PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 23.539.463.0001/21
Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP 39.270-000 - Pirapora - MG
Fone: 0** 38 3740 - 6100
Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021.
PROCESSO DE Nº 050/2021.
INEXIGIBILIDADE DE Nº 004/2021

O MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MINAS GERAIS, faz saber pelo presente que se encontra aberto o
EDITAL DE CREDENCIAMENTO que realizará o credenciamento de interessados em prestar os serviços
constantes no objeto deste Edital, junto à Comissão Permanente de Licitação do Município de Pirapora,
Minas Gerais, para o CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA
RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, de acordo com
o artigo 164, § 3º da Constituição Federal, Artigo 43 da Lei 101/2000 e Artigo 25, caput, e Artigo 57, Inciso
II da Lei 8.666/93.
OBSERVAÇÃO: O CREDENCIAMENTO SERÁ NA MODALIDADE ABERTA CUJO PRAZO
SERÁ DE SUA PUBLICAÇÃO NA AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, POR
TEMPO INDETERMINADO.

1 – OBJETO DO CREDENCIAMENTO
1.1.

CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS OU PRIVADAS

PARA QUE, EM NOME E POR CONTA DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCEDAM AO
RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE
DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO EMITIDOS OBRIGATORIAMENTE EM PADRÃO
FEBRABAN POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS, E/OU ESTABELECIMENTOS
AUTORIZADOS, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE
DADOS DOS VALORES ARRECADADOS.
1.2.

JUSTIFICATIVA: Visando a manutenção das atividades arrecadatórias e o melhor atendimento aos

contribuintes, faz-se necessário o credenciamento de um maior número de agências/instituições bancárias,
para oferecer maior comodidade aos contribuintes deste Município. Cabe esclarecer que atualmente o
Município não possui credenciamento em aberto para este objeto, visto o encerramento do credenciamento
nº001/2016 em 05 de março de 2021 pelo atual Gestor, afim de atualizar as demandas pretendidas. Desta
feita, a contratação de instituições financeiras públicas ou privadas para prestarem os serviços de recebimento
dos documentos de arrecadação se faz necessária..
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2 – CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO
– Poderão participar do presente Credenciamento pessoas jurídicas, legalmente constituídas,

2.1

habilitadas, com idoneidade econômico-financeira, regularidade jurídico-fiscal, que não tenham sofrido
penalidade de suspensão ou declaração de idoneidade por parte do Poder Público e que satisfaçam as
condições fixadas neste Edital e seus anexos, e que aceitem as normas estabelecidas pelo Município de
Pirapora/MG.

– Podem participar deste Credenciamento:

2.1.1
2.1.1.1

– As instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil na forma de

banco Múltiplo, Comercial ou cooperativo, e Cooperativa de Crédito, que preencheremtodos os requisitos
exigidos neste Edital.
2.1.1.2

– É vedada a apresentação de mais de uma proposta de habilitação neste Credenciamento.

2.1.1.3

– As instituições financeiras interessadas poderão protocolar inscrição para o Credenciamento, a

partir da publicação do extrato deste Edital de Credenciamento.
– Não poderão participar deste Credenciamento:

2.1.2
2.1.2.1

– Instituições financeiras que estiverem em processo de intervenção judicial ou extrajudicial,

falência, insolvência ou liquidação;
2.1.2.2

– Instituições financeiras que tenham sido declaradas inidôneas para contratar comqualquer

órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer Poder ou esfera de Governo;
2.1.2.3

– Estiver irregular quanto a comprovação de quitação de tributos federais, estaduais oumunicipais,

considerada a sede ou principal estabelecimento da proponente.

2.2

– OS PARTICIPANTES DEVERÃO APRESENTAR A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO:

a)

Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor e alterações subsequentes devidamente

registradas, em se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações acompanhadas da Ata
arquivada da Assembleia da última eleição da Diretoria;
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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)

Declaração do Banco Central de que a instituição financeira 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 regularidade fiscal quanto à dívida ativa da União;
f)

Prova de regularidade fiscal quanto ao débito estadual do domicílio ou sede do proponente;

g) Prova de regularidade fiscal quanto ao débito municipal do domicílio ou sede da proponente, ou
equivalente, na forma da Lei;
h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de garantia por Tempo de Serviço;
i)

Certidão que prove inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei Federal nº 12.440/11);
j)

Declaração (Modelo Anexo IV):

m1) de que cumpre as disposições do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
m2) que o LICITANTE está de acordo com todas as condições deste EDITAL, não estando impedido de
licitar ou contratar com a Administração Pública, e que responderá pela veracidade de todas as informações
constantes da documentação;
k)

Indicação do representante legal do proponente, endereço, telefone/fax e e-mail (pessoais), 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), para praticar
todos os atos necessários em nome da instituição financeira, em todas as etapas deste Credenciamento,
e para o exercício de direitos e assunção de obrigações decorrentes do Contrato.
2.2.1

– 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 de Permanente de Licitação, mediante a exibição do original.
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2.2.2

– Ao protocolar seu pedido para o Credenciamento, a instituição financeira aceita e se obriga a

cumprir todos os termos deste Edital.
2.3

– Não será credenciado o prestador de serviços que deixar de apresentar os documentos acima, ou

apresentá-los em desacordo com o presente Edital.

2.4-DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
2.4.1- A documentação será recebida em envelope fechado e com a seguinte descrição:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG:
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2021
CREDENCIAMENTO Nº 001/2021
ENVELOPE “A “-DOCUMENTAÇÃO – Habilitação e Proposta
NOME DA LICITANTE:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO DA PROPONENTE:
FONE / E-MAIL:

2.4.2 A documentação deverá ser entregue junto ao Setor de Protocolo desta Prefeitura, no horário de 12:00h
às 17:00h, localizado na Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro.
2.4.3 – Recebido o envelope sob o protocolo, verificado o cumprimento do prazo estabelecido neste edital, a
Comissão de Licitação adotará os seguintes procedimentos:
a) A partir da data do recebimento da documentação, a Comissão Permanente de Licitação iniciará os trabalhos,
examinando no prazo de até 5 (cinco) dias úteis de sua entrega, os documentos apresentadas pela instituição
interessada no credenciamento;
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b) A CPL realizará o exame de todos os documentos, levando-se em conta: validade, veracidade e se todo o rol
exigido no item 6 fora apresentado
c) Desta reunião lavrar-se-á ata circunstanciada e conclusiva sobre o credenciamento ou não da empresa.
d) Decidindo a Comissão pela regularidade da empresa, opinará pelo seu credenciamento, caso contrário
decidirá pela inabilitação da mesma; em qualquer caso submetendo sua decisão ao Prefeito Municipal.

