
PROCESSO DE LICITAÇÃO 098/2021 

CREDENCIAMENTO Nº 004/2021 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021 PARA CREDENCIAMENTO DE 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE 

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS. 
 

 
O MUNICÍPIO DE NATALÂNDIA MG, pessoa jurídica de direito Público 

interno, inscrita no CNPJ sob o nº 01.593.752/0001-76, com sede à Rua 
Natalício, nº 560, centro, através da Comissão de Licitações, com base no artigo 

25 “caput” da Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/1993, torna público o presente 
edital de CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021 para credenciamento de instituições 

financeiras objetivando a prestação de serviços bancários de recolhimento 

de tributos: impostos, taxas, dívida ativa e demais receitas municipais, 
através de DAM, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas 

agências, com prestação de contas em meio magnético de valores 
arrecadados, regula-se pelas condições fixadas neste edital.  

 
DO CONCEITO. 

Considerando que as condições para execução do objeto são universais e, 

portanto, a prestação dos serviços dar-se-á em igualdade de condições e o preço 

a ser pago será o mesmo para todos os interessados, extingue-se a 

competitividade, caracterizando situação de Inexigibilidade de Licitação, 

fundamentada no Caput do art. 25 da Lei n°.666/93. Desta forma, o 

Credenciamento apresenta-se como a forma mais adequada de atender o objeto 

em questão, por conceder tratamento isonômico a todos os pretensos 

credenciados.    

1- DO OBJETO: 

 
1.1- Constitui objeto da presente Chamada Pública o credenciamento de 

instituições financeiras objetivando a prestação de serviços bancários de 

recolhimento de tributos: impostos, taxas, dívida ativa e demais receitas 

municipais, através de DAM, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas 

agências, com prestação de contas em meio magnético de valores arrecadados, 

mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

2-PRAZO E LOCAL DE CREDENCIAMENTO. 

2.1- O credenciamento ocorrerá a partir do primeiro dia útil subseqüente à 

publicação do presente instrumento, no horário das 8h00min às 13h00min, na 

Rua Natalício, nº 560 Centro, e permanecendo aberto para novos 



interessados pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais 

e sucessivos períodos, nas modalidades descritas no item 01 deste 

instrumento. 

2.2-Os interessados para atenderem o chamamento do credenciamento, 

poderão ter acesso aos modelos e anexos, no endereço eletrônico da prefeitura 

ou solicitados pelo e:mail: licitacao@natalandia.mg.gov.br. 

3. DAS CONDIÇÕES DO CREDENCIAMENTO: 
 

3.1-Poderão participar do presente Credenciamento pessoas jurídicas, 

legalmente constituídas, habilitadas, com idoneidade que não tenham sofrido 

penalidade de suspensão pelo Município de Natalândia, ou declaração de 

idoneidade por parte do Poder Público, que satisfaçam as condições fixadas 

neste edital e seus anexos, e que aceitem as normas estabelecidas pelo 

Município de NATALÂNDIA-MG e:  
 

3.1.1.1–As instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central 

do Brasil na forma de banco Múltiplo, Comercial ou Cooperativo, e Cooperativo 

de Crédito, que preencherem todos os requisitos exigidos neste Edital.  
 

3.1.1.2–É vedada a apresentação de mais de uma proposta de habilitação neste 

Credenciamento.  
 

3.1.1.3-As instituições financeiras interessadas poderão protocolar a inscrição 

para credenciamento na sede da Prefeitura Municipal de Natalândia- SETOR DE 

LICITAÇÕES, a partir das 9:00 horas, no endereço Rua Natalício, nº 560, centro, 

Natalândia-MG, a partir da publicação resumida do presente Edital de 

Credenciamento. 
 

3.1.2-Não poderão participar deste Credenciamento:  

3.1.2.1-Instituições financeiras que estiverem em processo de intervenção 

judicial ou extrajudicial, falência, insolvência ou liquidação;  
 

3.1.2.2-Instituições financeiras que tenham sido declaradas inidôneas para 

contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer 

Poder ou esfera de Governo;  
 

3.1.2.3-Estiver irregular quanto à comprovação de quitação de tributos federais, 

estaduais ou municipais, considerada a sede ou principal estabelecimento da 

proponente.  
 

