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A PREFEITA MUNICIPAL DE TORRES, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público, para o conhecimento dos 
interessados, a participar do processo licitatório para CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE 
TRIBUTOS RELATIVOS À DÍVIDA ATIVA, que devem apresentar a documentação e proposta, 
devidamente envelopados, até às 15h do dia 06 de julho de 2015, ou no primeiro dia útil 
subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data. Abertura dos envelopes será às 15h.  
do mesmo dia, na sala de abertura de licitações da Prefeitura Municipal de Torres, pela Comissão 
Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 166/2015. O certame será regido pela Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada e da Lei Municipal 4.797/2015, a licitação será o de 
MENOR PREÇO GLOBAL, consoante às condições estatuídas neste CONVITE e seus anexos. 
 
1. OBJETO 
A presente Licitação tem como objeto a contratação de instituição financeira para prestação de 
serviços bancários de recolhimento de tributos exclusivos à Dívida Ativa (pagamentos da 
Dívida Ativa com benefícios da Lei Municipal 4797/2015), através de DAM (Documento de 
Arrecadação Municipal), em padrão FEBRABAN, no modo “compensação bancária”, pagável 
em qualquer banco até o vencimento, com prestação de contas por meio magnético de valores 
arrecadados, incluindo a emissão das guias com código de barras, em folha A4, auto 
envelopada, segundo informação em arquivo digital a ser fornecido pela Contratante, em 
conformidade com os Anexos I e II do Edital. 

1.1. As guias deverão ser impressas e postadas nos correios pela contratada após chancela 
impressa da Contratante, no máximo até o do dia 17 de julho de 2015. 

1.2. O custo relativo a postagem será de responsabilidade da Contratante. 

1.3. O município repassará a contratada em no máximo 48 horas após a homologação do 
presente certame o relatório dos contribuintes DEVEDORES.  

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.1 – Poderão participar do presente certame pessoas jurídicas, legalmente constituídas, 
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 Torres. 

 
2.1.1 – Poderão participar deste certame: 
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 preencherem todos os 
requisitos exigidos neste Edital. 
2.1.1.2 – É vedada a apresentação de mais de uma proposta de habilitação neste Credenciamento. 

 
2.1.2 – Não poderão participar deste certame: 
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 com qualquer 
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 ou 
municipais. 
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3. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 
Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela Diretoria de Compras 
e Licitações, sito a Avenida Júlio de Castilhos, nº 707, no dia, hora e local mencionados no 
preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, e identificados, respectivamente como de nº 1 
e nº 2, para o que se sugere a seguinte inscrição: 
 
AO MUNICÍPIO DE TORRES 
EDITAL DE CONVITE N° 145/2015 
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
EMAIL 
------------------------------------------------------------- 
AO MUNICÍPIO DE TORRES 
EDITAL DE CONVITE N° 145/2015 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
EMAIL 
 
3.1. Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope nº 01: 
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 da Assembleia da última eleição da Diretoria; 
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 inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, se houver, relativo ao domicílio ou sede 
da proponente, pertinente ao seu rumo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
f) Prova de regularidade fiscal quanto à quitação de tributos federais administrados pela Secretaria 
da Receita Federal; 
g) Prova de regularidade fiscal quanto à quitação de tributos estaduais administrados pela Secretaria 
da Receita Estadual; 
h) Prova de regularidade fiscal quanto ao débito municipal do domicílio ou sede da proponente, ou 
equivalente, na forma da Lei; 
i) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 
j) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
k) Certidão Negativa em Materia Falimentar e de Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
l) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, disponivel no site:http://www.tst.jus.br/certidao; 
m) Declaração de que cumpre as disposições do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; 
n) 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), para praticar todos os atos necessários em 
nome da instituição financeira, em todas as etapas deste certame, e para o exercício de direitos e 
assunção de obrigações decorrentes do Contrato. 
 
