Prefeitura Municipal
Dom Pedro de Alcântara
Rio Grande do Sul - Brasil

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Nº 02/2021
Município de Dom Pedro de Alcântara
Edital de Chamamento Público nº 02/2021
Tipo de julgamento: menor preço por item

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA, no uso de suas
atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que está
procedendo o CREDENCIAMENTO de instituição financeira para prestação de
serviços bancários de recolhimento de tributos e demais receitas municipais, através
da DAM – Documento de Arrecadação Municipal, em padrão FEBRABAN, por
intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético de
valores arrecadados, nos ternos do art. 25, caput, da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21
de junho de 1993, regula-se, por edital constituído de partes e anexos.
1. DO OBJETO:
O Município de Dom Pedro de Alcântara/RS, torna público que receberá, no dia 13
de agosto de 2021, no horário de das 9h às 12h, documentação para
credenciamento de instituição financeira para prestação de serviços bancários
de recolhimento de tributos e demais receitas municipais, através de DAM –
Documento de Arrecadação Municipal, em padrão FEBRABAN, por intermédio
de suas agências, com prestação de contas por meio magnético de valores
arrecadados.
a) Os serviços contratados deverão ser executados pelo período de 12 (doze)
meses, seguindo o exercício fiscal, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo,
até o limite previsto no art. 57, II, da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de
1993.
b) Caso os serviços contratados sejam prorrogados, os mesmos serão reajustados
através do Valor de Referência Municipal (VRM), pelo IPCA ou por outro índice
oficial que venha substituí-lo ou, na ausência de substitutivo, pela média simples dos
principais índices econômicos que apuram a inflação anual acumulada, cuja vigência
será de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano subsequente.

2 – DAS CONDIÇÕES DO CREDENCIAMENTO:
2.1 – Poderão participar do presente Credenciamento 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 anexos, e que aceitem as normas estabelecidas pelo Município de Dom
Pedro de Alcântara/RS.
2.1.1 – Podem participar deste Credenciamento:
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 qualquer pessoa física ou jurídica, 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 resumida do presente Edital de
Credenciamento,

sendo

sua

íntegra

disponível

no

site

www.dompedrodealcantara.rs.gov.br.
2.1.2 – Não poderão participar deste Credenciamento:
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, considerada a sede ou principal estabelecimento da
proponente.
2.2 – Os participantes deverão apresentar os documentos de habilitação, indicados
a seguir, em envelope com o nome do proponente, no qual deverá externamente
conter a indicação de que se trata dos documentos de habilitação do Edital de
Chamamento Público n° 02/2021, para o que se sugere a seguinte inscrição:
Ao
Município de Dom Pedro de Alcântara/RS
Chamamento Público nº 02/2021
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
NOME
CNPJ
2.2.1 – O envelope deverá conter a seguinte documentação para a habilitação, em
01 (uma) via, que deverá ser a seguinte:

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, ou documento equivalente;
b) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou órgão
competente;
c) Comprovação, através de documento expedido pelo Banco Central de que a
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 para com a Fazenda FEDERAL (Certidão Conjunta de
Débitos relativos a tributos Federais e à Dívida Ativa da União), através e certidão de
tributos federais do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da
Lei;
f) Prova de regularidade para com a Fazenda ESTADUAL, abrangendo todos os
tributos administrados pelo Estado, através de certidão de tributos estaduais relativa
ao domicílio ou sede da licitante;
g) Prova de regularidade para com a Fazenda MUNICIPAL, abrangendo todos os
tributos administrados pelo Município, através de certidão de tributos municipais,
relativo ao domicílio ou sede da licitante;
h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS, mediante certificado emitido pela Caixa Econômica Federal;
i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto Lei n.º 5.452, de 1º de
maio de 1943. (CNDT).
j) Certidão negativa de falência e concordata, expedida a menos de 30 (trinta) dias
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
k) Declaração de que a empresa cumpre o disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da
Constituição Federal, conforme Anexo do edital;
l) Declaração específica, assinada por diretor ou representante legal da empresa,
devidamente identificado por carimbo ou digitado, contendo o nome e a qualificação,
de que não foram declarados INIDÔNEOS para licitar ou contratar com o poder