3.2-OS PARTICIPANTES DEVERÃO APRESENTAR A SEGUINTE 

DOCUMENTAÇÃO:  

O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir 

relacionados, conforme o caso:  



 

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, se houver, 

devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades 

comerciais, e no caso de sociedade por ações e cooperativas, acompanhadas da 

ata da assembleia da última eleição da diretoria ou contrato consolidado; 

b) Prova de registro no caso de empresa individual, trazendo objeto social 

compatível com o objeto do Credenciamento;  

c) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou 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; 
 

d) Declaração do Banco Central de que a instituição financeira esta 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; 
 

e) 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 

exercício de direitos e assunção de obrigação decorrentes do contrato.   
 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ);  

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação 

da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com 

Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

expedida pela Secretaria da Receita Federal;  

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 

proponente;  

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 

proponente;  

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS 

ou documento equivalente que comprove a regularidade;  



f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 

ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º 

de maio de 1943; 

g) Comprovação do Cadastro junto ao FEBRABAN. 
 

 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

a)- certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física 

dentro do prazo de validade expresso na própria certidão.  

    * No caso de Certidão Cível, deverá conter especificamente a que 

se refere expresso no corpo da certidão.   

   OUTRAS COMPROVAÇÕES:  

a)- Solicitação de Credenciamento ( anexo III)  

b)- Declaração Quanto ao Conhecimento e atendimento as exigências do Edital 

( anexo IV).  

c)-Declaração de cumprimento do disposto ao art. 7°, Inciso XXXIII da 

constituição federal.( anexo V)  

d)Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação (anexo VI)  

e) Proposta de adesão. (anexo VII) 

f) Dados do Fornecedor. (anexo VIII) 

3.2.1– Os documentos necessários para o Credenciamento poderão ser 

apresentados em qualquer processo de cópia mediante a apresentação do 

original, para autenticação por membro da Comissão de Permanente de 

Licitações, nos termos do inciso II do art. 3º, da Lei Federal nº 13.726, de 08 

de outubro de 2018 

3.2.2 – Ao protocolar seu pedido para o Credenciamento, a instituição financeira 

aceita e se obriga a cumprir todos os termos deste Edital.  



.2.3 - O envelope deverá ser apresentado com os seguintes dizeres externos:  

 

4. DA ADESÃO AO CREDENCIAMENTO:  

4.1 – Os proponentes ao se CREDENCIAREM, concordam integralmente com os 

termos deste Edital e seus anexos;  
 

4.2 – Os valores dos procedimentos relativos aos serviços bancários, seus 

reajustes e demais condições, constam nos demais anexos que é parte 

integrante deste edital.  
 

5- DO PROCEDIMENTO: 

5.1 - Os envelopes de habilitação, deverão ser entregues à Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Natalândia (endereço 

indicado no preâmbulo), até o horário previsto no preâmbulo deste edital para 

a apresentação dos envelopes. 

 

5.2 – O interessado poderá se fazer representar neste certame, desde que, antes 

da abertura dos envelopes, seu representante apresente procuração com 

poderes específicos, com copia do documento pessoal do outorgante para 

confrontar a assinatura, nos termos do Inciso I do art. 3º da lei Federal nº 

13.726 de 08 de outubro de 2018. 

 

5.3 – Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação objetivando a 

verificação das condições de participação e de habilitação dos interessados serão 

iniciados imediatamente após o término do prazo para a apresentação dos 

envelopes, em ato público, no setor de licitações e contratos. 
 

5.3.1 – Em seguida, o envelope será aberto e os papéis conferidos e rubricados 

pela Comissão permanente de Licitação e pelos licitantes presentes. 
 

À Prefeitura Municipal de Natalândia 

Processo Licitatório n°098/2021 

Edital de Credenciamento  N°004/2021 

Envelope n° 01 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO  

Nome do Proponente: 

À Prefeitura Municipal de Natalândia 

Processo Licitatório n°098/2021 

Edital de Credenciamento  N°004/2021 

Envelope n° 02 – PROPOSTA DE ADESÃO  

Nome do Proponente: 



5.4 – Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas 

todas as ocorrências. A ata será assinada pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitações e pelos representantes que se apresentaram 

devidamente credenciados. 
 

5.5 – No caso de contratação, a Administração convocará os credenciados na 

licitação para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da entrega da 

intimação ou da publicação, assinar o contrato, cuja minuta integra o Anexo II 

deste edital.  
 

5.6 – O município de Natalândia pagará, mensalmente, ao prestador de serviços 

referendados no objeto desta licitação, pelos serviços efetivamente prestados, 

os valores unitários de cada procedimento, conforme os itens do ANEXO I deste 

edital. 