3.

DA ADESÃO AO CREDENCIAMENTO:
– Torna-se implícito que os proponentes ao responderem ao CREDENCIAMENTO, concordam

3.1

integralmente com os termos deste Edital e seus anexos;
– Os interessados na prestação dos serviços previstos neste Edital poderão requerer, a qualquer

3.2

tempo, o credenciamento a partir da data da publicação do presente Edital, desde que atendidas às
condições previstas no presente Edital.
4.

DO DESCREDENCIAMENTO

4.1

O Credenciado que desejar iniciar o procedimento de descredenciamento deverá solicitá-lo

mediante aviso escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
4.2

A Administração pode, a qualquer momento, solicitar um descredenciamento se:

4.3.1

O Credenciado não atender as condições exigidas neste Edital ou Projeto Básico;

4.3.2

O Credenciado recusar-se a prestação do serviço, quando solicitado.

4.4

O não-cumprimento das disposições mencionadas neste Edital e seus anexos poderá acarretar

o descredenciamento, garantido o contraditório e a ampla defesa e sem prejuízo de outras sanções
legais cabíveis.
4.5

Fica facultada a defesa prévia do credenciado, a ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias

úteis, contados da notificação de descredenciamento, todavia a ausência de apresentação da defesa no
prazo citado acarretará no descredenciamento.
5.
5.1

DAS CONDIÇÕES GERAIS:
– Para início da execução dos serviços e por todo o período contratado, as empresas credenciadas
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deverão estar em situação regular com as Fazendas Municipal, Estadual e Federal (incluindo Dívida Ativa),
INSS, FGTS e TST.
5.2

– É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, do objeto do presente credenciamento;

5.3

Fica expressamente vedado o pagamento de qualquer sobretaxa aos preços estabelecidos, ou cometer

a terceiros atribuições de proceder ao credenciamento e/ou intermediação do pagamento dos serviços
prestados.
5.4

– O Município poderá determinar a qualquer momento, mediante prévia comunicação à

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, a realização de inspeções e levantamentos, inclusive nas agências
integrantes da rede arrecadadora, para certificação dos procedimentos de processamento e repasse dos
recursos arrecadados.
5.5

– O Município poderá, a qualquer tempo solicitar a alteração de rotinas operacionais previstas neste

CONTRATO, mediante comunicação prévia à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, desde que o interesse público
assim recomendar.
5.6

– 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;
5.7

– Caberá aplicação de multa conforme determinado pela Lei 8.666/93, bem como rescisão contratual

por descumprimento de quaisquer das obrigações constantes neste termo pela contratada, e ainda conforme
Anexo II, deste Edital.
5.8

– A estimativa do número de guias a serem recolhidas, anualmente, está relacionada no Anexo I deste

Edital.
5.9

– A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA declara conhecer que, conforme as normas legais vigentes, lhe é

proibido fornecer a terceiros quaisquer tipos de informação que tenha obtido por ocasião da execução deste
CONTRATO. Em consequência a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA se obriga a realizar todos os atos
necessários para manter esta reserva, inclusive instruindo neste sentido os seus funcionários, agentes e
representantes.
5.10 – A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA assume a responsabilidade pelos atos praticados por seus
funcionários, agentes, assessores, representantes e qualquer pessoa vinculada a sua instituição no
cumprimento do presente CONTRATO que venham em prejuízo dos interesses do Município.
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5.11

– Caso a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA não repasse o valor dos pagamentos realizados pelos

contribuintes e/ou devedores, assumirá a responsabilidade pelo valor total não repassado, inclusive seus
acréscimos.
5.12

– A Comissão Permanente de Licitação em sessão Pública procederá a abertura do credenciamento

procedendo à abertura dos envelopes, permitindo vistas aos documentos pelos eventuais presentes.
5.13

– Na análise da documentação relativa à habilitação, pela Comissão Permanente de Licitação, exigir-

se-á a estrita observância de todos os requisitos de credenciamento previstos no Edital.
5.14

– Caso necessário, serão solicitados esclarecimentos, retificações e complementações da

documentação ao interessado.
5.15

– Da sessão pública de recebimento e abertura de propostas, será lavrada ata com
assinatura dos presentes.

5.16

– O resultado do credenciamento será divulgado no site da AMM-MG, e a partir desta data de

publicação passa a vigorar o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de recurso contra decisão de
habilitação ou inabilitação.
5.17

– Os recursos terão efeito suspensivo e deverão ser protocolados no setor de protocolos desta

Prefeitura, no horário de 12:00h às 17:00h, localizado na Rua Antonio Nascimento, 274 – Centro.
Alternativamente o recurso poderá ser protocolado via e-mail: licitacao@pirapora.mg.gov.br.
5.18

– O credenciamento será formalizado mediante contrato, contendo as cláusulas e condições previstas

neste Edital.
5.19

- A distribuição dos serviços bancários será feita de acordo com a conveniência do contribuinte,

sendo de sua responsabilidade a opção pela instituição financeira em que realizarásuas operações.
5.20

- A inexatidão de afirmativas, declarações falsas ou irregularidades em quaisquer documentos, ainda

que verificadas posteriormente, será causa de rescisão automática do termode credenciamento e aplicação
das penalidades previstas em lei.
5.21

Os credenciados poderão a qualquer momento denunciar irregularidades na prestação dos serviços e/ou

no faturamento, quando das inobservâncias das regras contidas neste Edital bem como o Termo de Referência
(Anexo I).
5.22

O Município poderá - quando observada a vantajosidade Técnica e Econômica - alterar regras,

condições, valores, minutas e serviços do presente credenciamento.
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5.22.1 Se o credenciado não estiver de acordo com a condições do credenciamento, estará livre para se utilizar
do Item 4 do presente Edital. A ausência de manifestação, pelo credenciado, quanto às eventuais alterações
implicará na sua aceitação tácita.
5.23

– Fazem parte integrante deste Edital:

Anexo I – Termo de Referência
Anexo II – Minuta de Contrato
Anexo III – Modelo de Solicitação de Credenciamento
Anexo IV – Modelo Declaração
Anexo- V- Proposta

Pirapora, 29 de setembro de 2021.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Lucas Ozório Paixão
Presidente
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1.

