EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2016
1 – PREÂMBULO
O Município de Renascença/PR torna público que estará recebendo, a partir do dia
18/10/2016, no horário de 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 as 17:30 horas, documentação
para credenciamento de instituição financeira para prestação de serviços bancários de
recolhimento de tributos e demais receitas municipais, através de DAM, em padrão
FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio
magnético de valores arrecadados.
1.1 – OBSERVAÇÕES:
1.1.1 – Os serviços contratados serão executados no prazo de doze (12) meses, podendo
ser prorrogado nos termos da lei 8.666/93.
1.1.2 – Os serviços deverão ser prestados a partir da assinatura do contrato.
1.1.3 – O acesso ao credenciamento é livre para todas as pessoas jurídicas, legalmente
constituídas, a partir da data de publicação deste edital e até as 09:00 horas do dia 16 de
novembro de 2016 e ainda a qualquer tempo.
1.1.4 – Os envelopes recebidos até as 09:00 horas do dia 16 de novembro de 2016, serão
abertos nessa mesma data e horário, na sala de reuniões do setor de licitações da Secretaria
Municipal da Administração, do município de Renascença – PR.
2. DO OBJETO
2.1. O presente Chamamento Público tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS
MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE DAM, EM PADRÃO FEBRABAN, POR
INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR
MEIO MAGNÉTICO DE VALORES ARRECADADOS, sendo para os seguintes
serviços e quantitativos estimados a seguir relacionados:
ITEM
01

02

03

04

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE DOCUMENTO COM CÓDIGO
DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN E PRESTAÇÃO
DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO
RECEBIMENTO DE DOCUMENTO COM CÓDIGO
DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN E PRESTAÇÃO
DE CONTAS EM PAPEL
RECEBIMENTO DE DOCUMENTO COM CÓDIGO
DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN, CUJA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FOR EM PAPEL EM
FUNÇÃO DE REJEIÇÃO OU MÁ QUALIDADE DE
IMPRESSÃO DO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBIMENTO EFETUADO ATRAVÉS DO
SISTEMA DE DEBITO AUTOMÁTICO PADRÃO
FEBRABAN.

3 – DAS CONDIÇÕES DO CREDENCIAMENTO:

QTDADE.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

10.000

2,70

27.000,00

1.000

2,70

2.700,00

1.000

2,70

2.700,00

2.000

2,70

5.400,00

3.1 – Poderão participar do presente Credenciamento pessoas jurídicas, legalmente
constituídas, habilitadas, com idoneidade econômico-financeira, regularidade jurídicofiscal, 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 Renascença através da Procuradoria
Jurídica.
3.2. Os interessados deverão se inscrever apresentando os documentos elencados no item
4 do presente edital, em via original ou por qualquer processo de cópia, devendo, neste
último caso, serem autenticadas por tabelião ou apresentadas com os respectivos
originais, para autenticação por servidor deste Município. Os interessados deverão
entregar o Envelope no Serviço de Protocolo e Expediente do Município ou diretamente
a Comissão de Licitação, na sala de licitações, na sede da Prefeitura Municipal de
Renascença-PR, localizada na Rua Getulio Vargas, nº 901, Centro.
3.3. A abertura dos envelopes dar-se-á no mesmo local dia e horário mencionados no subitem 1.1.4.
3.1.1 – Podem participar deste Credenciamento:
3.1.1.1 – 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 e que tenham posto de arrecadação
localizado no município de Renascença, estado do Paraná.
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 inscrição para o
Credenciamento, a partir da publicação do extrato deste 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 a comprovação de quitação de tributos federais,
estaduais ou municipais, considerada a sede ou principal estabelecimento da proponente.
4. DA HABILITAÇÃO
4.1. Os interessados no credenciamento deverão apresentar os documentos abaixo
relacionados:
4.1.1 – DA HABILITAÇÃO JURIDICA:
4.1.1.1 – Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor e alterações subseqüentes
devidamente registradas, em se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedade
por ações acompanhadas da Ata arquivada da Assembléia da última eleição da Diretoria;