6 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

 

6.10 - As despesas decorrentes das contratações previstas neste edital serão 

cobertas pela seguinte Dotação Orçamentária: 
 

           02.03.01.04.129.0403.2125.3.3.90.39.00 ficha:111 

6.11 - Nos exercícios financeiros futuros, as despesas correrão à conta das 

dotações próprias que forem aprovadas para os mesmos. 

7. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

7.1. Eventuais pedidos de impugnações ao presente edital de chamamento 

público deverão ser dirigidos ao Setor Licitações e protocolizados durante o 

horário de expediente da Administração.  

7.2. Da decisão relativa ao credenciamento ou descredenciamento caberá 

recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, que deverá ser dirigido ao senhor 

Prefeito Municipal e protocolizado durante o horário de expediente.  

7.3. É admitido o envio de Pedidos de Esclarecimento, Impugnações ao edital ou 

Recursos através do e-mail: licitacao@natalandia.mg.gov.br. 

8. DAS CONDIÇÕES 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 a Instituição Financeira, a realização de informações 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, a qualquer momento, modificar as condições iniciais 

do presente credenciamento e retomar 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;  
 

8.4 – O contrato de credenciamento poderá ser prorrogado, a critério da 

administração, por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, II, da 

lei 8666/93 Município de Natalândia-MG; 
 

8.5 – Caberá aplicação de multa conforme determinado pela Lei 8.666/93, bem 

como rescisão contratual por descumprimento de quaisquer das obrigações 

constantes neste edital, termo de referencia e contrato; 
  

8.6 – A Instituição Financeira declara conhecer que, conforme a normas legais 

vigentes lhe é proibido fornecer a terceiros qualquer tipo de informação que 

tenha obtido por ocasião da execução deste CONTRATO, por esta razão 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; 

8.7 – A Instituição Financeira assume a responsabilidade pelos atos praticados 

por seus funcionários, agentes, assessores, representantes e ou qualquer pessoa 

vinculada à sua instituição no cumprimento do presente CONTRATO que causem 

prejuízo aos interesses do Município; 

 

8.8 – 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; 
 

8.9 - A autoridade competente poderá revogar ou anular esta licitação nos 

termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93; 
 

8.10 - A Comissão Permanente de Licitação dirimirá as dúvidas que forem 

suscitadas em decorrência deste Edital, desde que arguidas por escrito, até dois 

dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes; 

 

8.11 - Será descredenciada a licitante que deixar de prestar informações 

complementares, quando solicitada; 

 



8.12 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou 

apresentação de documentação relativa ao presente Edital; 

 

8.13 - Independente de declaração expressa, a simples participação nesta 

licitação implica aceitação plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo 

do direito de impugnar os seus termos o licitante que, tendo-o aceito sem 

objeção, vier, após o julgamento desfavorável, apresentar falhas e 

irregularidades que o viciem. 

ANEXOS AO PRESENTE EDITAL, DELE FAZENDO PARTE INTEGRANTE:  

ANEXO I - Termo de Referência  

ANEXO II - Minuta de Contrato  

ANEXO III – Modelo de Solicitação de Credenciamento da Instituição Financeira.  

ANEXO IV – Modelo de Declaração Quanto ao Conhecimento e Atendimento as 

Exigências do Edital.  

ANEXO V – Cumprimento do disposto no art. 7°, Inciso XXXIII da Constituição 

Federal.  

ANEXO VI – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo de Habilitação.  

ANEXO VII – Modelo de Proposta de Adesão 

ANEXO VIII – Dados do Fornecedor 

 

Natalândia, 01 de Outubro de 2021. 

A Comissão Permanente de Licitação: 

 

 

ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS 
Secretario Municipal de Finanças 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

1-OBJETO: Credenciamento de instituições financeiras objetivando a prestação 

de serviços bancários de recolhimento de tributos: impostos, taxas, dívida ativa 

e demais receitas municipais, através de DAM, em padrão FEBRABAN, por 

intermédio de suas agências, com prestação de contas em meio magnético de 

valores arrecadados. 

2-DA JUSTIFICATIVA:  

2.1 - Tendo em vista a necessidade de manutenção das tarefas, justifica-se a 

necessidade de credenciar instituições financeiras para recebimento de tributos 

municipais, (arrecadação) não qual sem este não é possível ser feita a 

arrecadação municipal para manutenção da prefeitura e pagamento de 

fornecedores e funcionários. Atender aos contribuintes que pagam seus tributos 

municipais, oferecendo a eles comodidade, segurança e eficiência, através de 

espaços físicos e equipamentos adequados, segundo especificações do edital, e 

sempre observar o bom atendimento, conforme Código de Defesa do 

Consumidor. (Consulta TCE MG nº 833.253, Rel. Cons. Antônio Carlos Andrada, 

19.10.11). O posicionamento do TCE - MG quanto ao credenciamento é pacifico, 

sendo admitida a contratação mediante regular processo de inexigibilidade. 