DO OBJETO

1.1.

Constitui objeto desta Chamada Pública o Credenciamento de instituições financeiras públicas ou

privadas para que, em nome e por conta do Município de Pirapora, procedam ao recebimento de tributos e
demais receitas Municipais, através de documentos de arrecadação emitidos obrigatoriamente em padrão
FEBRABAN por intermédio de suas agências, e/ou estabelecimentos autorizados, com prestação de contas por
transmissão eletrônica de dados dos valores arrecadados.

2.

JUSTIFICATIVA

2.1 Visando a manutenção das atividades arrecadatórias e o melhor atendimento aos contribuintes, faz-se
necessário o credenciamento de um maior número de agências/instituições bancárias, para oferecer maior
comodidade aos contribuintes deste Município. Cabe esclarecer que atualmente o Município não possui
credenciamento em aberto para este objeto, visto o encerramento do credenciamento nº001/2016 em 05 de
março de 2021 pelo atual Gestor, afim de atualizar as demandas pretendidas. Desta feita, a contratação de
instituições financeiras públicas ou privadas para prestarem os serviços de recebimento dos documentos de
arrecadação se faz necessária.

3.

REQUISITOS NECESSÁRIOS

3.1.

A licitante deverá apresentar a documentação exigida pelo edital, sendo documentos comprobatórios

das empresas participantes, tais como, contrato social e documentos pessoais dos sócios, certidões negativas
de débitos com as fazendas federal, estadual e municipal, CRF – FGTS, Trabalhista, Falência e Concordata,
dentre outros documentos que pela especificidade do objeto o edital venha a exigir.

9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 23.539.463.0001/21
Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP 39.270-000 - Pirapora - MG
Fone: 0** 38 3740 - 6100
Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

3.2

A licitante deverá apresentar Declaração do Banco Central de que a instituição financeira proponente

está em pleno uso e gozo de suas atividades e não se encontra em processo de liquidação extra-judicial ou cópia
do certificado de autorização de funcionamento expedido pelo Banco Central;

4.

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

4.1.

O serviço será executado conforme discriminação abaixo:

4.1.1.

DA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
QUANTIDADE ESTIMADA

DESCRIÇÃO

ITEM
ANUAL DE TRIBUTOS E DEMAIS
RECEITAS PÚBLICAS
Prestação de serviços de recolhimento de tributos e
70.000 GUIAS
01

demais receitas municipais, através de DAM (Documento
de Arrecadação Municipal), em padrão FEBRABAN, por
intermédio de suas agências ou
via Internet;

4.1.2 A estimativa das quantidades foi levantada através de memória de cálculo realizada pelo setor de
arrecadação tributária, conforme quadro abaixo descrito, sendo estimado um total de anual de 60.000 guias
correspondente a todos os tributos municipais.
ITEM

QUANTIDADE ANUAL
ESTIMADA DE GUIAS

IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano

45.000

TLL/ISS

8.000

Dívida Ativa

9.000

10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 23.539.463.0001/21
Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP 39.270-000 - Pirapora - MG
Fone: 0** 38 3740 - 6100
Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

Receitas Diversas

4.000

Eventuais

4.000

5.

DA EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1.

A instituição financeira pública ou privada credenciada prestará serviços de recebimento de contas,

tributos e demais receitas municipais de acordo com as estipulações deste termo de referência. 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, por suas subsidiárias, agências bancárias e postos de
serviços, existentes ou a serem criados.

5.1

São obrigações das instituições financeiras e/ou empresas:

I – Receber tributos e demais receitas municipais somente através dos documentos de arrecadação (DAM),
aprovados pela Secretaria Municipal da Administração e Finanças (SEMADF), 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 do 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 – Apresentar ao Município, no ato da assinatura do presente CONTRATO, meios necessários à
implementação da prestação de serviços ora contratados e os horários de funcionamento de cada unidade
arrecadadora, mantendo tais condições durante todo o período de vigência do CONTRATO, sendo que a
implementação de novas modalidades de pagamento deverá ser previamente aprovada pela SEMADF;
IV – Comunicar formalmente ao Município, com a maior brevidade possível, a ocorrência de avarias, danos,
reparações ou modificações ocorridas no sistema de recolhimento da Instituição Financeiras e/ou Empresa, 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 objetos deste termo de
referência;
V – 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 SEMADF;
11
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VI – A Instituição Financeiras e/ou Empresa não poderá, em hipótese alguma, cobrar qualquer taxa ou tarifa
do contribuinte e/ou devedor, pela recepção, processamento e pagamento de suas obrigações;
VII – 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 auto-atendimento, o comprovante de pagamento deverá ser previamente
aprovado pela SEMADF.
VIII – O CREDENCIADO deverá manter os DAM arquivados por um período de 180 (cento e oitenta dias)
dias; No caso da Instituição Bancária/Financeira o arquivamento das informações poderá ser feito por meio
eletrônico.
IX - Enviar ao Município, até as 18h00min (dezoito) horas do dia seguinte, arquivo com total das transações
do dia, sendo que o valor total da arrecadação deverá ser o mesmo do valor transmitido pelo Sistema de
Pagamento Brasileiro (SPB);
X – Efetuar o repasse do produto da arrecadação de tributos e demais receitas estaduais, através do Sistema de
Pagamentos Brasileiro – SPB, enviando, ao mesmo tempo, uma mensagem eletrônica, no máximo até às
12h00min horas do QUINTO DIA ÚTIL seguinte à data de arrecadação, a crédito da conta informada pela
SEMADF;
XI – Em caso de incorreção de dados, remeter as informações regularizadas no prazo de 01 (um) dia útil,
contado a partir do horário de recebimento da comunicação de rejeição, sem prejuízo das penalidades previstas
no contrato;
XII - 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;
XIII – Apresentar mensalmente ao Município documento com a discriminação dos serviços prestados,
constando a quantidade, a modalidade de recebimento dos documentos e demais informações que se fizerem
necessárias à apuração da prestação dos serviços;
XIV – Fornecer ao Município, sempre que solicitadas, certidões negativas de encargos trabalhistas, fiscais e
previdenciários;
XV – Disponibilizar ao Município os documentos e as informações necessárias para a verificação dos
procedimentos de arrecadação, ficando a Instituição Financeiras e/ou Empresa obrigada a resolver eventual
12
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irregularidade, inclusive reprocessando a informação contida nos arquivos auditados, no prazo máximo de 30
(trinta) dias;
XVI – Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico por um período mínimo de
04 (quatro) anos e máximo de 05 (cinco) anos.
XVII – Apresentar relatório mensal indicando o número de atendimento de arrecadação e a forma do
recolhimento (guichê, internet, etc.), para autorização do pagamento das tarifas pelo Município;
XVIII – A Instituição Financeiras e/ou Empresa repassará o produto da arrecadação nos prazos definidos a
seguir:
a) No máximo até o 5° dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados no guichê da
instituição/empresa, e forma de pagamento em dinheiro;
b) No máximo até o 5º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados no Autoacendimento e na Internet;
c) No máximo até o 5º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados na Rede Lotérica,
e forma de pagamento em dinheiro;
d) No máximo até o 5º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados no Correspondente
Bancário.
e) Envio dos arquivos de retorno relativos aos recolhimentos realizados pela instituição até 18:00h do dia
subsequente a contar da data do mesmo, bem como reenvio em até 03 (três) dias úteis sempre que solicitado
pela contratante. Caso o município solicite o reenvio dos arquivos será pago o valor da tarifa referente a tabela
de cada Instituição Financeira.
5.2