3.2. Os documentos constantes dos itens 3.1. deverão ser apresentados em original ou por cópia 
autenticada em cartório, ou publicação em órgão de imprensa oficial, ou autenticada por membro da 
Comissão Permanente de Licitação, mediante a exibição do original. Àqueles documentos que forem 
apresentados extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos a comprovação de sua 
veracidade pela Administração. Os documentos que não apresentarem data de vencimento serão 
considerados 90 (noventa) dias a partir da data de emissão. 
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3.2.1. Fica estabelecido que os documentos requeridos a titulo de habilitação, quando a licitante for 
Filial todos os documentos estejam em nome da Filial, quando a licitante for a Matriz todos os 
documentos estejam em nome da Matriz, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente forem emitidos em nome da Fiial, no primeiro caso ou da Matriz, na segunda 
hipótese, ou ainda aquelas certidões da Matriz que expresse abrangência as filiais. 

Parágrafo único: Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope 01, 
preferencialmente dispostos ordenadamente e rubricados pelo Licitante. 
 

4. DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE 
4.1 - O representante legal da licitante será o único admitido a intervir nas fases da licitação. 
4.2 - A legitimidade da representação será demonstrada por um dos seguintes documentos que 
serão entregues em original ou por cópia autenticada, no seu prazo de validade e na abrangência do 
seu objeto, acompanhados de cédula de identidade ou outro documento de identificação de fé 
pública do representante: 
a) instrumento público de procuração; 
b) instrumento particular de procuração, assinado pelo representante legal, com firma reconhecida; e 
c) documento de constituição da sociedade, quando se tratar de representante legal, que comprove 
essa qualidade. 
 
5.  O envelope nº 02 deverá conter: 
5.1 - A proposta deverá ser redigida em português, de forma clara, sem emendas, não podendo 
conter ressalvas ou rasuras, em envelope "PROPOSTA - CONVITE N.° 145/2015, e suas folhas 
devem estar rubricadas e a última assinada pelo seu representante legal, devendo constar: 

a) nome do proponente, endereço, identificação (individual ou social), o número do CNPJ. 
b) preço para o valor unitário e total de cada item (preço unitário por liquidação de título); 
c) prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data 
de sua abertura; 
d) Declaração única de que não existem fatos impeditivos para sua habilitação, bem como, 
está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; e o licitante se 
submete inteiramente a todas as condições do CONVITE; 

 
6. DO JULGAMENTO 
6.1.Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela Comissão Julgadora, 
levando em consideração o menor preço global para a aquisição dos serviços licitados; 
6.2. Esta licitação será processada e julgada com observância no previsto nos artigos 43 e 44 e seus 
incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93; 
 
7. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
a) serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital, 
bem como com preços unitários e/ou global  super-estimados ou inexeqüíveis; 
 
8.  DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
8.1. Poderá impugnar o edital, qualquer cidadão, licitante ou não, de acordo com o art. 41 da Lei 
8.666/93, em sua redação atual. 
8.2. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vicio não suspenderá o curso do certame. 
8.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedira de participar do processo 
licitatório até o transito em julgado da decisão a ela pertinente. 
8.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do 
certame. 
8.5. As impugnações ao edital poderão ser feitas até o horário e data limite estabelecidos para tanto 
(art 41 §2 da Lei 8.666/93), sendo que serão recebidas até dois dias úteis antes da data fixada paa 
abertura da licitação, devendo o Presidente da Comissão de Licitação em 03 (três) dias úteis dar o 
deferimento, ou não do mesmo. 
 
9. DOS PRAZOS 
9.1.  Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 2(dois) dias, convocará o 
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vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à  contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 
9.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, 
desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo constante no item 7.1. 
9.3.  Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato,  a Administração convocará os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e 
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados 
pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de 
multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato e mais a suspensão 
temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo 
de 02 (dois) anos. 
 
10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
10.1. Os pagamentos serão efetuados no dia subsequente aos serviços, efetivamente, prestados pela 
Contratante.  
10.2. Caso o pagamento não seja efetuado no período, o valor será corrigido pelo IGPM (Índice Geral 
de Preços de Mercado). 
 
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária: 33903981. 

12. DA FISCALIZAÇÃO 
12.1. A fiscalização da execução dos serviços prestados, com fundamento nos termos contratuais, 
será de responsabilidade do(a) Servidor(a) Gisele Souza Mattos, matrícula 1293, apoiada pela 
Diretoria de Tributação através do servidor Luiz Zamir Monteiro Rodrigues. 