O processo de inexigibilidade necessita atender ao que determinam os artigos 

25 e 26 da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, notadamente 

quanto à justificativa do preço e do fornecedor. A justificativa do preço decorre 

da pesquisa junto as instituições bancaria, estabeleceu o preço máximo para 

pagamento por boleto recebido.  

Justifica-se o credenciamento de todas as instituições interessadas, mesmo 

aquelas situadas nas cidades vizinhas, com o objetivo de ampliar o numero de 

postos de recebimento, de modo a facilitar o pagamento por parte do 

contribuinte. Esta ampliação dos postos de pagamento, além da comodidade ao 

contribuinte tende a aumentar a arrecadação, decorrente da facilidade de 

pagamento. 

3- PLANILHA DE QUANTITATIVOS ITENS QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL 

UNIDADE ESPECIFICAÇÕES. 

Item Quantidade estimada anual 

 

Unidade especificações 

 

01 2.300 (dois mil e trezentos reais) Guia Serviços de arrecadação de IPTU  

IPTU = 2.300 carnês = (Parcela Única)  



02 450 (quatrocentos e cinquenta reais)  Guia Serviço de arrecadação de ISS (fixo 
e variável) e demais tributos  

03 150 (cento e cinquenta reais)  TBI  

04 850 (oitocentos e cinquenta reais)  Receitas Diversas  

 

3.1- Quantidade estimada de até 3.750 (três mil, setecentos e cinquenta) Guias 

de Recebimentos pelo período de até 12 meses.   
 

3.1.1 Valor total arrecadado estimado para o período de 12 meses é de R$ 

866.203,70 (oitocentos e sessenta e seis, duzentos e três reais e setenta reais).  

4-DA TARIFA MÁXIMA A SER PAGA:  

4.1 - O Banco credenciado será remunerado pela prestação do serviço de 

recolhimento de boletos e guias de arrecadação municipal e demais receitas 

públicas através de boleto e guia de arrecadação municipal, referente às 

modalidades arrecadação, débito automático e canais alternativos até o preço 

máximo de:  

1. Pagamento em guichê - R$ 1,90 (um real e noventa centavos)  

2. Pagamento em correspondente bancário - R$ 1,60 (um real e sessenta 

centavos)  

3. Pagamento em internet – R$ 0,70 (setenta centavos)  

4. Pagamento em auto-atendimento – R$1,20 (um real e vinte centavos)  

5. Pagamento em rede lotérica- R$1,80 (um real e oitenta centavos) 

6- Débito Automático- R$ 1.00 (um real) 

4.2- A instituição financeira interessada em aderir ao credenciamento 

em epígrafe poderá optar pelo canal de atendimento de seu interesse, 

desde que não ultrapasse os valores prefixados. 

5- DO REAJUSTE 

5.1 - No caso de prorrogação de contrato, os preços acima serão reajustados 

pelo IPCA/IBGE, acumulado no período da vigência do contrato, por simples 

termo de aditamento tendo como base o mês que antecede o término do termo 

de credenciamento;  

5.1.1-Os recursos provenientes da arrecadação oriundas das receitas municipais 

serão mantidos em aplicação financeira nos Bancos Oficiais;  

 



6 – DA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:  

6.1 – A Instituição Financeira credenciada prestará serviços de recebimento de 

contas, tributos e demais receitas municipais de acordo com as estipulações do 

presente edital e minuta do contrato.  

6.1.1 - A prestação dos serviços de arrecadação, através de Documento de 

Arrecadação Municipal – DAM ou guia de cobrança, 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.  

 

6.2 – São obrigações da Instituição Financeira:  

I – Receber tributos e demais receitas municipais somente através dos 

documentos de arrecadação (DAM) ou guia de cobrança, expedidos e aprovados 

pela Diretoria de Tributação, que estejam com todos os campos de informações 

obrigatórios devidamente preenchidos, sem emendas ou rasuras, por qualquer 

modalidade pela qual se processe o pagamento, nos termos deste 

Credenciamento;  

II – Arrecadar em toda sua rede de agências, postos bancários e outras 

representações, inclusive as que vierem a ser inauguradas, após a assinatura do 

contrato;  

III – Apresentar ao Município, no ato da assinatura do 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 Diretoria de Tributação.  