público, nos termos do inciso IV do Art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de
junho de 1993, conforme Anexo do edital;
m) 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 Credenciamento, e para o exercício de direitos
e assunção de obrigações decorrentes do Contrato de Credenciamento.
2.2.2 – Os documentos necessários para o Credenciamento poderão ser
apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada em
cartório, ou publicação em órgão de imprensa oficial, ou autenticada por servidor do
Município de Dom Pedro de Alcântara/RS, mediante a exibição do original.
2.2.4 – 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.
3 – DA ADESÃO AO CREDENCIAMENTO:
3.1

–

Torna-se

implícito

que

os

proponentes

ao

responderem

ao

CREDENCIAMENTO, concordam integralmente com os termos deste Edital e seus
anexos;
3.2 – O credenciamento permanecerá aberto a qualquer instituição financeira que
preencha os requisitos exigidos neste termo e poderá apresentar a documentação
exigida em qualquer tempo da vigência do credenciamento.
4 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
4.1 – O MUNICÍPIO pagará a CREDENCIADA pela prestação dos serviços, os
valores máximos de: R$ 2, 15 (dois reais e quinze centavos) por DAM autenticada.
4.2 – A CREDENCIADA repassará o produto da arrecadação, já descontado o valor
referente às tarifas, nos prazos definidos a seguir:
a) D + 2
b) O arquivo bancário com as informações dos pagamentos deve ser disponibilizado
ao município em D + 1. 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.
5 – DO JULGAMENTO

5.1 – Recebidos os envelopes de documentos, a Comissão de Licitações, nomeada
através da Portaria número 41/2021, fará a apreciação da documentação e
encaminhará a Secretaria da Fazenda para análise e diligências necessárias, num
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento.
5.2 – A Comissão decidirá sobre a habilitação do (s) interessado (s) ao
credenciamento, considerando-se automaticamente inabilitado aquele que deixar de
apresentar

qualquer

dos

documentos

exigidos,

que

poderá

recorrer

administrativamente num prazo de até 5 (cinco) dias úteis após tomar ciência da
decisão.
5.3 – É facultado à Comissão solicitar esclarecimentos e dados técnicos subsidiários
da documentação ao proponente, se assim julgar conveniente, e aceitá-los a seu
exclusivo critério.
5.4 – Serão consideradas habilitadas às instituições que atenderem todos os itens
exigidos neste Edital.
5.5 – Após a fase de habilitação, o credenciado será convocado para, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, celebrar Termo de Credenciamento/Contratual.
6 – IMPUGNAÇÕES E RECURSOS
6.1 – Eventuais pedidos de impugnações ao presente edital de Chamamento Público
deverão ser dirigidos ao Departamento de Licitações e Compras e protocolados
durante o horário de expediente da Administração.
6.2 – Da decisão relativa ao credenciamento ou descredenciamento caberá recurso
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, que deverá ser dirigido ao Prefeito e protocolado
durante o horário de expediente.
6.3 – É admitido o envio de impugnações do edital ou de recurso por e-mail,
licitacao@dompedrodealcantara.rs.gov.br.
6.4 – Os recursos e prazos seguirão o disposto nos artigos 109 e seguintes da Lei
8666/93, e suas alterações.
7-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1 – As despesas decorrentes das contratações oriundas deste credenciamento
correrão à conta da dotação orçamentária da Secretaria Municipal da Fazenda e
Administração.
8 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
8.1 – É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, do objeto do presente
credenciamento;
8.2 – O Município poderá determinar a qualquer momento, mediante prévia
comunicação ao CREDENCIADO, a realização de inspeções e levantamentos,