– É vedado a Instituição Financeiras e/ou Empresa particular:

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.
5.3

Não será considerada como repassada a arrecadação:

a) enquanto o arquivo das transações remetido pela Instituição Financeiras e/ou Empresa não for recebido pelo
Município;
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b) quando o valor constante do arquivo das transações for diferente do valor registrado no extrato, e enquanto
perdurar a irregularidade.

5.4

O licitante vencedor obriga-se a prestar os serviços, em conformidade com as especificações descritas

neste Termo de Referência. Caso não estejam em conformidade com as referidas especificações, fica o
município de Pirapora-MG com o direito de rejeitar os serviços;
5.5

Os serviços serão recebidos provisoriamente, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização

do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste
Termo de Referência e na proposta.
5.6

Os serviços serão recebidos definitivamente após a verificação da conformidade mediante atesto na

respectiva Nota Fiscal.

6

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1

São obrigações da Contratante:

6.1.1

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com

as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
6.1.3

Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no

objeto executado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
6.1.4

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor

especialmente designado;
6.1.5

Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a execução do objeto, no prazo e forma

estabelecidos no Edital e seus anexos;
6.1.6

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
6.1.7

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas

contratuais e os termos de sua proposta;
6.1.8

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,

anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
6.1.9

Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada.
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6.1.10 expedir normas e procedimentos de verificação e controle da consistência das informações relativas à
arrecadação dos tributos municipais;
6.1.11 especificar o protocolo de comunicação a ser utilizada na transmissão eletrônica de dados;
6.1.12 estabelecer as especificações técnicas para a captura e envio das informações, conforme as condições
estabelecidas no padrão FEBRABAN de código de barras;
6.1.13 remunerar a Instituição Financeiras e/ou Empresa particular pelos serviços efetivamente prestados,
mediante a apresentação de relatórios mensais determinados neste termo;
6.1.14 pôr à disposição dos contribuintes a informação necessária para que estes possam efetuar seus
pagamentos;
6.1.15 Entregar a Instituição Financeiras e/ou Empresa particular;
a) Recibo do arquivo enviado;
b) Mensagem de aceitação/ rejeição do arquivo enviado.
6.1.16 Repassar até o quinto dia útil do mês subseqüente o valor correspondente à prestação dos serviços
constantes do item 4, vedada a dedução dos valores relativos às tarifas devidas pelos citados serviços, em contas
da Prefeitura Municipal de Pirapora.
6.1.17 O Município autoriza a Contratada a receber contas, tributos e demais receitas devidas, com cobrança
de acréscimos, ficando sob a responsabilidade da Contratada o cálculo dos acréscimos previstos na legislação
municipal;
7.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
7.2

No preço da execução do serviço, já deverá estar inclusos todos os impostos, taxas e encargos.

7.3

Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a

alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento do objeto, além de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade necessária para perfeita
execução do serviço.
7.4

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a

27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
7.5

Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado neste Termo de

Referência, serviços efetuados que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções na execução ou nos materiais
empregados;
15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 23.539.463.0001/21
Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP 39.270-000 - Pirapora - MG
Fone: 0** 38 3740 - 6100
Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

7.6

Responsabilizar-se integralmente, por todos os tributos, taxas e contribuições que, direta ou

indiretamente, indicam ou vierem a incidir sobre a presente contratação. Portanto, todos os custos com a
alimentação, transporte, impostos e tudo que venha incidir outras taxas decorrentes da execução, ocorrerão por
conta da contratada.
7.7

Comunicar à Contratante, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de

execução do serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
7.8

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar a Prefeitura Municipal de
Pirapora, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a continuidade da contratação, bem como
substituir os documentos com prazo de validade expirado.
7.9

Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato, à assinatura do Contrato e sempre

que ocorrer alteração, com plenos poderes para representa-la, administrativa ou judicialmente, assim como
decidir acerca de questões relativas aos serviços, e atender aos chamados da Secretaria Municipal de Educação,
principalmente em situações de urgência, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de telefonia móvel
ou outro meio igualmente eficaz;
7.10

Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais

previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;
7.11

Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela Prefeitura Municipal de

Pirapora com respeito à execução do objeto;
7.12

Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigações estabelecidas na legislação especifica de

acidentes do trabalho, quando forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços contratados, ou
com estes conexos.

8

DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

9

DA ALTERRAÇÃO SUBJETIVA

9.1

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que

sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;
sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado
e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
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10

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1

Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar

a execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
10.2

A equipe de gestão e fiscalização dos contratos oriundos da Ata de Registro de preços será formada

pelos seguintes servidores:
10.2.1 Equipe de gestão:
SECRETARIA
NOME DO SERVIDOR

CARGO

Claudio Tadeu Fernandes Teixeira – Matricula:

SEMADF

15024
Secretário Municipal

Luiz Gustavo Faria Diniz – Matricula: 15033

SEMADF
Diretor

10.2.2 Equipe de fiscalização:
SECRETARIA
NOME DO SERVIDOR

CARGO

Cármina dos Santos pereira Melo – Diretora de Tributação

SEMADF

Matricula: 062
Gisele Silva Pereira Cunha – Matrícula: Ass.
7696

Administrativo I

Filipi Pereira Castro – Matrícula: 13251

Ass.