4.1.1.2 – 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;
4.1.1.3 – 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;
4.1.2 – DA REGULARIDADE FISCAL:
4.1.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), expedido
a menos de 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitação;
4.1.2.2 – Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de
Tributos e Contribuições Municipais) do domicilio ou sede do proponente, ou outras
equivalentes na forma da Lei;
4.1.2.3 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS, em vigência, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por Lei, a ser emitida pela Caixa Econômica Federal – CEF.
4.1.2.4 – Certidão Conjunta de Regularidade a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União,
na forma da lei;
4.1.2.5 – Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do
licitante, na forma da lei.
4.1.2.6 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida a menos de
180(cento e oitenta dias).
4.1.3 – DECLARAÇÕES:
4.1.3.1 - Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou
municipal, conforme Anexo IV;
4.1.3.2 - Não há superveniência de fato impeditivo para a habilitação da proponente, sob
as penas cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo
V;
4.1.3.3 - A empresa está de situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se
refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal,
formalizada nos termos do modelo III deste Edital, em cumprimento ao Decreto nº
42.911, de 06 de março de 1998.
4.1.3.4 – Indicação do representante legal da proponente, com a respectiva documentação
(procuração ou documento equivalente, inscrição na 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.
4.2 – Será considerado pela Comissão, o prazo de validade de 90 (noventa) dias, contados
da data da respectiva emissão, para as certidões nas quais o mesmo não constar.
4.3 – Todos os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente na ordem
solicitada no edital, grampeados ou encadernados, e estar dentro dos respectivos prazos
de validade Os documentos apresentados poderão ser apresentados em original, ou por
qualquer processo de cópia desde que autenticada por cartório competente, ou cópia
simples que poderá ser autenticada pela Pregoeira ou pelos membros da Equipe de Apoio

no decorrer da sessão desde que o original esteja na posse do representante credenciado,
ou ainda por meio de publicação em órgão oficial expedidos via Internet.
4.4 – Das Certidões Negativas extraídas da Internet, a Comissão de Licitação poderá, em
caso de dúvida, comprovar sua autenticidade através de consulta ao site correspondente.
4.5 – No caso de existirem, dentro do invólucro “A”, cópia(s) de documento(s) sem
autenticação, a Comissão de Licitação exigirá apresentação dos originais na própria
sessão para autenticação.
4.6 – A apresentação dos documentos especificados no item 5.1, em desconformidade
com o disposto no edital ou com os modelos descritos nos respectivos anexos, será
fundamento para inabilitação da Licitante.
5 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE DA HABILITAÇÃO
5.1 – O envelope contendo documentos de habilitação, deverá ser entregue no local
indicado no sub-item 1.1.4 deste Edital, devidamente fechado, constando da face os
seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 01
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2016
PROPOSTA
PROPONENTE:
DATA:
5.2 – Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento
licitatório, deverá formalizar carta de Credenciamento - ANEXO I, comprovando os
poderes de quem o credenciou, a qual deverá ser entregue à Comissão, separadamente,
por ocasião do início da Sessão de Julgamento.
6 – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO
6.1 – A análise dos documentos apresentados para a inscrição no credenciamento será
feita pela Comissão Permanente de Licitações, promovendo-se a desclassificação das
proponentes que apresentarem propostas desconformes ou incompatíveis.

7 – DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE Nº 02)
7.1 – A proposta de preços e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados
no local, dia e hora determinados, em envelopes devidamente lacrados e rubricados no
fecho, e identificados conforme segue:
ENVELOPE Nº 02
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2016
PROPOSTA
PROPONENTE:
DATA:

7.2. A proposta de preços deverá conter:
a) A especificação dos serviços ora licitado;
b) preço unitário por item do objeto licitado com até 02 (duas)
casas decimais, valor total, expressos em moeda corrente nacional,
não superior ao preço máximo estabelecido no item 2 do presente
edital;
c) Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data de sua apresentação, ficando estabelecido que na
omissão será considerado aceito este prazo;
d) Prazo de execução 12 (doze) meses;
e) Nome e assinatura do Representante Legal da empresa ou
Procurador.
7.3 – NO PREÇO COTADO, OBRIGATORIAMENTE ESTARÃO
INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E
ENCARGOS
DEVIDOS,
MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS,
APARELHOS BEM COMO QUAISQUER OUTRAS DESPESAS,
DIRETAS E INDIRETAS INCIDENTES SOBRE A PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS.
7.4 – NÃO SERÃO ADMITIDOS VALORES SUPERIORES AO
MÁXIMO ESTIMADO NO ITEM 2.1 DO PRESENTE EDITAL.
7.5 – A apresentação da proposta implicara na plena aceitação, por parte do
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
7.6 – Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste
Edital ou da legislação em vigor.
8 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO
8.1 – Dentre as propostas das proponentes serão credenciadas as que atenderem as
exigências estipuladas neste edital.
9 – DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO
9.1 – As impugnações aos termos do presente edital deverão obedecer aos critérios do
artigo 41, da Lei n.º 8.666/93.
10 – DA PUBLICAÇÃO