12.2. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da empresa, inclusive perante a terceiros, por quaisquer irregularidades ou 
inobservâncias técnicas ou legais, uso inadequado dos equipamentos ou acessórios disponibilizados 
aos funcionários alocados, e, na sua ocorrência, não implicará em responsabilidade da Contratante 
ou do servidor designado para fiscalização; 

12.3. Compete a fiscalização verificar a presteza no atendimento, a utilização de equipamentos e 
materiais adequados, observância da frequência das atividades; 

12.4. Ao fiscal do contrato, e àqueles por ele delegados, fica assegurado o direito de exigir o 
cumprimento de todos os itens constantes do presente documento, da proposta da empresa e das 
cláusulas do futuro contrato. 

13. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

13.1. A empresa vencedora do certame deverá executar os serviços conforme as especificações do 
termo de referência e seus anexos, obedecendo ao disposto nas normas legais e regulamentares, 
bem como estar em dia com todas as obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias, bem como 
àquelas relativas a acordos coletivos ou qualquer outra normativa da categoria profissional de 
segurança privada. 

 
14. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
14.1. Efetuar os pagamentos de acordo com o ora contratado. 
14.2. Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização correlata à execução dos serviços, objeto 
deste Edital.1 
14.3. Manter atualizados os dados cadastrais dos “contribuintes devedores”. 
 
15. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
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15.1.  Ressalvadas as hipóteses de ocorrências de causas justificadoras da inexecução dos 
compromissos assumidos nesta licitação, que deverão ser devidamente comprovadas, a licitante 
estará sujeita às seguintes penalidades, conforme a gravidade da conduta e de sua consequência: 
I - advertência por escrito, quando o contratado praticar irregularidades de pequena monta, a critério 
da fiscalização; 
II - multas, (que deverão ser recolhidas em agência, de acordo com instruções fornecidas pela 
contratante): 
a) multa de 2,5 % (dois e meio por cento) por dia de atraso, limitado está a 30 (trinta) dias, após o 
qual será considerada inexecução contratual; 
b) multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do contrato; 
c) multa de 20% (vinte por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de 
suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo 
de 02 (dois) anos. OBSERVAÇÂO: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do 
contrato. 
III – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da 
lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
15.2. No processo de aplicação de penalidades "é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa”. 
15.3 O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no setor financeiro da Prefeitura Municipal de 
Torres, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação ou descontadas por ocasião do 
pagamento efetuado pela Prefeitura Municipal de Torres, podendo ainda, ser cobrada ou descontada 
do pagamento ou da garantia oferecida, ou cobrada judicialmente. Poderá ainda ser executada a 
garantia para este fim. Nestes casos de desconto ou execução da garantia, está terá de ser reposta, 
sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo de outras penalidades previstas na lei e no contrato. 
15.4. Caso a multa não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, será ela cobrada ou 
descontada por ocasião do pagamento efetuado pelo Município ou cobrada judicialmente. 
15.5. A aplicação das penalidades previstas não isenta a contratada da responsabilidade sobre o 
ressarcimento das despesas e danos decorrentes da infração cometida, bem como não impede que a 
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei 
8.666/93. 
15.6. Caso o licitante adjudicatário, injustificadamente, se recuse em assinar o contrato, fornecer o 
material ou executar o serviço, objeto desta licitação, ficará o mesmo, sujeito às penalidades acima 
previstas. 
 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições do 
presente edital. 
16.2. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da documentação e 
propostas ou quaisquer outros documentos. 
16.3. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou 
quaisquer outros documentos. 
16.4. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, 
assinar atas e os contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da 
Comissão Julgadora. 
Observação: Não serão lançadas em ata considerações que versarem sobre matéria objeto de 
recurso próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 
109 inciso I, a e b, da Lei nº 8.666/93). 
16.5. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a documentação, não serão admitidos a 
licitação os participantes retardatários. 
16.6. Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas 
necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada nos 
artigos 77 e 79 da Lei 8.666/93. 
16.7. A simples participação no certame implica na aceitação e na obrigação de cumprir todos os 
termos deste Edital. 
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16.8. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte integrante: 
 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA 
ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO 
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO ART. VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
Informações serão prestadas aos interessados no horário da 13h às 19h, na Prefeitura Municipal de 
Torres, na Gerencia de Licitações, sita na rua Júlio de Castilhos, nº 707, em Torres - RS, onde 
poderão ser obtidas cópias do edital e seus anexos, ou pelo fone/fax nº (51) 626-9150 Ramal 217. 