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 Financeira, que resultem em descontinuidade  

arrecadação em modalidade de pagamento colocado à disposição do 

contribuinte, ou na modificação de qualquer processo que tenha reflexo nos 

serviços objeto do CONTRATO;  

V – A informação recebida nos Documentos de Arrecadação Municipal (DAM) ou 

guia de cobrança será obtida pela leitura do código de barras padrão FEBRABAN 

ou pela digitação da respectiva representação numérica, ou por meio 

previamente aprovado pela Diretoria de Tributação;  



VI – A Instituição Financeira 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 documento de arrecadação – DAM ou guia de cobrança, 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.  

VIII – Manter os DAM ou guia de cobranças arquivados por um período de 180 

(cento e oitenta dias) dias;  

IX – Enviar ao Município, até o 1º (primeiro) dia útil seguinte da arrecadação, 

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 

(MGB);  

X – Em caso de incorreção de dados, o Contratado se compromete a regularizar 

as informações em até 05 dias úteis, sem prejuízo das penalidades previstas no 

contrato;  

XI - 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;  

XII – Fornecer ao Município, sempre que solicitadas, certidões negativas de 

encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários;  

XIII – Disponibilizar ao Município os documentos e as informações necessárias 

para a verificação dos procedimentos de arrecadação, ficando a Instituição 

Financeira obrigada a resolver eventual irregularidade, inclusive reprocessando 

a informação contida nos arquivos auditados, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias;  

XIV – Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico 

por um período mínimo de 05 (cinco) anos.  

XV – A Instituição Financeira credenciada repassará o produto da arrecadação 

nos prazos definidos a seguir: 

 a) no 2º dia útil após a data do recebimento para a data do recebimento para 

os documentos arrecadados Auto atendimento, Internet e débito automático em 

conta;  



b) no 3º dia útil após a data do recebimento para os documentos na Rede 

Lotérica, e forma de pagamento em dinheiro;  

c) no 3 º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados 

no Correspondente Bancário.  

d) no 4 º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados 

mediante cheque. 

e) 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.  

f) 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.   

6.3 – É vedada a Instituição Financeira: 

 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.  

6.4- Não será considerada como repassada a arrecadação:  

a) enquanto o arquivo das transações remetido pela Instituição Financeira 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.  

6.5. São obrigações do Município:  

I- expedir normas e procedimentos de verificação e controle da consistência das 

informações relativas à arrecadação dos tributos municipais; 

 II – especificar o protocolo de comunicação a ser utilizada na transmissão 

eletrônica de dados;  

III – estabelecer as especificações técnicas para a captura e envio das 

informações, conforme as condições estabelecidas no padrão FEBRABAN de 

código de barras; 

 IV – remunerar a Instituição Financeira pelos serviços efetivamente prestados;  



V – por à disposição dos contribuintes as informações necessária para que estes 

possam efetuar seus pagamentos;  

VI – Entregar a Instituição Financeira; 

 a) Recibo do arquivo enviado;  

b) Mensagem de aceitação/ rejeição do arquivo enviado. 

7 – DA FISCALIZAÇÃO:  

7.1- A prestação de serviços de arrecadação ficará sempre sujeita à 

regulamentação e fiscalização do Município, através da Secretaria Municipal de 

Fazenda da Prefeitura Municipal de Natalândia, sendo gestor o próprio Secretário 

da Fazenda, ou outro servidor designado pelo chefe do Executivo municipal.  

 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS:  

8.1 – A Instituição Financeira declara conhecer que, conforme a norma legal 

vigente é proibida fornecer a terceiros qualquer tipo de informação que tenha 

obtido por ocasião da execução do CONTRATO, por esta razão 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.  
 

8.2 – A Instituição Financeira assume a responsabilidade pelos atos praticados 

por seus funcionários, agentes, assessores, representantes e ou qualquer pessoa 

vinculada à sua instituição no cumprimento de suas obrigações.  

 

8.3-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 Legais. 

