 
.......................................................................………. (nome da licitante), CNPJ nº 
.........................................................., cumpre plenamente os requisitos de habilitação da licitação 
Município de Barra funda/ RS, Setor de Compras e Licitações, Chamamento Público – 
Credenciamento n° 002/2022. Declaro/amos também não estar temporariamente suspensa de 
participar em licitação e impedida de contratar com a Administração, bem como não ter sido 
declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública e concorda com todos os 
termos do edital. 
 
 
.................................., ............ de ............................ de 2022. 
 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 
 
 
 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue no envelope nº 01 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 076/2022 
CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nº 002/2022 

 
ANEXO V 

MINUTA CONTRATUAL 
 
 

CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS ATRAVÉS DE 
CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO/RECOLHIMENTO DE 
TRIBUTOS MUNICIPAIS. 

 
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, O MUNICÍPIO DE BARRA FUNDA, pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº. 94.704.004/0001-02, com sede na Avenida Vinte e 
Quatro de Março nº 735, neste ato representado pelo Prefeito Municipal MARCOS ANDRÉ PIAIA, 
brasileiro, residente e domiciliado na RS 569, km 29,5, 1260, em Barra Funda/RS, inscrição no CPF nº 
..................., denominado CONTRATANTE e de outro lado a Instituição Financeira _______, inscrita no 
CNPJ sob o nº________, situada a_________ doravante denominado simplesmente 
CONTRATADA/CREDENCIADA, estabelecida à ______________, neste ato representado pelo Sr. 
_____________, portador da Cédula de Identidade nº ________ e CPF nº __________, residente e 
domiciliado na cidade de _______, ajustam e contratam o presente Credenciamento para Prestação 
de Arrecadação de Tributos Municipais, tudo de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93, e pelo 
estabelecido no Processo Licitatório nº 076/2022, Chamamento Público – Credenciamento nº 
002/2022, parte integrante deste contrato independente de transcrição, e atendidas as cláusulas e 
condições que enunciam a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, DO PREÇO E DOTAÇÃO: 
1. Prestação de serviços continuados de recolhimento de tributos e demais receitas municipais, 
através de DAM, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas 
por meio magnético de valores arrecadados, conforme o disposto no presente contrato, edital de 
credenciamento e seus anexos. 
2. O preço unitário para o primeiro período de 12 (doze) meses é o disposto abaixo, tendo por base a 
assinatura do contrato no mês de ..... de 2022. 

a) Recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN e prestação de contas 
através de meio eletrônico nos guichês no valor unitário de R$ .................. (até R$ 2,20); 

b) Recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN e prestação de contas 
através de “home/office Banking”, “internet”, “autoatendimento”, “Call Center ou “Mobile Banking”, 
e prestação de contas através de meio eletrônico no valor unitário de R$ .................. (até R$ 1,80); 

c) Por registro encaminhado para processamento (lançamento efetivo) através do sistema de 
débito automático em conta corrente padrão FEBRABAN no valor unitário de R$ .................. (até R$ 
0,90); 

d) Recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN, via Agente 
Credenciado, correspondente bancário, correspondente lotérico e prestação de contas através de 
meio eletrônico no valor unitário de R$ .................. (até R$ 1,10) 
3. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