 
Torres, 26 de junho de 2015. 

 
 
 

SANDRO VIANEI DE ANDRADE SILVA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA 

PORTARIAS 143/144/2015 
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ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 
A presente Licitação tem como objeto a contratação de instituição financeira para prestação de 
serviços bancários de recolhimento de tributos exclusivos à Dívida Ativa (pagamentos da 
Dívida Ativa com benefícios da Lei Municipal 4797/2015), através de DAM (Documento de 
Arrecadação Municipal), em padrão FEBRABAN, no modo “compensação bancária”, pagável 
em qualquer banco até o vencimento, com prestação de contas por meio magnético de valores 
arrecadados, incluindo a emissão das guias com código de barras, em folha A4, auto 
envelopada, segundo informação em arquivo digital a ser fornecido pela Contratante, em 
conformidade com os Anexos I e II do Edital. 

 
2 – DA JUSTIFICATIVA: Manutenção das atividades arrecadatórias da Secretaria Municipal de 
Fazenda, visando à facilitação do processo de arrecadação e melhor atendimento aos contribuintes 
beneficiários da Lei Municipal nº 4797/2015, para regularização que antecede a Execução Fiscal. 

 

DA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

A contratada prestará serviços de recebimento dos tributos de acordo com as estipulações do 
presente edital e minuta do contrato. 

A prestação dos serviços de arrecadação, através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, e 
repasse dos tributos de dívida ativa, com respectiva prestação de contas por transmissão eletrônica 
de dados, em favor do Município, serão realizados pela contratada por suas subsidiárias, agências 
bancárias e postos de serviços, existentes ou a serem criados. 

As guias deverão ser impressas e postadas nos correios pela contratada após chancela 
impressa da Contratante, no máximo até o do dia 17 de julho de 2015. 

O custo relativo a postagem será de responsabilidade da Contratante. 

O município repassará a contratada em no máximo 48 horas após a homologação do presente 
certame o relatório dos contribuintes DEVEDORES.  

Deverão ser expedidas, aproximadamente, 9.000 (nove mil) guias, atual montante de devedores, 
conforme base de dados municipal, com valor de débito acima de R$250,00 (duzentos e cinquenta 
reais), os quais se referem a dívidas ajuizadas ou não. Cabe salientar que segundo dados históricos, 
entre 15% a 20% destes devedores regularizam a situação, seja pela quitação da própria guia, ou 
através de parcelamento da dívida. 

 
As guias deverão conter os identificadores a marcas do banco, sendo no formado da folha A4, 
dobrada em três partes, no modo “auto envelopado”, o qual proteja as informações pelo lado interno. 
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ANEXO II 

 

ITENS DO PROCESSO 

Modelo de Proposta 

 

 

ITEM 

 

QUANT 

(guias) 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

R$ Unitário 

(tarifa) 

 

 

R$ TOTAL 

01 9.000 

(EXPECTATIVA 
DE 

RECEBIMENTO 
= 1.500 GUIAS) 

Contratação de instituição financeira 
para prestação de serviços bancários de 
recolhimento de tributos exclusivos à 
Dívida Ativa (pagamentos da Dívida 
Ativa com benefícios da Lei Municipal 
4797/2015), através de DAM (Documento 
de Arrecadação Municipal), em padrão 
FEBRABAN, no modo “compensação 
bancária”, pagável em qualquer banco 
até o vencimento, com prestação de 
contas por meio magnético de valores 
arrecadados, incluindo a emissão das 
guias com código de barras, em folha 
A4, auto envelopada, segundo 
informação em arquivo digital a ser 
fornecido pela Contratante, em 
conformidade com os Anexos I e II do 
Edital. 
 

  

   TOTAL  

 

 
NOME DA EMPRESA 
CNPJ 
VALIDADE DA PROPOSTA – MINIMO 30 DIAS 
 
 
 
CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 
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ANEXO III 
CONTRATO XXX/2015 (MINUTA) 
CONVITE XXX/2015 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS - 
DÍVIDA ATIVA que celebram entre si o 
MUNICÍPIO DE TORRES e a empresa 
xxxxxxxxx, nos termos da lei n° 8.666/93. 