 

Natalândia-MG, 01 de Outubro de 2021 

 

 

ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Fazenda  

 

 

 



ANEXO II  

MINUTA DO CONTRATO 

 

Pôr este instrumento de CONTRATO, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE NATALÂNDIA – MG, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.593.752/0001-76, 

situada à Rua Natalício, nº. 560, NATALÂNDIA – MG, neste ato representada por 

seu Prefeito Municipal, o Senhor, GERALDO MAGELA GOMES, inscrito no CPF 

sob o nº 036.608.486-03, residente e domiciliado neste Município, doravante 

denominada CONTRATADO, e do outro lado a empresa __________________, 

inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. __.___.___/____-__, estabelecida na 

____________________ neste to representado por ___________________, 

portador da Cédula de Identidade nº. ________ e CPF/MF. nº. ___.___.___-__, 

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, ajustam e contratam o 

presente credenciamento para prestação de arrecadação de tributos municipais, 

tudo de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93, e pelo estabelecido no Edital, 

parte integrante deste contrato independente de transcrição, e atendidas às 

cláusulas e condições que enunciam a seguir:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, DO PREÇO E DOTAÇÃO:  

 

1.1-Cabe a Contratada e Constitui objeto deste contrato a prestação de 

serviços de instituições financeiras objetivando o recolhimento de tributos: 

impostos, taxas, dívida ativa e demais receitas municipais, através de DAM, em 

padrão FEBRABAN, com prestação de contas em meio magnético de valores 

arrecadados. 

1.2 O contratado se obriga a recolher os tributos e demais receitas municipais, 

através de documentos de arrecadação (DAM), pelo(s) seguinte (s) canal (is) de 

atendimento nos termos  do edital.  

1.3 - O preço mensal para o primeiro período de 12 meses é o disposto abaixo, 

tendo por base a data da assinatura do presente ajuste.  



1.4 - Pela prestação dos serviços de arrecadação de tributos municipais, objeto 

deste contrato, a contratante pagara a contratada por documento recebido os 

seguintes valores: 

Meio de Recebimento Tarifa R$ 

  

 

1.5-Valor total estimado para o período de 12 meses é de R$ XXX.XXX,XX (Valor 

por extenso).  

1.6- As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária:  

           02.03.01.04.129.0403.2125.3.3.90.39.00 ficha:111 

1.7-Os recursos provenientes da arrecadação oriundas dos recolhimentos das 

receitas do Município serão mantidos em aplicação financeira em Bancos Oficiais. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES: 

2.1 - São obrigações da Instituição Financeira:  

I – Receber tributos e demais receitas municipais somente através dos 

documentos de arrecadação (DAM) ou guia de arrecadação, expedidos e 

aprovados pela Secretaria Municipal de Fazenda e planejamento-setor de 

tributos, que estejam com todos os campos de informações obrigatórios 

devidamente preenchidos, sem emendas ou rasuras, por qualquer modalidade 

pela qual se processe o pagamento, nos termos deste Credenciamento;  

II – Arrecadar em toda sua rede de agências, postos bancários e outras 

representações, inclusive as que vierem a ser inauguradas, após a assinatura do 

contrato; 

 III – Apresentar ao Município, no ato da assinatura do 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 Diretoria de Tributação.  

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 FINANCEIRA, que resultem em 

descontinuidade de arrecadação em modalidade de pagamento colocado à 

disposição do contribuinte, ou na modificação de qualquer processo que tenha 

reflexo nos serviços objeto do CONTRATO;  

V – A informação recebida nos Documentos de Arrecadação Municipal (DAM) ou 

guia de arrecadação, será obtida pela leitura do código de barras padrão 

FEBRABAN ou pela digitação da respectiva representação numérica, ou por meio 

previamente aprovado pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento da 

Prefeitura Municipal de Natalândia;  

VI – A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 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 documento de arrecadação – DAM ou guia de arrecadação, 

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.  

VIII – Manter os DAM ou guia de arrecadação, arquivados por um período de 

180 (cento e oitenta dias) dias;  

IX – Enviar ao Município, até o 1º (primeiro) dia útil seguinte da arrecadação, 

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 

(MGB);  

X – Em caso de incorreção de dados, o Contratado se compromete a regularizar 

as informações em até 05 dias úteis, sem prejuízo das penalidades previstas no 

contrato;  



XI - 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;  

XII – Fornecer ao Município, sempre que solicitadas, certidões negativas de 

encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários;  

XIII – Disponibilizar ao Município os documentos e as informações necessárias 

para a verificação dos procedimentos de arrecadação, ficando a INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA obrigada a resolver eventual irregularidade, inclusive 

reprocessando a informação contida nos arquivos auditados, no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias;  

XIV – Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico 

por um período mínimo de 05 (cinco) anos.  

XV – A Instituição Financeira credenciada repassará o produto da arrecadação 

nos prazos definidos a seguir:  

a) no 2º dia útil após a data do recebimento para a data do recebimento para 

os documentos arrecadados Auto Atendimento, Internet e Débito Automático em 

Conta;  

b) no 3º dia útil após a data do recebimento para os documentos na Rede 

Lotérica, e forma de pagamento em dinheiro;  

c) no 3 º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados 

no Correspondente Bancário.  

d) no 4º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados 

mediante cheque. 

e) 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.  



f) 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.  