10.1 – A publicação do resultado do credenciamento será publicado no Diário Oficial do
Município.
11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1 – Aos credenciados é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos
do art. 109 da Lei nº. 8666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali
estabelecidos;
11.2 – O recurso limitar-se-á a questões de habilitação, considerando, exclusivamente, a
documentação apresentada no ato do credenciamento, não sendo considerado documento
anexado em fase de recurso;
11.3 – O recurso deverá ser protocolado junto ao SETOR DE LICITAÇÃO, na sede da
Prefeitura Municipal, Rua Getulio Vargas, 901 - centro, na cidade de Renascença, Estado
do Paraná - PR - CEP 85.610-000, à Comissão de Licitação, ficando estabelecido prazo
de até 05 (cinco) dias úteis para reconsiderá-lo ou encaminhá-lo para análise do Gestor,
que terá igual prazo para análise e decisão;
11.4 – Somente o responsável legal do interessado poderá interpor recursos;
11.5 – Somente serão conhecidos os recursos tempestivos, motivados e não protelatórios;
11.6 – Não serão admitidos mais de um recurso do interessado versando sobre o mesmo
motivo de contestação;
11.7 – Decidido em todas as instâncias administrativas sobre os recursos interpostos, o
resultado final do processo de credenciamento será divulgado por meio de Termo de
Homologação pelo Município.
12 – DA ASSINATURA DO CONTRATO
12.1 – Homologado o objeto do presente Chamamento, através de processo de
inexigibilidade de licitação, o MUNICÍPIO DE RENASCENÇA, convocará os
adjudicatários para assinarem o termo de contrato em até 05 (cinco) dias úteis, após a
homologação da inexigibilidade, sob pena de decair do seu direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666/93.
13 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
13.1 – O Banco credenciado prestará serviços de recebimento de contas, tributos e demais
receitas municipais de acordo com as estipulações do presente edital e minuta do contrato.
12.2 – A prestação dos serviços de arrecadação, através de Documento de Arrecadação
Municipal – DAM, e repasse de tributos e demais receitas municipais, com respectiva
prestação de contas por transmissão eletrônica de dados, em favor do Município, serão
realizadas pelo BANCO, por suas subsidiárias, agências bancárias e postos de serviços,
existentes ou a serem criados.
14 – DO PRAZO
14.1 – O prazo de duração do credenciamento será indeterminado. As inscrições poderão
ser feitas a qualquer tempo, pelos interessados, junto ao Departamento de Compras da
Prefeitura Municipal de Renascença - PR.
14.2 – Os contratos celebrados em decorrência deste credenciamento terão vigência
inicial de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogados, mantidas as condições da
contratação inicial, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses.
15 – DAS OBRIGAÇÕES:
15.1 São obrigações do BANCO:

I – Receber tributos e demais receitas municipais somente através dos documentos de
arrecadação (DAM), aprovados pela Secretaria Municipal da 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;
II – Arrecadar em toda sua rede de agências, postos bancários e outras representações,
inclusive as que vierem a ser inauguradas, após a assinatura do presente CONTRATO;
III – Apresentar ao Município, no ato da assinatura do presente CONTRATO, meios
necessários à implementação da prestação de serviços ora contratados e os horários de
funcionamento de cada unidade arrecadadora, mantendo tais condições durante todo o
período de vigência do CONTRATO, sendo que a implementação de novas modalidades
de pagamento deverá ser previamente aprovado pelo Município de Renascença;
IV – Comunicar formalmente ao Município, com a maior brevidade possível, a ocorrência
de avarias, danos, reparações ou modificações ocorridas no sistema de recolhimento do
BANCO, 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;
V – A informação recebida nos Documentos de Arrecadação Municipal (DAM) será
obtida pela leitura do código de barras padrão FEBRABAN ou pela digitação da
respectiva representação numérica, ou por meio previamente aprovado pela Secretaria
Municipal da Fazenda;
VI – O BANCO não poderá, em hipótese alguma, cobrar qualquer taxa ou tarifa do
contribuinte e/ou devedor, pela recepção, processamento e pagamento de suas obrigações;
VII – Autenticar o DAM, em todas as suas vias, ou emitir um recibo da recepção do
pagamento, contendo o número de autenticação caixa ou código de transação, valor e data
de pagamento, além da representação numérica do código de barras. Para os recebimentos
realizados através de “home/office banking”, “internet” ou qualquer outra modalidade de
auto-atendimento, o comprovante de pagamento deverá ser previamente aprovado pelo
Município de Renascença.
VIII – Manter os DAM arquivados por um período de 180 (cento e oitenta dias) dias;
IX – 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);
X – Efetuar o repasse do produto da arrecadação de tributos e demais receitas estaduais,
através do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB, enviando, ao mesmo tempo, uma
mensagem eletrônica, até às 09h00min horas do dia útil seguinte à data de arrecadação, a
crédito da conta informada pelo Município de Renascença;
XI – Em caso de incorreção de dados, remeter as informações regularizadas no prazo de
01 (um) dia útil, contado a partir do horário de recebimento da comunicação de rejeição,
sem prejuízo das penalidades previstas no contrato;
XII – Cumprir as normas estabelecidas na legislação específica do Município, bem como
nos instrumentos normativos que vierem a ser publicados para regular o procedimento
concernente aos serviços de arrecadação objeto deste CONTRATO, o que dependerá de
prévia ciência das partes, por escrito;
XIII– Apresentar mensalmente ao Município documento com a discriminação dos
serviços prestados, constando a quantidade, a modalidade de recebimento dos
documentos e demais informações que se fizerem necessárias à apuração da prestação
dos serviços;
XIV – Fornecer ao Município, sempre que solicitadas, certidões negativas de encargos
trabalhistas, fiscais e previdenciários;

XV – Disponibilizar ao Município os documentos e as informações necessárias para a
verificação dos procedimentos de arrecadação, ficando o BANCO obrigado a resolver
eventual irregularidade, inclusive reprocessando a informação contida nos arquivos
auditados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;
XVI – Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico por um
período mínimo de 05 (cinco) anos.
XVII – Apresentar relatório mensal indicando o número de atendimento de arrecadação
e a forma o recolhimento (guichê, internet, etc.), para autorização do pagamento das
tarifas pelo Município;
XVIII – O banco 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 Autoacendimento 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.
g) 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.
h) 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.
15.2 – É vedado ao BANCO:
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.
15.3 – Não será considerada como repassada a arrecadação:
I – enquanto o arquivo das transações remetido pelo BANCO não for recebido pelo
Município;
II – quando o valor constante do arquivo das transações for diferente do valor registrado
no extrato, e enquanto perdurar a irregularidade.
15.4 – 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;
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 o BANCO pelos serviços efetivamente prestados, mediante a
apresentação de relatórios mensais determinados neste termo;
VI – pôr à disposição dos contribuintes a informação necessária para que estes possam
efetuar seus pagamentos;
VII – Entregar ao BANCO:
a) Recibo do arquivo enviado;
b) Mensagem de aceitação/ rejeição do arquivo enviado.
VIII – Repassar até o quinto dia útil do mês subseqüente o valor correspondente à
prestação dos serviços constantes no item 5, mediante o relatório mensal descrito no item
6.1, vedada a dedução dos valores relativos às tarifas devidas pelos citados serviços em
contas da Prefeitura Municipal de Renascença.
15.5 – O Município autoriza a Contratada a receber contas, tributos e demais receitas
devidas, com cobrança de acréscimos, ficando sob a responsabilidade da Contratada o
cálculo dos acréscimos previstos na legislação municipal.
16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1 – As despesas decorrentes da contratação serão reconhecidas contabilmente com a
dotação orçamentária a seguir:
0 Recursos Ordinários Livres
0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0402 DEPARTAMENTO TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
0412200092.007 Manutenção das atividades de Tributação, Cadastro e
Fiscalização
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica
17 – DO PAGAMENTO
17.1 – O pagamento pela prestação dos serviços serão realizados conforme demanda dos
serviços utilizados em até 10 (dez) dias após o fechamento do período da prestação dos
serviços, conforme extrato emitido pela Instituição Financeira.
18 – DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
18.1 – Estando a Licitante apta a contratação, o processo será encaminhado a
Procuradoria Geral do Município, que verificará a regularidade do procedimento, visando
a realização do processo de inexigibilidade de licitação, tomando-se por base o “caput”
do artigo 25 da Lei de Licitações, tendo em vista o fato de que a competição resta
faticamente impossibilitada, já que é do interesse da coletividade local que o maior
número possível de licitantes prestem os serviços em questão, no intuito de proporcionar
melhor atendimento à população.
19 – DA RESCISÃO
19.1 – Ocorrendo motivo que justifique, atendido em especial o interesse do
CONTRATANTE, o presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos moldes
da Lei n.º 8.666/93, pelo CONTRATANTE a qualquer momento, mediante notificação
para imediata suspensão dos serviços.
19.2 – A CONTRATADA poderá a qualquer tempo denunciar o ajuste, bastando, para
tanto, notificar previamente a Administração, com antecedência de 30 (trinta) dias.