inclusive nas agências integrantes da rede arrecadadora, para certificação dos
procedimentos de processamento e repasse dos recursos arrecadados.
8.3 – O Município poderá, através da Secretaria Municipal da Fazenda e
Administração, a qualquer tempo solicitar a alteração de rotinas operacionais
previstas neste EDITAL, mediante comunicação prévia ao CREDENCIADO, desde
que o interesse público assim recomendar, com antecedência mínima de 45
(quarenta e cinco) dias;
8.4 – 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;
8.5 – Caberá aplicação de multa conforme determinado pela Lei Federal n.º
8.666/93, de 21 de junho de 1993, bem como rescisão contratual por
descumprimento de quaisquer das obrigações constantes neste termo pelo
CREDENCIADO, e ainda conforme anexo do Termo de Referência.
8.6 - O CREDENCIADO 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 o CREDENCIADO se
obriga a realizar todos os atos necessários para manter esta reserva, inclusive
instruindo neste sentido os seus funcionários, agentes e representantes.
8.7 – O CREDENCIADO 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.
8.8 – Caso o CREDENCIADO não repasse o valor dos pagamentos realizados pelos
contribuintes e/ou devedores, assumirá a responsabilidade pelo valor total não
repassado, inclusive seus acréscimos.
8.9 - Os serviços serão prestados exclusivamente no estabelecimento do
credenciado, com pessoal e material próprios, sendo de sua responsabilidade
exclusiva e integral os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e
comerciais decorrentes do serviço, cujos ônus e obrigações, em nenhuma hipótese,
poderão ser transferidos para o Município.
8.10 – Ao Prefeito fica assegurado o direito de, no interesse do Município, revogar
ou anular o presente processo de credenciamento, sem que caiba aos interessados
quaisquer direitos a reclamações ou indenizações.

8.11 - Cópias do presente edital poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Dom
Pedro de Alcântara, localizada na Avenida Central, 89, de segunda a sexta-feira, no
horário das 09 às 17 horas, maiores informações pelo telefone (51) 3664-0011.
8.12 - Fica eleito o Foro da Comarca de Torres para dirimir quaisquer litígios
oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro
qualquer, por mais privilegiado que seja.

Dom Pedro de Alcântara, 29 de julho de 2021.

ALEXANDRE MODEL EVALDT
Prefeito Municipal

Este edital foi devidamente examinado e aprovado por esta Assessoria
Jurídica.
Em _____-_____-________
______________________________________
Giovani Pacheco Trajano – OAB /RS 40.575

ANEXO I

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021

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

sediada

à............................................,

bairro

…………......................, município de ............................., por seu representante legal,
Sr........................, portador da carteira de identidade nº..................... e CPF
nº............................. vem por meio deste, solicitar o Credenciamento, junto à
Prefeitura Municipal de Dom Pedro de Alcântara/RS.

__________________________
(local e data)

______________________________________
Assinatura do Representante Legal
CPF

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021

(nome da empresa), CNPJ/MF número ( ), sediada (endereço completo) declaro que
não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, para fins do disposto no inciso V
do art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e em qualquer
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, conforme Decreto Federal 4358, de
05.09.2002, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, em
observância a Lei Federal n¨ 9.854, de 27 de outubro de 1999, que altera a Lei n¨
8.666/93.

__________________________
(local e data)

______________________________________
Assinatura do Representante Legal
CPF

OBS.:
1) Esta declaração deverá carimbada com o número do CNPJ.
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 (catorze) anos aprendizes devera
declarar essa condição.

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021

DECLARAÇÃO
(NOME DA EMPRESA)___________________, inscrita no CNPJ sob o nº
______________,

estabelecida

a

rua

____________________________,

nº

________, na cidade de __________________, por intermédio de seu representante
legal, DECLARA que sua empresa não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou
contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei
nº 8.666/93 e alterações posteriores da referida lei. Declaro também, que
comunicarei qualquer fato superveniente a entrega dos documentos de habilitação,
de acordo com as exigências do Edital de Credenciamento da Prefeitura Municipal
de Dom Pedro de Alcântara – RS.

__________________________
(local e data)

______________________________________
Assinatura do Representante Legal
CPF