 
 
CONTRATANTE 
O MUNICÍPIO DE TORRES, sediado na Rua Júlio de Castilhos, 707 - Torres/RS, inscrito no CGC/MF 
N.° 87.876.801/0001-01, representado neste ato pela Prefeita Municipal, NILVIA PINTO PEREIRA, 
brasileira, residente e domiciliada na cidade de Torres-RS, inscrita no CPF sob n.° 489.033.530.72, 
com competência para assinar Contratos. 
 
CONTRATADA 
A empresa------------------ sediada na rua …................- xx e inscrita no CNPJ sob o nº. 
…........................ Representada neste ato pelo Sr................, portador do CPF Nº ….................. e RG 
….................... com poderes para representar a firma nos termos do Registro Comercial, tem entre si 
justo e avençado, e celebram por força deste instrumento o presente Contrato de conformidade com 
a Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, o Edital de Licitação de Carta Convite 145/2015, bem como a 
proposta da empresa vencedora. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Contratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários de recolhimento de 
tributos exclusivos à Dívida Ativa (pagamentos da Dívida Ativa com benefícios da Lei 
Municipal 4797/2015), através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), em padrão 
FEBRABAN, no modo “compensação bancária”, pagável em qualquer banco até o vencimento, 
com prestação de contas por meio magnético de valores arrecadados, incluindo a emissão das 
guias com código de barras, em folha A4, auto envelopada, segundo informação em arquivo 
digital a ser fornecido pela Contratante. 
Parágrafo único: A prestação dos serviços de arrecadação, através de Documento de Arrecadação 
Municipal – DAM, e repasse dos tributos de dívida ativa, com respectiva prestação de contas por 
transmissão eletrônica de dados, em favor do Município, serão realizados pela contratada por suas 
subsidiárias, agências bancárias e postos de serviços, existentes ou a serem criados. 
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QUANT 

(guias) 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

R$ Unitário 

(tarifa) 

 

 

R$ TOTAL 

     

   TOTAL  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR E DO PAGAMENTO  
O valor do presente contrato é de R$ xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), independentemente da forma de 
arrecadação. 
Os pagamentos serão efetuados no dia subsequente aos serviços, efetivamente, prestados pela 
Contratante.  
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA 
As guias deverão ser impressas e postadas nos correios com a chancela impressa da 
Contratate, no máximo até o do dia 17 de julho de 2015. 
O presente contrato terá vigência da data de assinatura até o dia 31 de dezembro de 2015. 
 
CLÁUSULA QUARTA: RUBRICA 
As despesas referentes ao contrato ora efetuado correrão por conta da RUBRICA: 371/33903978. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DA EXECUÇÃO: 
A contratada prestará serviços de recebimento dos tributos de acordo com as estipulações do 
presente edital e minuta do contrato. 

A prestação dos serviços de arrecadação, através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, e 
repasse dos tributos de dívida ativa, com respectiva prestação de contas por transmissão eletrônica 
de dados, em favor do Município, serão realizados pela contratada por suas subsidiárias, agências 
bancárias e postos de serviços, existentes ou a serem criados. 

As guias deverão ser impressas e postadas nos correios pela contratada após chancela 
impressa da Contratante, no máximo até o do dia 17 de julho de 2015. 