20 – RECURSOS
19.1 – Aos credenciados é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos
do art. 109 da Lei 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali
estabelecidos.
21 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
DOS SERVIÇOS
21.1 – Pela inexecução total ou parcial na prestação dos serviços, o Município de
Renascença, garantida a prévia defesa, aplicar aos cadastrados as sanções previstas no art.
87 da Lei n.º 8.666/93.
22 – DAS PENALIDADES
22.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas ou o cumprimento
em desacordo com o pactuado acarretará ao CREDENCIADO as penalidades previstas
no art. 87 da lei 8.666/93 e alterações, conforme a gravidade da infração e
independentemente da incidência de multa e sem prejuízo do descredenciamento.
23 – DA MULTA
23.1 – O CREDENCIANTE, no uso das prerrogativas que lhe confere o inciso IV, do
artigo 58 e artigo 87, inciso II, da Lei 8.666/963, aplicará multa:
a) pela recusa em executar os serviços ora contratados, sofrerá as penalidades previstas
no art. 87, II, da Lei nº. 8.666/93 e alterações.
b) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela
inexecução total ou parcial dos serviços.
24 – DOS CASOS OMISSOS
24.1 – Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93 e dos princípios gerais
de direito.
25 – DA FISCALIZAÇÃO:
25.1 – A prestação de serviços de arrecadação ficará sempre sujeita à regulamentação e
fiscalização do Município, através da Secretaria Municipal de Fazenda, pela Gerência da
Receita Municipal, bem como pelo Setor de Tesouraria.
26 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
26.1 – O Município poderá determinar a qualquer momento, mediante prévia
comunicação ao BANCO, a realização de inspeções e levantamentos, inclusive nas
agências integrantes da rede arrecadadora, para certificação dos procedimentos de
processamento e repasse dos recursos arrecadados.
26.2 – 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 ao BANCO, desde que o interesse público assim
recomendar.
26.3 – O Município poderá, a qualquer momento, modificar as condições iniciais do
presente credenciamento e retornar, sem indenização os serviços desde que executados
em desconformidade com os termos deste regulamento e do contrato, bem como aqueles
que se revelarem insuficientes para o atendimento dos contribuintes municipais ou no
interesse maior da administração;

26.4 – No final do prazo de doze meses do presente credenciamento, havendo a renovação
contratual, será dada outra oportunidade para que novas instituições financeiras se
credenciem.
26.5 – O BANCO 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 BANCO se obriga a realizar todos os
atos necessários para manter esta reserva, inclusive instruindo neste sentido os seus
funcionários, agentes e representantes.
26.6 – O BANCO 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.
26.7 – Caso o BANCO não repasse o valor dos pagamentos realizados pelos contribuintes
e/ou devedores, assumirá a responsabilidade pelo valor total não repassado, inclusive seus
acréscimos.
26.8 – Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas
decorrentes da interpretação do Edital, deverão ser solicitadas ao Município de
Renascença, Secretaria de Administração, setor de Licitações, pelo e-mail
licitacao@renascenca.pr.gov.br ou pelo telefone (46) 3550-8300.
26.9 – A participação no presente processo de credenciamento implica na aceitação
integral e irretratável de todas as condições exigidas neste edital e nos documentos que
dele fazem parte, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares em
vigor.
26.10 – O presente processo de chamamento público poderá ser revogado por razões de
interesse público.
27 – FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL:
Anexo I – Modelo de Carta de Credenciamento
Anexo II – Modelo Oficio de Apresentação da Proposta
Anexo III – Declaração que cumpre as disposições do inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal
Anexo IV – Declaração de Inidoneidade
Anexo V – Declaração de Fatos Impeditivos
Anexo VI – Minuta do Contrato
27 – DO FORO
27.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Marmeleiro, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas da execução deste instrumento.
Renascença, 13 de outubro de 2016.

LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

ANEXO I
MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO

Ao
Município de Renascença
Comissão de Licitações
Ref.: Chamamento Público n.º 003/2016
A
empresa
...............................................
estabelecido(a)
.........................................................
inscrito(a)
no
CNPJ
nº................................................através
do
presente,
credencia
o(a)
Senhor(a).............................................., portador(a) da cédula de identidade
nº...................................... e do CPF nº,............................................. a participar da
licitação instaurada pelo Município de Renascença, Chamamento Público n.º 003/2016,
na qualidade de Responsável Legal, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se
em nome da licitante,bem como formular propostas, lances e praticar todos os demais
atos inerentes ao certame.

_______________, em ______ de ____________ de 2016.

( nome,CPF, RG e assinatura do representante legal com firma reconhecida)

ANEXO II
MODELO DO OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

(Local e data)
(Identificação da Proponente – nome ou razão social, nome fantasia, endereço,
telefone/fax e CNPJ, etc. )
Ao
Município de Renascença
Comissão de Licitações
Referente: Edital de Chamamento Público nº 003/2016.
Prezados Senhores
Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, a especificação dos
serviços que temos a oferecer.
Declaramos também que as informações prestadas nesse processo são verdadeiras e que
temos ciência de que, por eventuais inconsistências, estaremos sujeitos às penas previstas
no Art. 299 do Código Penal.
PROPOSTA
ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTDADE.

01

RECEBIMENTO DE DOCUMENTO COM CÓDIGO
DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN E PRESTAÇÃO
DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO

10.000

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

02

03

04

RECEBIMENTO DE DOCUMENTO COM CÓDIGO
DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN E PRESTAÇÃO
DE CONTAS EM PAPEL
RECEBIMENTO DE DOCUMENTO COM CÓDIGO
DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN, CUJA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FOR EM PAPEL EM
FUNÇÃO DE REJEIÇÃO OU MÁ QUALIDADE DE
IMPRESSÃO DO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBIMENTO EFETUADO ATRAVÉS DO
SISTEMA DE DEBITO AUTOMÁTICO PADRÃO
FEBRABAN.

1.000

1.000

2.000

Atenciosamente.
(nome, CPF, RG e assinatura do representante legal com firma reconhecida)
ANEXO III
MODELO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA
DE EMPREGADOS MENORES
Ao
Município de Renascença
Comissão de Licitações
Referente: Edital de Chamamento Público nº 003/2016.
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não
possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei
Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_______________, em ______ de ____________ de 2016.

( nome,CPF, RG e assinatura do representante legal com firma reconhecida)

ANEXO IV – DECLARAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº (XX/2016 - PMR)

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, Chamamento Público nº 003/2016, instaurada
por esta Prefeitura Municipal, que não fomos declarados inidôneos para
licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_________________, em_____de_____________2016.

Assinatura e identificação do representante
legal da empresa proponente

Nome da empresa proponente
Número do CNPJ
Endereço completo
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº (XX/2016 - PMR)

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada (Endereço Completo),
declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

______________________________________________
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.
ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO
PARA
CONTRATAÇÃO
DE
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
PARA