Técnico SEMADF

Técnico SEMADF

Administrativo I
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10.3

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta em conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.4

A fiscalização poderá realizar avaliação diária, semanal, mensal ou outro período, desde que o período

escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos
serviços.
10.5

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com

a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
10.6

O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,

sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta
promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração
dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
10.7

A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente

com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido
neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso;
10.8

O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela

Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação
vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de
1993.

11

DO PAGAMENTO

11.1

O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta
corrente indicados pelo contratado.
11.1.1

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso

II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data
da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
11.2

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão

contratante atestar a execução do objeto do contrato.
11.3

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade

fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
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mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de
1993.
11.3.1

Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser

tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
11.4

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
11.5

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para

pagamento.
11.6

Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
11.7

Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar

consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do
órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
11.8

Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção

das condições de habilitação exigidas no edital.
11.9

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
11.10

Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual

nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa
11.11

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida

pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
11.11.1 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo
de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado,
em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
11.12

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

11.12.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123,
de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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11.13

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma

forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado
( 6 / 100 )
I = (TX)

I = 0,00016438

I=
TX = Percentual da taxa anual = 6%
365

12. DO REAJUSTAMENTO Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentação das propostas.
12.2

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados

poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com
base na planilha de composição de custos da empresa contratada.
12.3

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos

efeitos financeiros do último reajuste.
12.4

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
12.5

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

12.6

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais

ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
12.7

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
O reajuste será realizado por apostilamento.
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13

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1

Comete infração administrativa, a Contratada que:

13.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
13.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
13.1.3 Falhar ou fraudar na execução do contrato;
13.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;
13.1.5 Cometer fraude fiscal;
13.2

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à

CONTRATADA as seguintes sanções:
13.2.1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para
a Contratante;
13.2.2 Multa moratória de 3% (3 por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
13.2.3 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução
total do objeto;
13.2.4 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
13.2.5 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
13.2.6 Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
13.2.6.1

A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em

quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 16.1 deste Termo de Referência.
13.2.7

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
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autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuízos causados;
13.3

As sanções previstas nos subitens 16.2.1, 16.2.5, 16.2.6 e 16.2.7 poderão ser aplicadas à

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
13.4

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou

profissionais que:
13.4.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
13.4.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
13.4.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
13.5

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
13.6

As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos,

ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na
Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
13.6.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
13.7

Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a

União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
13.8

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
13.9

Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão
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sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização PAR.
13.10

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão
seu rito normal na unidade administrativa.
13.11

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
13.12

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

14

DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

14.1

A estimativa de preços foi definida conforme pesquisa de mercado realizada pelo Setor de

Suprimentos desta Prefeitura, sendo publicada como anexo do edital, nos seguintes molde:

ITEM

SERVIÇO/CANAL DE

Quant.

ATENDIMENTO

Valor

Valor Total

por guia

Anual

1

por doc. recebido no Guichê de caixa

5.000

R$2,21

R$11,050,00

2

por doc. recebido nos Correspondentes

25.000

R$2,15

R$53.750,00

Bancários, Rede Lotérica ou Similar
3

por doc. recebido Internet

15.000

R$1,64

R$24.600,00

4

por doc. recebido em auto atendimento

25.000

R$1,76

R$44.000,00

70.000

14.2

R$133.400,00

A instituição financeira interessada poderá propor credenciamento apenas para o canal de

arrecadação de seu interesse, não sendo obrigatório o credenciamento para todos os canais relacionados.
14.2.1 Fica expressamente vedado o pagamento de qualquer sobretaxa aos preços estabelecidos, ou cometer
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a terceiros atribuições de proceder ao credenciamento e/ou intermediação do pagamento dos serviços prestados.
14.2 As despesas desta contratação ocorrerão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Dotação orçamentária: 3339039000000 – fonte: 100 – reduzido: 3437-1
Valor Global Estimado da Contratação: R$133.400,00 (cento e trinta e três mil e quatrocentos reais)

15

DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO

15.1. O credenciamento terá a vigência iniciada com a publicação do seu extrato no Diário Oficial, perdurando
seus efeitos enquanto houver interesse por parte da Administração.

16.PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
16.1. O contrato terá vigência de 12 meses, contados da sua assinatura.
16.2. A prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer, a critério do Contratante, nos termos da Lei Federal nº
8.666/93.

17

DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1

O Município poderá determinar a qualquer momento, mediante prévia comunicação a Instituição

Financeiras e/ou Empresa particular, a realização de inspeções e levantamentos, inclusive nas agências
integrantes da rede arrecadadora, para certificação dos procedimentos de processamento e repasse dos recursos
arrecadados.
17.2

O Município poderá, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, a qualquer tempo

solicitar a alteração de rotinas operacionais previstas neste CONTRATO, mediante comunicação prévia
Instituição Financeiras e/ou Empresa particular, desde que o interesse público assim recomendar, observando
o prazo estabelecido;
17.3

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;
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17.4

No final do prazo de doze meses do presente credenciamento, havendo a renovação contratual, será

dada outra oportunidade para que novas instituições financeiras se credenciem.
17.5

Caberá aplicação de multa conforme determinado pela Lei 8.666/93, bem como rescisão contratual por

descumprimento de quaisquer das obrigações constantes neste termo pela contratada, e ainda conforme anexo
II, deste Termo de Referência.
17.6

– A previsão do número de guias a serem recolhidas, anualmente, estão relacionadas no anexo I deste

termo.

17.7

A Instituição Financeiras e/ou Empresa particular declara conhecer que, conforme as normas legais

vigentes, lhe é proibido fornecer a terceiros qualquer tipo de informação que tenha obtido por ocasião da
execução deste CONTRATO. Em conseqüência a Instituição Financeiras e/ou Empresa particular se obriga a
realizar todos os atos necessários para manter esta reserva, inclusive instruindo neste sentido os seus
funcionários, agentes e representantes.
17.8

A Instituição Financeiras e/ou Empresa particular assume a responsabilidade pelos atos praticados por

seus funcionários, agentes, assessores, representantes e qualquer pessoa vinculada a sua instituição no
cumprimento do presente CONTRATO que venham em prejuízo dos interesses do Município.
17.9

Caso a Instituição Financeiras e/ou Empresa particular não repasse o valor dos pagamentos realizados

pelos contribuintes e/ou devedores, assumirá a responsabilidade pelo valor total não repassado, inclusive seus
acréscimos. A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade
entre a Contratante e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da Contratada designadas para
execução do objeto licitado, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações e encargos
decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados.