Parágrafo único: Na emissão dos documentos para arrecadação, o Município deverá padronizar em 
um único formulário as contas, permitindo assim, automação dos serviços de arrecadação por parte 
da Contratada. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 
a) A prestação de serviços de arrecadação ficará sempre sujeita à regulamentação e fiscalização do 
Município, através da Secretaria Municipal de Fazenda, pela servidora Gisele Souza Mattos, 
matrícula 1293, apoiada pela Diretoria de Tributação através do servidor Luiz Zamir Monteiro 
Rodrigues. 
b) A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou 
inobservâncias técnicas ou legais, uso inadequado dos equipamentos ou acessórios disponibilizados 
aos funcionários alocados, e, na sua ocorrência, não implicará em responsabilidade da Contratante 
ou do servidor designado para fiscalização; 
g) As faltas ao serviço, apontadas pelo fiscal, desde que a Contratada não tenha promovido as 
devidas substituições, serão devidamente descontadas do preço final, sem prejuízo da aplicação das 
sanções administrativas previstas; 
h) Ao fiscal do contrato, e àqueles por ele delegados, fica assegurado o direito de exigir o 
cumprimento de todos os itens constantes do presente documento, da proposta da empresa. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
São obrigações Da Contratada: 
a) Receber tributos e demais receitas municipais somente através dos documentos de arrecadação 
(DAM), aprovados pela Secretaria Municipal de Fazenda, 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; 
b) 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; 
c) Comunicar formalmente ao Município, com a maior brevidade possível, a ocorrência de avarias, 
danos, reparações ou modificações ocorridas no sistema de recolhimento da Contratada, 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 do 
presente CONTRATO; 
d) 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 Fazenda Municipal; 
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e) 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 Fazenda. 
f) Enviar ao Município, até as 09h00min (nove) 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); 
g) Efetuar o repasse do produto da arrecadação dos tributos, através do Sistema de Pagamentos 
Brasileiro – SPB, enviando, ao mesmo tempo, uma mensagem eletrônica, até às 09h00min horas do 
dia útil seguinte à data de arrecadação, a crédito da conta informada pela SECRETARIA DE 
FAZENDA; 
h) 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; 
i) 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; 
j) Fornecer ao Município, sempre que solicitadas, certidões negativas de encargos trabalhistas, fiscais 
e previdenciários; 
h) Disponibilizar ao Município os documentos e as informações necessárias para a verificação dos 
procedimentos de arrecadação, ficando a Contratante obrigado a resolver eventual irregularidade, 
inclusive reprocessando a informação contida nos arquivos auditados, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias; 
i) Apresentar relatório comprovando o número de guias emitidas e postadas; 
j) Apresentar relatório indicando o número de atendimento de arrecadação e a forma do recolhimento 
(guichê, internet, etc.), para autorização do pagamento das tarifas pelo Município; 
l) Envio dos arquivos de retorno relativos aos recolhimentos realizados pela instituição até 05 dias 
corridos a contar da data do mesmo, bem como reenvio em até 03 (três) dias corridos sempre que 
solicitado pela contratante. 
m) Informar os números para contato telefônico com as centrais de apoio aos serviços de 
transmissão dos arquivos de retorno, bem como os endereços eletrônicos também utilizados pelas 
mesmas, e ainda atualizá-los sempre que houver modificações destes. 
n) Manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação exigidas no Edital.  

 
A contratada repassará o produto da arrecadação nos prazos definidos a seguir: 
a) No 1° dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados no guichê, e forma de 
pagamento em dinheiro; 
b) No 2º dia útil a data do recebimento para a data do recebimento para os documentos arrecadados 
no guichê, e forma de pagamento em cheque; 
c) No 1º dia após a data do recebimento para os documentos arrecadados no Autoatendimento e na 
Internet; 
d) No 2 º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados na Rede Lotérica, e 
forma de pagamento em dinheiro; 
e) No 3 º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados na Rede Lotérica, e 
forma de pagamento em cheque; 
f) No 2º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados no Correspondente 
Bancário. 

 
É vedado a Contratada: 
a) 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. 
b) cancelar ou debitar valores sem a autorização expressa do Município. 
 
Não será considerada como repassada a arrecadação: 
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a) Enquanto o arquivo das transações remetido pela Contratada 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. 