0401 04 123 0016 2006 339039 00000000 0001 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE: 
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1 - São obrigações da CONTRATADA/CREDENCIADA: 
I – Receber tributos e demais receitas municipais somente através dos documentos de arrecadação 
(DAM), aprovados pela Secretaria de Finanças de Barra Funda, que estejam com todos os campos de 
informações obrigatórios devidamente preenchidos, sem emendas ou rasuras, por qualquer 
modalidade pela qual se processe o pagamento, nos termos deste contrato. 
II – Arrecadar em toda sua rede de agências, postos bancários e outras representações, inclusive as 
que vierem a ser inauguradas, após a assinatura do presente contrato. 
III – Comunicar formalmente ao CONTRATANTE, com a maior brevidade possível, a ocorrência de 
avarias, danos, reparações ou modificações ocorridas no sistema de recolhimento da 
CONTRATADA/CREDENCIADA, que resultem em descontinuidade de arrecadação em modalidade de 
pagamento colocado à disposição do contribuinte, ou na modificação de qualquer processo que tenha 
reflexo nos serviços objeto do contrato. 
IV – A informação recebida nos Documentos de Arrecadação Municipal (DAM) será obtida pela leitura 
do código de barras padrão FEBRABAN ou pela digitação da respectiva representação numérica, ou 
por meio previamente aprovado pela Secretaria de Finanças; 
V – A CONTRATADA/CREDENCIADA não poderá, em hipótese alguma, cobrar qualquer taxa ou tarifa 
do contribuinte e/ou devedor, pela recepção, processamento e pagamento de suas obrigações. 
VI – Autenticar o DAM, em todas as suas vias, ou emitir um recibo da recepção do pagamento, 
contendo o número de autenticação caixa ou código de transação, valor e data de pagamento, além 
da representação numérica do código de barras. Para os recebimentos realizados através de 
“home/office banking”, “internet” ou qualquer outra modalidade de autoatendimento, o 
comprovante de pagamento deverá ser previamente aprovado pela Secretaria de Finanças. 
VII – Manter os DAM arquivados por um período de 180 (cento e oitenta dias) dias. 
VIII – Enviar ou disponibilizar ao CONTRATANTE, até as 12 (doze) horas do dia seguinte, arquivo com 
total das transações do dia. 
IX - Cumprir as normas estabelecidas na legislação específica do Município, bem como nos 
instrumentos normativos que vierem a ser publicados para regular o procedimento concernente aos 
serviços de arrecadação objeto deste CONTRATO, o que dependerá de prévia ciência das partes, por 
escrito. 
X – Apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, até o segundo dia útil do mês subsequente 
documento com a discriminação dos serviços prestados, constando a quantidade, a modalidade de 
recebimento dos documentos (guichê, internet, etc.), e demais informações que se fizerem 
necessárias à apuração da prestação dos serviços, para autorização do pagamento das tarifas pelo 
Município. 
XI – Fornecer ao CONTRATANTE, sempre que solicitadas, certidões negativas de encargos trabalhistas, 
fiscais e previdenciários. 
XII – Disponibilizar ao CONTRATANTE os documentos e as informações necessárias para a verificação 
dos procedimentos de arrecadação, ficando a CONTRATADA/CREDENCIADA obrigado a resolver 
eventual irregularidade, inclusive reprocessando a informação contida nos arquivos auditados, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
XIII – Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico por um período 
mínimo de 05 (cinco) anos. 
XIV - A CONTRATADA/CREDENCIADA repassará o produto da arrecadação até o 3º (terceiro) dia útil 
após a data do recebimento dos documentos arrecadados; 
2. É vedado a CONTRATADA/CREDENCIADA: 
I – Utilizar, revelar ou divulgar, no todo ou em parte, ainda que para uso interno, informações ou 
documentos vinculados à prestação de serviços para o Município. 
II – Cancelar ou debitar valores sem a autorização expressa do CONTRATANTE. 
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3. Não será considerada como repassada a arrecadação quando o valor constante do arquivo das 
transações for diferente do valor registrado no extrato, e enquanto perdurar a irregularidade. 
4. São obrigações do CONTRATANTE: 
I – Remunerar a CONTRATADA/CREDENCIADA pelos serviços efetivamente prestados, mediante a 
apresentação de relatórios mensais determinados neste Contrato; 
II – Pôr à disposição dos contribuintes a informação necessária para que estes possam efetuar seus 
pagamentos; 
III – Repassar até o quinto dia útil do mês subsequente o valor correspondente à prestação dos 
serviços, mediante o relatório mensal, vedada a dedução dos valores relativos às tarifas devidas pelos 
citados serviços em contas da Prefeitura Municipal de Barra Funda. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO: 
1. A prestação de serviços de arrecadação ficará sempre sujeita à regulamentação e fiscalização do 
Município tendo como gestor do presente contrato a Secretária Municipal de Finanças.    
 
CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME LEGAL: 
1. O presente contrato é celebrado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO: 
1. A Secretaria Municipal de Administração convocará regularmente a licitante credenciada, para 
assinar o termo de Contrato, dentro prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por uma vez, por igual 
período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas em Lei. 
2. A vigência do Credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
3. O período estimado para início da prestação dos serviços é de até 60 (sessenta) dias. Esse tempo é 
destinado para o ajuste dos sistemas eletrônicos do licitante e do Município. 
4. Na hipótese de prorrogação, o valor do Contrato será revisto e poderá ser reajustado, sempre após 
o decurso do prazo de 12 (doze) meses, tendo como parâmetro os índices de inflação medidos pelo 
IPCA, caso a Administração achar conveniente. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES: 
1. O presente contrato poderá ser alterado ou modificado, por interesse do Contratante ou de comum 
acordo entre as partes, mediante termo aditivo. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES: 
1. O descumprimento de qualquer cláusula contratual, condição, obrigação constante deste contrato, 
ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará o Contratante aplicar a 
seu critério, qualquer das seguintes sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das quais 
destacam-se: 
I. Advertência; 
II. Multa de 2% (dois por cento) do valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada da 
CONTRATADA em executá-lo; 
III. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do contrato, por reincidência de imperfeição, 
quando já notificada pelo Município, sendo que a CONTRATADA terá prazo de até 10 (dez) dias 
consecutivos para a efetiva adequação dos serviços; 
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IV. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor estimado do contrato por dia, relativo a entrega 
dos serviços em desacordo com o solicitado, não podendo ultrapassar 10 (dez) dias consecutivos para 
a efetiva adequação; 
V. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município 
pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
VI. Declaração de idoneidade para contratar com a Administração Pública até que seja promovida a 
reabilitação, facultado a CONTRATADA o pedido de reconsideração da decisão da autoridade 
competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 
2. Da aplicação das penas definidas no subitem 1, poderá também, ser rescindido o contrato e/ou 
imputada à CONTRATADA, as penalidades previstas nos itens “V” e “VI” do subitem 1 baseado no art. 
87, incisos III e IV, da Lei Federal nº 8.666/93, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. 
3. Os valores das multas aplicadas previstas no subitem 1 deverão ser descontados dos pagamentos 
devidos pela Administração. Para fins de cálculo do valor estimado do contrato visando a aplicação das 
multas previstas no subitem 1, será considerado o quantitativo estimado constante no item 1, subitem 
1.2 do edital que originou o presente contrato multiplicado pelo item de maior valor constante na 
Cláusula Primeira, item 2, alínea “a” deste instrumento. 
4. Da aplicação das penas definidas no subitem 1 caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados da intimação. 
5. O recurso ou pedido de reconsideração relativo às penalidades acima dispostas será dirigido ao 
Secretário da Unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis e o pedido 
de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis.  
6. A falta ou inexecução do contrato, parcial ou total, ensejará na sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no art. 78 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
7. O Município poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento Judicial, 
observada a Legislação vigente, nos seguintes casos: 
I. Por infração a qualquer de suas cláusulas; 
II. Pedido de concordata, falência ou dissolução da CONTRATADA; 
III. Em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato; 
IV. Por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato; 
V. Mais de 2 (duas) advertências. 
8. O Município poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato por 
conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO: 
1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja sua rescisão em qualquer tempo, através 
de ato unilateral e escrito do contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 e 
observados os artigos 79 § 2º e § 5º e 80, todos da Lei Federal nº. 8.666/93, assegurado o contraditório 
e ampla defesa da contratada, ficando a Administração com direito de retomar os serviços e aplicar 
multas a contratada, além de exigir, se for o caso, indenização. 
2. Contratante e Contratada, mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 60 
(sessenta) dias, poderão rescindir amigavelmente o presente contrato. A rescisão será reduzida a 
termo, precedida de autorização escrita e fundamentada, desde que haja conveniência administrativa 
na forma estabelecida no inciso II e § 1º do Art. 79 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA: DA VINCULAÇÃO: 
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1. O presente contrato rege-se pelo Processo Licitatório nº 076/2022, Chamamento Público –  
Credenciamento nº 002/2022, a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, a qual 
será aplicada, também, onde o contrato for omisso.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO: 
1. É competente o Foro da Comarca de Sarandi/RS, para dirimir qualquer controvérsia que se originar 
deste contrato, ou em sendo o caso, a Seção Judiciária da Justiça Federal Local.  
 
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor 
e forma, na presença de duas testemunhas. 
 

 
 

Barra Funda/RS, xx de ...................... de 2022. 
 
 
 
 

________________________ 
Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 
 
 
 

________________________ 
Instituição Financeira 

CONTRATADA 
 
 
 

 
Testemunhas: 
 
 
__________________________________ ___________________________________ 
 