Pirapora, 18 de agosto de 2021.

__________________________________
CARMINA DOS SANTOS PEREIRA MELO
Diretoria de Tributação
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO
CONTRATO Nº

_

CREDENCIAMENTO Nº 001/2021

Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DEPIRAPORA/MG,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o

N.º 23.539.463/0001-21, com

sede administrativa à Rua Antônio Nascimento, 274, Centro, CEP: 35.270-082, neste ato representado por
seu Prefeito Municipal, Alexandro Costa César, inscrito no CPF 028.435.306-01,
denominada

simplesmente CONTRATANTE, e

do outro

doravante
lado a empresa

, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, em conformidade com o
Processo n.º050/2021, inexigibilidade de nº004/2021, credenciamento de nº001/2021.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
É objeto o CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS OU PRIVADAS
PARA QUE, EM NOME E POR CONTA DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCEDAM AO
RECEBIMENTO

DE

TRIBUTOS

DOCUMENTOS

DE

ARRECADAÇÃO

FEBRABAN

POR

INTERMÉDIO

E

DEMAIS

DE

RECEITAS

EMITIDOS
SUAS

MUNICIPAIS,

OBRIGATORIAMENTE

AGÊNCIAS,

E/OU

ATRAVÉS
EM

DE

PADRÃO

ESTABELECIMENTOS

AUTORIZADOS, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE DADOS
DOS VALORES ARRECADADOS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE
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• São obrigações da CONTRATADA:
2.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
2.2

No preço da execução do serviço, já deverá estar inclusos todos os impostos, taxas e encargos.

2.3

Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a

alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento do objeto, além de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade necessária para perfeita
execução do serviço.
2.4

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a

27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
2.5

Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado neste Termo de

Referência, serviços efetuados que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções na execução ou nos materiais
empregados;
2.6

Responsabilizar-se integralmente, por todos os tributos, taxas e contribuições que, direta ou

indiretamente, indicam ou vierem a incidir sobre a presente contratação. Portanto, todos os custos com a
alimentação, transporte, impostos e tudo que venha incidir outras taxas decorrentes da execução, ocorrerão por
conta da contratada.
2.7

Comunicar à Contratante, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de

execução do serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
2.8

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar a Prefeitura Municipal de
Pirapora, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a continuidade da contratação, bem como
substituir os documentos com prazo de validade expirado.
2.9

Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato, à assinatura do Contrato e sempre

que ocorrer alteração, com plenos poderes para representa-la, administrativa ou judicialmente, assim como
decidir acerca de questões relativas aos serviços, e atender aos chamados da Secretaria Municipal de Educação,
principalmente em situações de urgência, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de telefonia móvel
ou outro meio igualmente eficaz;
2.10

Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais

previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;
2.11

Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela Prefeitura Municipal de

Pirapora com respeito à execução do objeto;
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2.12

Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigações estabelecidas na legislação especifica de

acidentes do trabalho, quando forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços contratados, ou
com estes conexos.



São Obrigações da CONTRATANTE:

2.13

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

2.14

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com

as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
2.15

Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no

objeto executado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
2.16

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor

especialmente designado;
2.17

Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a execução do objeto, no prazo e forma

estabelecidos no Edital e seus anexos;
2.18

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
2.19

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas

contratuais e os termos de sua proposta;
2.20

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,

anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
2.21

Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada.

2.22

expedir normas e procedimentos de verificação e controle da consistência das informações relativas

à arrecadação dos tributos municipais;
2.23

especificar o protocolo de comunicação a ser utilizada na transmissão eletrônica de dados;

2.24

estabelecer as especificações técnicas para a captura e envio das informações, conforme as condições

estabelecidas no padrão FEBRABAN de código de barras;
2.25

remunerar a Instituição Financeiras e/ou Empresa particular pelos serviços efetivamente prestados,

mediante a apresentação de relatórios mensais determinados neste termo;
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2.26

pôr à disposição dos contribuintes a informação necessária para que estes possam efetuar seus

pagamentos;
2.27

Entregar a Instituição Financeiras e/ou Empresa particular;

a) Recibo do arquivo enviado;
b) Mensagem de aceitação/ rejeição do arquivo enviado.
2.28

Repassar até o quinto dia útil do mês subseqüente o valor correspondente à prestação dos serviços

constantes do item 4, vedada a dedução dos valores relativos às tarifas devidas pelos citados serviços, em contas
da Prefeitura Municipal de Pirapora.
2.29

O Município autoriza a Contratada a receber contas, tributos e demais receitas devidas, com cobrança

de acréscimos, ficando sob a responsabilidade da Contratada o cálculo dos acréscimos previstos na legislação
municipal;

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS
3.1. O Município pagará pela prestação dos serviços:
ITEM

SERVIÇO/CANAL DE

Quant.

ATENDIMENTO

Valor

Valor Total

por guia

Anual

1

por doc. recebido no Guichê de caixa

5.000

R$2,21

R$11,050,00

2

por doc. recebido nos Correspondentes

25.000

R$2,15

R$53.750,00

Bancários, Rede Lotérica ou Similar
3

por doc. recebido Internet

15.000

R$1,64

R$24.600,00

4

por doc. recebido em auto atendimento

25.000

R$1,76

R$44.000,00

70.000

R$133.400,00

3.2 A instituição financeira interessada poderá propor credenciamento apenas para o canal de
arrecadação de seu interesse, não sendo obrigatório o credenciamento para todos os canais relacionados.
Fica expressamente vedado o pagamento de qualquer sobretaxa aos preços estabelecidos, ou cometer a terceiros
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atribuições de proceder ao credenciamento e/ou intermediação do pagamento dos serviços prestados.
CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO
4.1

A instituição financeira pública ou privada credenciada prestará serviços de recebimento de contas,

tributos e demais receitas municipais de acordo com as estipulações deste termo de referência. 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, por suas subsidiárias, agências bancárias e postos de
serviços, existentes ou a serem criados.
4.2

São obrigações das instituições financeiras e/ou empresas:

I – Receber tributos e demais receitas municipais somente através dos documentos de arrecadação (DAM),
aprovados pela Secretaria Municipal da Administração e Finanças (SEMADF), 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 do 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 – Apresentar ao Município, no ato da assinatura do presente CONTRATO, meios necessários à
implementação da prestação de serviços ora contratados e os horários de funcionamento de cada unidade
arrecadadora, mantendo tais condições durante todo o período de vigência do CONTRATO, sendo que a
implementação de novas modalidades de pagamento deverá ser previamente aprovada pela SEMADF;
IV – Comunicar formalmente ao Município, com a maior brevidade possível, a ocorrência de avarias, danos,
reparações ou modificações ocorridas no sistema de recolhimento da Instituição Financeiras e/ou Empresa, 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 objetos deste termo de
referência;
V – 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 SEMADF;
VI – A Instituição Financeiras e/ou Empresa não poderá, em hipótese alguma, cobrar qualquer taxa ou tarifa
do contribuinte e/ou devedor, pela recepção, processamento e pagamento de suas obrigações;
VII – 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
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numérica do código de barras. Para os recebimentos realizados através de “home/office banking”, “internet”
ou qualquer outra modalidade de auto-atendimento, o comprovante de pagamento deverá ser previamente
aprovado pela SEMADF.
VIII – O CREDENCIADO deverá manter os DAM arquivados por um período de 180 (cento e oitenta dias)
dias; No caso da Instituição Bancária/Financeira o arquivamento das informações poderá ser feito por meio
eletrônico.
IX - Enviar ao Município, até as 18h00min (dezoito) horas do dia seguinte, arquivo com total das transações
do dia, sendo que o valor total da arrecadação deverá ser o mesmo do valor transmitido pelo Sistema de
Pagamento Brasileiro (SPB);
X – Efetuar o repasse do produto da arrecadação de tributos e demais receitas estaduais, através do Sistema de
Pagamentos Brasileiro – SPB, enviando, ao mesmo tempo, uma mensagem eletrônica, no máximo até às
12h00min horas do QUINTO DIA ÚTIL seguinte à data de arrecadação, a crédito da conta informada pela
SEMADF;
XI – Em caso de incorreção de dados, remeter as informações regularizadas no prazo de 01 (um) dia útil,
contado a partir do horário de recebimento da comunicação de rejeição, sem prejuízo das penalidades previstas
no contrato;
XII - 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;
XIII – Apresentar mensalmente ao Município documento com a discriminação dos serviços prestados,
constando a quantidade, a modalidade de recebimento dos documentos e demais informações que se fizerem
necessárias à apuração da prestação dos serviços;
XIV – Fornecer ao Município, sempre que solicitadas, certidões negativas de encargos trabalhistas, fiscais e
previdenciários;
XV – Disponibilizar ao Município os documentos e as informações necessárias para a verificação dos
procedimentos de arrecadação, ficando a Instituição Financeiras e/ou Empresa obrigada a resolver eventual
irregularidade, inclusive reprocessando a informação contida nos arquivos auditados, no prazo máximo de 30
(trinta) dias;
XVI – Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico por um período mínimo de
04 (quatro) anos e máximo de 05 (cinco) anos.
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XVII – Apresentar relatório mensal indicando o número de atendimento de arrecadação e a forma do
recolhimento (guichê, internet, etc.), para autorização do pagamento das tarifas pelo Município;
XVIII – A Instituição Financeiras e/ou Empresa repassará o produto da arrecadação nos prazos definidos a
seguir:
a) No máximo até o 5° dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados no guichê da
instituição/empresa, e forma de pagamento em dinheiro;
b) No máximo até o 5º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados no Autoacendimento e na Internet;
c) No máximo até o 5º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados na Rede Lotérica,
e forma de pagamento em dinheiro;
d) No máximo até o 5º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados no Correspondente
Bancário.
e) Envio dos arquivos de retorno relativos aos recolhimentos realizados pela instituição até 18:00h do dia
subsequente a contar da data do mesmo, bem como reenvio em até 03 (três) dias úteis sempre que solicitado
pela contratante. Caso o município solicite o reenvio dos arquivos será pago o valor da tarifa referente a tabela
de cada Instituição Financeira.
4.3

– É vedado a Instituição Financeiras e/ou Empresa particular:

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.
4.4

Não será considerada como repassada a arrecadação:

a) enquanto o arquivo das transações remetido pela Instituição Financeiras e/ou Empresa não for recebido pelo
Município;
b) quando o valor constante do arquivo das transações for diferente do valor registrado no extrato, e enquanto
perdurar a irregularidade.
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4.5

O licitante vencedor obriga-se a prestar os serviços, em conformidade com as especificações descritas

neste Termo de Referência. Caso não estejam em conformidade com as referidas especificações, fica o
município de Pirapora-MG com o direito de rejeitar os serviços;
4.6

Os serviços serão recebidos provisoriamente, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização

do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste
Termo de Referência e na proposta.
4.7

Os serviços serão recebidos definitivamente após a verificação da conformidade mediante atesto na

respectiva Nota Fiscal.
4.8 Do Regime de Execução
4.8.1

Regime de Execução Indireta: Empreitada por Preço Unitário

CLÁUSULA QUINTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
5.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a
execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

5.2 A equipe de gestão e fiscalização dos contratos oriundos da Ata de Registro de preços será formada pelos
seguintes servidores:
5.2.1

Equipe de gestão:
SECRETARIA
NOME DO SERVIDOR

CARGO

Claudio Tadeu Fernandes Teixeira – Matricula:

SEMADF

15024
Secretário Municipal

Luiz Gustavo Faria Diniz – Matricula: 15033

SEMADF
Diretor
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5.2.2

Equipe de fiscalização:
SECRETARIA
NOME DO SERVIDOR

CARGO

Cármina dos Santos pereira Melo – Diretora de Tributação

SEMADF

Matricula: 062
Gisele Silva Pereira Cunha – Matrícula: Ass.
7696

Administrativo I

Filipi Pereira Castro – Matrícula: 13251

Ass.