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ARRECADAÇÃO
DE
TRIBUTOS
MUNICIPAIS CELEBRADO ENTRE O
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA Nº
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o Município de Renascença, com
sede à Rua Getulio Vargas, nº 901, Centro, CNPJ nº. 76.205.681/0001-96, neste ato
representado pela Exmo. Prefeito Municipal, Sr._______________, portador do RG nº
____________ e CPF nº ______________ no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE
e
_______________________, inscrita no CNPJ sob o nº. __________________,
estabelecida
à
____________________
neste
ato
representado
por
___________________, portador da C.I. nº. ________ e C.P.F. nº. _________, doravante
denominado 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 as cláusulas e condições que enunciam a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
É objeto do presente contrato apresentar documentação para credenciamento de
contratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários de recolhimento
de tributos e demais receitas municipais, através de DAM, em padrão FEBRABAN, por
intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético de valores
arrecadados.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
2.1 São obrigações do BANCO:
I – Receber tributos e demais receitas municipais somente através dos documentos de
arrecadação (DAM), aprovados pela Secretaria Municipal da 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;
II – Arrecadar em toda sua rede de agências, postos bancários e outras representações,
inclusive as que vierem a ser inauguradas, após a assinatura do presente CONTRATO;
III – Apresentar ao Município, no ato da assinatura do presente CONTRATO, meios
necessários à implementação da prestação de serviços ora contratados e os horários de
funcionamento de cada unidade arrecadadora, mantendo tais condições durante todo o
período de vigência do CONTRATO, sendo que a implementação de novas modalidades
de pagamento deverá ser previamente aprovado pelo Município de Renascença;
IV – Comunicar formalmente ao Município, com a maior brevidade possível, a ocorrência
de avarias, danos, reparações ou modificações ocorridas no sistema de recolhimento do
BANCO, 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;
V – A informação recebida nos Documentos de Arrecadação Municipal (DAM) será
obtida pela leitura do código de barras padrão FEBRABAN ou pela digitação da
respectiva representação numérica, ou por meio previamente aprovado pela Secretaria
Municipal da Fazenda;
VI – O BANCO não poderá, em hipótese alguma, cobrar qualquer taxa ou tarifa do
contribuinte e/ou devedor, pela recepção, processamento e pagamento de suas obrigações;

VII – Autenticar o DAM, em todas as suas vias, ou emitir um recibo da recepção do
pagamento, contendo o número de autenticação caixa ou código de transação, valor e data
de pagamento, além da representação numérica do código de barras. Para os recebimentos
realizados através de “home/office banking”, “internet” ou qualquer outra modalidade de
auto-atendimento, o comprovante de pagamento deverá ser previamente aprovado pelo
Município de Renascença.
VIII – Manter os DAM arquivados por um período de 180 (cento e oitenta dias) dias;
IX – 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);
X – Efetuar o repasse do produto da arrecadação de tributos e demais receitas estaduais,
através do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB, enviando, ao mesmo tempo, uma
mensagem eletrônica, até às 09h00min horas do dia útil seguinte à data de arrecadação, a
crédito da conta informada pelo Município de Renascença;
XI – Em caso de incorreção de dados, remeter as informações regularizadas no prazo de
01 (um) dia útil, contado a partir do horário de recebimento da comunicação de rejeição,
sem prejuízo das penalidades previstas no contrato;
XII – Cumprir as normas estabelecidas na legislação específica do Município, bem como
nos instrumentos normativos que vierem a ser publicados para regular o procedimento
concernente aos serviços de arrecadação objeto deste CONTRATO, o que dependerá de
prévia ciência das partes, por escrito;
XIII– Apresentar mensalmente ao Município documento com a discriminação dos
serviços prestados, constando a quantidade, a modalidade de recebimento dos
documentos e demais informações que se fizerem necessárias à apuração da prestação
dos serviços;
XIV – Fornecer ao Município, sempre que solicitadas, certidões negativas de encargos
trabalhistas, fiscais e previdenciários;
XV – Disponibilizar ao Município os documentos e as informações necessárias para a
verificação dos procedimentos de arrecadação, ficando o BANCO obrigado a resolver
eventual irregularidade, inclusive reprocessando a informação contida nos arquivos
auditados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;
XVI – Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico por um
período mínimo de 05 (cinco) anos.
XVII – Apresentar relatório mensal indicando o número de atendimento de arrecadação
e a forma o recolhimento (guichê, internet, etc.), para autorização do pagamento das
tarifas pelo Município;
XVIII – O banco 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 Autoacendimento 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.