2.2 - É vedado a Instituição Financeira:  

I – utilizar, revelar ou divulgar, no todo ou em parte, ainda que para uso interno, 

informações ou documentos vinculados à prestação de serviços para o Município.  

II – cancelar ou debitar valores sem a autorização expressa do Contratante.  

2.3 - Não será considerada como repassada a arrecadação:  

a) Enquanto o arquivo das transações remetido pela Instituição Financeira 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.  

2.4 - São obrigações do Contratante:  

I - expedir normas e procedimentos de verificação e controle da consistência das 

informações relativas à arrecadação dos tributos municipais; 

 II – especificar o protocolo de comunicação a ser utilizada na transmissão 

eletrônica de dados;  

III – estabelecer as especificações técnicas para a captura e envio das 

informações, conforme as condições estabelecidas no padrão FEBRABAN de 

código de barras;  

IV – remunerar a Instituição Financeira pelos serviços efetivamente prestados, 

mediante a apresentação de relatórios mensais determinados neste Contrato;  

V – pôr à disposição dos contribuintes a informação necessária para que estes 

possam efetuar seus pagamentos;  

VI – Entregar a Instituição Financeira;  



a) Recibo do arquivo enviado;  

b) Mensagem de aceitação/ rejeição do arquivo enviado.  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO:  

3.1 - A prestação de serviços de arrecadação ficará sempre sujeita à 

regulamentação e fiscalização do Município tendo como gestor do presente 

contrato o Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento. 

CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME LEGAL:  

4.1 - O presente contrato é celebrado em conformidade com a Lei Federal nº 

8.666/93 e suas posteriores alterações.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO:  

5.1 - O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data se 

sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério da administração, por iguais 

e sucessivos períodos, nos termos do artigo 57, II, da lei 8666/93, mediante 

termo aditivo.  

CLÁUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES:  

6.1 - O presente contrato poderá ser alterado ou modificado, por interesse do 

Contratante ou de comum acordo entre as partes, mediante termo aditivo.  

6.1.2 - No caso de prorrogação de contrato, os preços acima serão reajustados 

pelo IPCA/IBGE, acumulado no período da vigência do contrato, por simples 

termo de aditamento tendo como base o mês que antecede o término do termo 

de credenciamento. 

 CLAUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES:  

7.1-O(s) licitante(s)/contratado(s) que praticar(em) quaisquer atos previstos no 

artigo 87 da Lei 8.666/93, conforme o caso, ficará(ão) sujeito(s) às seguintes 

penalidades, que serão aplicadas mediante procedimento administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa: I) advertência; 
 



7.2- Multa, que será aplicada da seguinte forma: a) Multa de 0,1 % (zero vírgula 

um por cento) sobre o valor total do contrato, em relação ao descumprimento 

dos prazos fixados, por dia de atraso injustificado;  

b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, por 

sua inexecução parcial;  

c) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua 

inexecução total;  

 

7.3- Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura do município de 

NATALÂNDIA-MG, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;  
 

7.4- 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 o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior.  

CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:  

A rescisão contratual pode ser:  

8.1. determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93. 

 8.2. amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a 

termo no processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a 

Administração.  

8.3. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela 

Administração, com as conseqüências previstas em Lei.  

8.4. Em casos de rescisão administrativa prevista nos arts. 77 e 78 da Lei 

8.666/93 ficam reconhecidos todos os direitos da contratante.  

 



CLÁUSULA NONA – DO FORO:  

9.1 - É competente o Foro da Comarca de Bonfinopolis de Minas-MG para dirimir 

qualquer controvérsia que se originar deste contrato. E, por estarem assim, 

justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 Natalândia/MG, xxxx de xxx de 2021. 

 

Prefeitura Municipal de Natalândia 

GERALDO MAGELA GOMES -Prefeito Municipal 

Contratante 

 

Empresa Contratada 

Representante 

TESTEMUNHAS: 

Nome:_________________________ 

CPF:___________________________ 

 

Nome:_________________________ 

CPF:___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III 

 

“MODELO” DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 

(em Papel Timbrado da Proponente) [NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA...], 

com sede [ENDEREÇO....], inscrito(a) no CNPJ - MF sob nº [...], tendo em vista 

o disposto no Edital de Credenciamento nº 004/2021, vem perante V. Exa. 

requerer o seu CREDENCIAMENTO, conforme documentação anexa, para fins de 

prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos e demais receitas 

públicas municipais, através de Código de Barras, obrigatoriamente em padrão 

FEBRABAN, por intermédio de suas agências, postos de atendimento bancários 

e canais eletrônicos com prestação de contas por meio magnético dos valores 

arrecadados, conforme tarifa máxima estipulados no edital em epigrafe.  