Técnico SEMADF

Técnico SEMADF

Administrativo I

5.3

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta em conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
5.4

A fiscalização poderá realizar avaliação diária, semanal, mensal ou outro período, desde que o período

escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos
serviços.
5.5

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com

a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
5.6

O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,

sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta
promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração
dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
5.7

A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente

com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido
neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso;
5.8

O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela

Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação
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vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de
1993.
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
6.1 O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data se sua publicação, podendo ser
prorrogado a critério da CONTRATANTE, nos termos da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES
7.1. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem nos itens objeto desta licitação, até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que
preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1

Comete infração administrativa, a Contratada que:

8.1.1

Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

8.1.2

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

8.1.3

Falhar ou fraudar na execução do contrato;

8.1.4

Comportar-se de modo inidôneo;

8.1.5

Cometer fraude fiscal;

8.2

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à

CONTRATADA as seguintes sanções:
8.2.1

Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para

a Contratante;
8.2.2

Multa moratória de 3% (3 por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela

inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
8.2.3

Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução

total do objeto;
8.2.4

Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será

aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
8.2.5

Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela

qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
8.2.6

Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
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8.2.6.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer
das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 16.1 deste Termo de Referência.
8.2.7

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuízos causados;
8.3

As sanções previstas nos subitens 8.2.1, 8.2.5, 8.2.6 e 8.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
8.4

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou

profissionais que:
8.4.1

Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de

quaisquer tributos;
8.4.2

Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

8.4.3

Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos

praticados.
8.5

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
8.6

As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos,

ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na
Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
8.6.1

Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a

contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
8.7

Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a

União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
8.8

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
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8.9

Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão
sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização PAR.
8.10

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão
seu rito normal na unidade administrativa.
8.11

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
8.12

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
9.1

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

9.1.1

por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII

do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem
prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
9.1.2

amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

9.2

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
9.3

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.4

O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme

o caso:
9.4.1

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
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9.4.2

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

9.4.3

Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO
10.1

O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta
corrente indicados pelo contratado.
10.2

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso

II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data
da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
10.3

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão

contratante atestar a execução do objeto do contrato.
10.4

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade

fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de
1993.
10.4.1

Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser

tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
10.5

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
10.6

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para

pagamento.
10.7

Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
10.8

Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar

consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do
órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
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10.9

Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção

das condições de habilitação exigidas no edital.
10.10

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
10.11

Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual

nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa
10.12

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida

pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
10.12.1 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo
de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado,
em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
10.13

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.13.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123,
de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
10.14

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma

forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado

( 6 / 100 )
I = (TX)

I = 0,00016438

I=
TX = Percentual da taxa anual = 6%
365
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE
11.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das
propostas.

11.2 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência
da anualidade, com base na planilha de composição de custos da empresa contratada.

11.3

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos

efeitos financeiros do último reajuste.

11.4

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

11.5

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

11.6

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais

ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

11.7

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.8

O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO:
40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 23.539.463.0001/21
Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP 39.270-000 - Pirapora - MG
Fone: 0** 38 3740 - 6100
Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

12.1- Na hipótese de sobrevierem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato
do príncipe, configurado álea econômica extraordinária e extracontratual, o contrato poderá ser alterado, para
restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do credenciado e a retribuição
do município para a justa remuneração pela prestação dos serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico financeiro do contrato.
12.2- A recomposição do equilíbrio econômico financeiro deverá ser requerida pela contratada e
comprovada através de planilhas de custo e apresentaçãode notas fiscais, anteriores e posteriores ao
desequilíbrio, ou por meios de provas admitidas em direito.
12.3- Em nenhuma hipótese o contratado poderá fornecer ao município serviço em valor superior ao
praticado no mercado e seus consumidores.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas desta contratação ocorrerão por conta da seguinte dotação orçamentária:



Dotação orçamentária: 3339039000000 – fonte: 100 – reduzido: 3437-1

13.1.1- NOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS FUTUROS, AS DESPESAS CORRERÃO À CONTA DAS
DOTAÇÕES PRÓPRIAS QUE SERÃO APROVADAS PARA OS MESMOS.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO QUANTITATIVO
14.1 A estimativa das quantidades foi levantada através de memória de cálculo realizada pelo setor de
arrecadação tributária, conforme quadro abaixo descrito, sendo estimado um total de anual de 60.000 guias
correspondente a todos os tributos municipais.
ITEM

QUANTIDADE ANUAL
ESTIMADA DE GUIAS

IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano

45.000

TLL/ISS

8.000
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Dívida Ativa

9.000

Receitas Diversas

4.000

Eventuais

4.000

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL
17.10

Este Contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório nº 050/2021,

Credenciamento nº 001/2021, que lhe deu causa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.
16.1

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na

Lei nº 8.666, de 1993, e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Pirapora, Estado de Minas Gerais, para dirimir as dúvidas oriundas da
execução do presente Contrato, renunciando a qualquer outro por privilegiado que seja.
E por estarem justos e pactuados, firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas abaixo identificadas.

PIRAPORA/MG, _

_ DE ___

_ DE 2021.

_____________________________________________________
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ALEXANDRO COSTA CÉSAR
CONTRATANTE
Município de Pirapora

________________________________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
_

_

NOME:
Matrícula:

_

_

NOME:
Matrícula:
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ANEXO III
“MODELO” SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO;

Observação: Este modelo deverá ser copiado na forma e na íntegra em papel impresso da empresa.
CREDENCIMENTO Nº. 001/2021

A instituição financeira ........................................................................, inscrita no CNPJ sob
nº.

..........................................,

sediada

o
à

.........................................................................., bairro
......................., município de ............................., por seu representante legal, vem por meiodeste, solicitar o
Credenciamento, junto ao Município de Pirapora/Minas Gerais.

,

de_

de 2021.
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ANEXO IV

CREDENCIAMENTO Nº 001/2021
DECLARAÇÃO

inscrito no CNPJ nº
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

,portador(a) do CPF nº

,

DECLARA, para fins de habilitação no CREDENCIAMENTO 001/2021, sob as penas da Lei, que em
nenhuma de suas dependências ocorre trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito)
anos ou qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da Lei.
DECLARA, ainda, que está de acordo com todas as condições deste EDITAL, não estando impedido de
licitar ou contratar com a Administração Pública, e que responderá pela veracidadede todas as informações
constantes da documentação.

Local e Data:

(identificação e assinatura do licitante ou representante legal)
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ANEXO V
MODELO DE PROPOSTA

(Preenchida em papel timbrado da proponente)
DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA
PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:
Nome do Representante Legal:
Identidade do Representante Legal
Banco:

Conta bancária:

N.º da agência:

ITEM

QUA NTIDA DE DESCRIÇÃO

V A L O R VA L O R

ESTIMADA

UNITÁRIO

TOTAL

ASSINATURA/CARIMBO CNPJ
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