g) 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.
h) 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 ao BANCO:
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.
2.3 – Não será considerada como repassada a arrecadação:
I – enquanto o arquivo das transações remetido pelo BANCO não for recebido pelo
Município;
II – 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 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;
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 o BANCO pelos serviços efetivamente prestados, mediante a
apresentação de relatórios mensais determinados neste termo;
VI – pôr à disposição dos contribuintes a informação necessária para que estes possam
efetuar seus pagamentos;
VII – Entregar ao BANCO:
a) Recibo do arquivo enviado;
b) Mensagem de aceitação/ rejeição do arquivo enviado.
VIII – Repassar até o quinto dia útil do mês subseqüente o valor correspondente à
prestação dos serviços constantes no item 5, mediante o relatório mensal descrito no item
6.1, vedada a dedução dos valores relativos às tarifas devidas pelos citados serviços em
contas da Prefeitura Municipal de Renascença.
2.5 – O Município autoriza a Contratada a receber contas, tributos e demais receitas
devidas, com cobrança de acréscimos, ficando sob a responsabilidade da Contratada o
cálculo dos acréscimos previstos na legislação municipal.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1 – O Banco credenciado prestará serviços de recebimento de contas, tributos e demais
receitas municipais de acordo com as estipulações do presente edital e minuta do contrato.
3.2 – A prestação dos serviços de arrecadação, através de Documento de Arrecadação
Municipal – DAM, e repasse de tributos e demais receitas municipais, com respectiva
prestação de contas por transmissão eletrônica de dados, em favor do Município, serão

realizadas pelo BANCO, por suas subsidiárias, agências bancárias e postos de serviços,
existentes ou a serem criados.
CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato é celebrado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93.
Subordina-se ao plano de despesa/reembolso compatível com os recursos da Procuradoria
Jurídica.
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data se sua assinatura,
podendo ser prorrogado, por interesse das partes, mediante termo aditivo.
CLÁUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES
O presente contrato poderá ser alterado ou modificado, por interesse da Procuradoria
Jurídica, de comum acordo entre as partes, mediante termo aditivo.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas ou o cumprimento em
desacordo com o pactuado acarretará ao CREDENCIADO as penalidades previstas no
art. 87 da lei 8.666/93 e alterações, conforme a gravidade da infração e
independentemente da incidência de multa e sem prejuízo do descredenciamento.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
8.1 – Ocorrendo motivo que justifique, atendido em especial o interesse do
CONTRATANTE, o presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos moldes
da Lei n.º 8.666/93, pelo CONTRATANTE a qualquer momento, mediante notificação
para imediata suspensão dos serviços.
8.2 – A CONTRATADA poderá a qualquer tempo denunciar o ajuste, bastando, para
tanto, notificar previamente a Administração, com antecedência de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1 – As despesas decorrentes da contratação serão reconhecidas contabilmente com a
dotação orçamentária a seguir:
.............

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO
10.1 – O pagamento pela prestação dos serviços serão realizados conforme demanda dos
serviços utilizados em até 10 (dez) dias após o fechamento do período da prestação dos
serviços, conforme extrato emitido pela Instituição Financeira.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
10.1 – A prestação de serviços de arrecadação ficará sempre sujeita à regulamentação e
fiscalização do Município, através da Secretaria Municipal de Fazenda, pela Gerência da
Receita Municipal, bem como pelo Setor de Tesouraria.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O
CASO DE INADIMPLEMENTO DOS SERVIÇOS

11.1 – Pela inexecução total ou parcial na prestação dos serviços, o Município de
Renascença, garantida a prévia defesa, aplicar aos cadastrados as sanções previstas no art.
87 da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES
12.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas ou o cumprimento
em desacordo com o pactuado acarretará ao CREDENCIADO as penalidades previstas
no art. 87 da lei 8.666/93 e alterações, conforme a gravidade da infração e
independentemente da incidência de multa e sem prejuízo do descredenciamento.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA MULTA
13.1 – O CREDENCIANTE, no uso das prerrogativas que lhe confere o inciso IV, do
artigo 58 e artigo 87, inciso II, da Lei 8.666/963, aplicará multa:
a) pela recusa em executar os serviços ora contratados, sofrerá as penalidades previstas
no art. 87, II, da Lei nº. 8.666/93 e alterações.
b) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela
inexecução total ou parcial dos serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
14.1 – Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93 e dos princípios gerais
de direito.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
As partes elegem o foro da Comarca de Marmeleiro para dirimir quaisquer dúvidas ou
litígios decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e combinados, assinam o presente, em três vias de mesmo teor e
para os mesmos efeitos legais.
Renascença, ___ de _________ de 2016.
LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal
Contratada
Testemunhas:
______________________________
__________________________________