 

 

 

Local e data ______________________________________  

 

Assinatura do representante legal/Carimbo.  

N.º RG/CPF (MF) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO QUANTO AO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS 

EXIGÊNCIAS DO EDITAL CREDENCIAMENTO Nº 004/2021 PROCESSO DE 

LICITAÇÃO N° 098/2021 Prefeitura do município de Natalândia -MG. 

 

Ref.: Declaração quanto ao conhecimento e atendimento as exigências do edital. 

.............................., inscrito no CNPJ n° ............., por intermédio de seu 

representante legal, Sr.(Sra.) ................................, portador(a) da Carteira 

de Identidade n° .................. e do CPF n° ......................., DECLARA, sob as 

penas da lei, conhecer e atender a todas as exigências do Edital do 

Credenciamento acima identificada.  

 

 

 

........................., .......... de ......................... de ...............  

 

 

 

(nome e assinatura do representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO V 

 

 

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7°, INCISO XXXIII DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CREDENCIAMENTO Nº 004/2021 PROCESSO DE 

LICITAÇÃO N° 098/2021 Prefeitura do município de Natalândia -MG 

 

 Ref.: Cumprimento do disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal 

......................................................, inscrita no CNPJ n° ............, por 

intermédio de seu representante legal, Sr.(Sra.) ...................................., 

portador(a) da Carteira de Identidade n° ........... e do CPF n° .................., 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei federal n° 8.666, 

de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal n° 9.854, de 27 de outubro 

de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: 

emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).  

 

................................, ....... de ...............de ..............  

 

(Local e data) 

 

 .............................................................................  

 

(nome e assinatura do representante legal) 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE 

HABILITAÇÃO. CREDENCIAMENTO Nº 004/2021 - PROCESSO DE 

LICITAÇÃO N° 098/2021  

Ref.: Declaração de inexistência de fato impeditivo a habilitação 

......................................................, inscrita no CNPJ n° ............, por 

intermédio de seu representante legal, Sr.(Sra.) ...................................., 

portador(a) da Carteira de Identidade n° ........... e do CPF n° .................., 

DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente aos requisitos de 

habilitação exigidos no Edital da Chamada Publica acima identificada, e que não 

há nenhum fato impeditivo à minha habilitação.  

......................................, ........ de ..................de ....................  

 

.................................................................  

(nome e assinatura do representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VII 

MODELO DE PROPOSTA DE ADESÃO 

 

Ilmo. Sr. Presidente da Comissão de Licitação, 

 

Vimos por meio desta, apresentar a esta comissão nossos documentos, 

solicitando nosso credenciamento, visando à prestação de serviços de 

recebimentos de tributos municipais devidos ao Município de Natalândia, 

aceitando todas as condições e cláusulas estabelecidas no Edital de 

Credenciamento nº 004/2021. 

Declaramos estar cientes de todas as cláusulas do Edital, e aguardamos a 

aceitação de nossa firma como credenciada na cidade de Natalândia - MG para 

recebimento de tributos municipais (TARIFA ÚNICA): 

MEIO DE RECEBIMENTO TARIFA (R$) 

 X,XX 

 X,XX 

 X,XX 

 X,XX 

 

___________, ______ de ______de 201__ 

 

___________________________ 

                         Empresa 

 

 

 

 

 



ANEXO VIII 

DADOS DO FORNECEDOR 

Razão Social: 

Nome Fantasia:  

CNPJ: Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 

Endereço: 

Bairro: Cidade/Município: UF: 

DDD: Telefone: Fax: CEP: 

Endereço Eletrônico – (E-mail Institucional): 

Endereço Eletrônico – (E-mail Pessoal): 

Responsável pela Assinatura do Contrato (se sócio nos termos do contrato social) 

ou seu Representante Legal através de Procuração Pública ou Particular: 

Nome: 

RG n.º: Órgão Expedidor: CPF n.º 

Estado Civil: Profissão: 

End. Residencial Completo: 

Bairro: 

Cidade: UF: CEP: 

Qualificação:  (   ) Sócio: cargo/função                        (   ) Representante Legal:  

 

________________, ______ de ______________ de 20__. 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 