 
São obrigações Da Contratante: 
a) expedir normas e procedimentos de verificação e controle da consistência das informações 
relativas à arrecadação dos tributos municipais; 
b) especificar o protocolo de comunicação a ser utilizada na transmissão eletrônica de dados; 
c) estabelecer as especificações técnicas para a captura e envio das informações, conforme as 
condições estabelecidas no padrão FEBRABAN de código de barras; 
d) remunerar a Contratada pelos serviços efetivamente prestados, mediante a apresentação de 
relatórios determinados neste termo; 
e) pôr à disposição dos contribuintes a informação necessária para que estes possam efetuar seus 
pagamentos; 
f) Entregar a Contratada: 
1 - Recibo do arquivo enviado; 
2 - Mensagem de aceitação/ rejeição do arquivo enviado. 
g) Repassar no dia subsequente o valor correspondente à prestação dos serviços, mediante 
apresentação do relatório; vedada a dedução dos valores relativos às tarifas devidas pelos citados 
serviços em contas da Prefeitura Municipal de Torres. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES 
O presente contrato poderá ser alterado ou modificado, por interesse da Administração, de comum 
acordo entre as partes, mediante termo aditivo de acordo com o artigo 65 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 
9.1.  Ressalvadas as hipóteses de ocorrências de causas justificadoras da inexecução dos 
compromissos assumidos nesta licitação, que deverão ser devidamente comprovadas, a licitante 
estará sujeita às seguintes penalidades, conforme a gravidade da conduta e de sua consequência: 
I - advertência por escrito, quando o contratado praticar irregularidades de pequena monta, a critério 
da fiscalização; 
II - multas, (que deverão ser recolhidas em agência, de acordo com instruções fornecidas pela 
contratante): 
a) multa de 2,5 % (dois e meio por cento) por dia de atraso, no repasse dos valores arrecadados, 
limitado a 30 (trinta) dias, após o qual será considerada inexecução contratual; 
b) multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do contrato; 
c) multa de 20% (vinte por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de 
suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo 
de 02 (dois) anos. OBSERVAÇÂO: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do 
contrato. 
III – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da 
lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
9.2. No processo de aplicação de penalidades "é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa”. 
9.3 O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no setor financeiro da Prefeitura Municipal de 
Torres, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação ou descontadas por ocasião do 
pagamento efetuado pela Prefeitura Municipal de Torres, podendo ainda, ser cobrada ou descontada 
do pagamento ou da garantia oferecida, ou cobrada judicialmente. Poderá ainda ser executada a 
garantia para este fim. Nestes casos de desconto ou execução da garantia, está terá de ser reposta, 
sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo de outras penalidades previstas na lei e no contrato. 
9.4. Caso a multa não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, será ela cobrada ou 
descontada por ocasião do pagamento efetuado pelo Município ou cobrada judicialmente. 
9.5. A aplicação das penalidades previstas não isenta a contratada da responsabilidade sobre o 
ressarcimento das despesas e danos decorrentes da infração cometida, bem como não impede que a 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 
SECRETARIA DA FAZENDA 

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

 
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
A inexecução total ou parcial o 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. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
O Município poderá determinar a qualquer momento, mediante prévia comunicação a Contratada 
realização de inspeções e levantamentos, inclusive nas agências integrantes da rede arrecadadora, 
para certificação dos procedimentos de processamento e repasse dos recursos arrecadados. 

O Município poderá, através da Secretaria Municipal da Fazenda, poderá a qualquer tempo solicitar a 
alteração de rotinas operacionais previstas neste CONTRATO, mediante comunicação prévia a 
Contratada, desde que o interesse público assim recomendar. 

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. 

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

A Contratada 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 consequência a Contratada se obriga a realizar todos os atos necessários para manter esta 
reserva, inclusive instruindo neste sentido os seus funcionários, agentes e representantes. 

A Contratada 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. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
As partes de comum acordo elegem o foro da Justiça de Torres/RS como o competente para dirimir 
qualquer dúvida decorrente do presente Contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 
E por estarem assim justos e pactuados, firmam o presente Contrato em 4 (quatro) vias de igual teor 
e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas. 
 

Torres, xx de xxxxx de 2015. 
 
 
 

Nilvia Pinto Pereira 
Prefeita Municipal 

 
 

 
XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 
Contratada 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
A EMPRESA .................................................................................inscrita no CNPJ n° 
................................ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a). 
.............................................................portador(a) da carteira de identidade n°  ...........................e  do 
CPF n° .................................. DECLARA sob as penas da lei e para fim do disposto no inciso V do art. 
27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1.999, 
que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para realização de 
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de 
obra direta ou indireta de menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos. 
 
 
 
___________________, ____ de _______________de 2015. 
 
 
 
________________________________________________ 
 
Assinatura do representante legal do declarante e CPF n°. 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
DECLARAÇÃO 
 
 
 
A EMPRESA ...................................................................................inscrita no CNPJ 
.................................... sediada (endereço completo),.............................................DECLARA, sob as 
penas da Lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 
processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
_______________, ____ de ______________ de 2015 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Assinatura, nome e n° da identidade do declarante. 
Carimbo 
 
 
 

 
 


	14.1. Efetuar os pagamentos de acordo com o ora contratado.



