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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 
 
 

O Município de Guabiruba, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n° 
83.102.368/0001-98, torna público para conhecimento dos interessados que serão recebidos, a partir 
do dia 18 de junho, os envelopes contendo os documentos de "Habilitação” no Departamento de 
Compras e Licitações da Prefeitura, para o CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AQUI 
DENOMINADAS “AGENTE ARRECADADOR”, PARA QUE EM NOME E POR CONTA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL, PROCEDAM A ARRECADAÇÃO E O RECEBIMENTO DE TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, 
CONTRIBUIÇÕES E QUAISQUER OUTRAS RECEITAS QUE FOREM DEVIDAS AO MUNICÍPIO, POR 
QUAISQUER CONTRIBUINTES, INCLUSIVE OS CRÉDITOS DECORRENTES DA DÍVIDA ATIVA E GUIAS DE 
TARIFA DE SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS) DEVIDAS AO MUNICÍPIO 
DE GUABIRUBA, de acordo com as normas ora apresentadas e a Lei nº 8.666/93 e alterações, e pelas 
condições estabelecidas pelo presente edital. 
 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AQUI DENOMINADAS “AGENTE 
ARRECADADOR”, PARA QUE EM NOME E POR CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROCEDAM A 
ARRECADAÇÃO E O RECEBIMENTO DE TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E QUAISQUER 
OUTRAS RECEITAS QUE FOREM DEVIDAS AO MUNICÍPIO, POR QUAISQUER CONTRIBUINTES, 
INCLUSIVE OS CRÉDITOS DECORRENTES DA DÍVIDA ATIVA E GUIAS DE TARIFA DE SANEAMENTO 
BÁSICO (ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS) DEVIDAS AO MUNICÍPIO DE GUABIRUBA, para uso da 
Administração Pública Municipal. 
 
1.2. Pela prestação dos serviços de arrecadação, objeto do presente Edital, o MUNICÍPIO pagará ao 
AGENTE ARRECADADOR a seguinte tarifa por recebimento de documento: 
 

1.2.1. R$ 2,20 (dois reais e vinte centavos) por recebimentos de guias de qualquer valor, realizados 
através dos terminais de caixa, lotéricos e correspondentes, home/office banking, internet ou 
autoatendimento. 
 
1.2.2. O valor global estimado do credenciamento é de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil 
reais). 

 
1.3. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.  
 
1.4. Os pagamentos referentes aos serviços prestados serão feitos mediante crédito em conta 
corrente do AGENTE ARRECADADOR, que deverá ser informada no ato da assinatura do Termo de 
Credenciamento.  
 
1.5. O AGENTE ARRECADADOR creditará diariamente, em conta específica do Município, o valor 
total da arrecadação diária referente ao dia útil anterior. 
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1.6. Todos os documentos de arrecadação serão autenticados, de forma que fique evidenciada a 
identificação do AGENTE ARRECADADOR, a máquina utilizada, o número da operação, a data e o valor 
recebido.  
 
2.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Podem participar deste Credenciamento todas as instituições financeiras autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil na forma de banco Múltiplo, Comercial ou Cooperativo, e 
Cooperativas de Crédito, que preencherem todos os requisitos exigidos neste Edital. 
 
2.2. É vedada a apresentação de mais de uma proposta de habilitação neste Credenciamento.  
 
2.3. As instituições financeiras interessadas poderão protocolar inscrição para o Credenciamento, a 
partir da publicação do extrato deste Edital de Credenciamento.  
 
2.4. Não poderão participar deste Credenciamento:  
 

2.4.1. Instituições financeiras que estiverem em processo de intervenção judicial ou 
extrajudicial, falência, insolvência ou liquidação; 
 
2.4.2. Instituições financeiras que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer esfera de Governo; 
 
2.4.3. Estiver irregular quanto à comprovação de quitação de tributos federais, estaduais ou 
municipais, considerada a sede ou principal estabelecimento da proponente.  

 
2.5.  As empresas interessadas em credenciar-se, deverão possuir obrigatoriamente, atendimento 
no município de Guabiruba/SC, onde o contribuinte possa se deslocar para efetuar o pagamento de 
suas tarifas de forma presencial. 
 
2.6. As proponentes deverão apresentar carta de apresentação com a indicação do representante 
credenciado para praticar todos os atos necessários em nome da proponente em todas as etapas do 
Credenciamento, ou documento que comprove sua capacidade de representar, no caso de sócio ou 
titular. 
  
3.  DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
3.1. O envelope contendo toda a documentação, deverá ser entregue lacrado, no Departamento de 
Compras e Licitações, localizado na Rua Brusque N° 344, Município de Guabiruba (SC), contendo nos 
envelopes os seguintes dizeres: 
 

HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
CREDENCIAMENTO 001/2021 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
CNPJ:                                                                    
REPRESENTANTE:                             
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4.  DA HABILITAÇÃO 
 
A empresa proponente deverá apresentar, a partir do dia 18 de junho de 2021, em 01(uma) via, os 
seguintes documentos: 
 
4.1.  Habilitação Jurídica (envelope nº 01): 
 

4.1.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor (com suas devidas alterações), 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 
4.1.2. 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;  
 
4.1.3. 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; 
 
4.1.4. Procuração ou termo de credenciamento, dando poderes ao representante legal para 
representar a empresa; 
 
4.1.5. Cédula de Identidade do representante legal devidamente constituído; 
 

4.2. Prova de regularidade para com: 
 

a) Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida por 
órgão da Secretaria da Receita Federal) e quanto à Dívida Ativa da União (expedida pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Federal); 
 
b) Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão da 
Secretaria da Fazenda Estadual); 
 
c) Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida por órgão da 
Secretaria da Fazenda Municipal). 
 
d) Prova de regularidade relativa ao FGTS – Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, 
fornecido pela Caixa Econômica Federal. 
 
e) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 
f) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, através da respectiva CNDT, expedida 
pelo TST (www.tst.jus.br/certidao), em conformidade com a Lei n. 12.440/11. 

 
 OBS.: As certidões negativas deverão ser do domicílio ou sede da licitante.  
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4.3. Qualificação econômico-financeira (envelope nº 01): 
 

4.3.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelos distribuidores da 
sede do juízo da comarca da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade expresso na própria 
certidão. 
 
Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir 
de 1º/4/2019, as certidões dos modelos "Cível" e "Falência, Concordata e Recuperação 
Judicial" deverão ser solicitadas tanto no sistema eproc quanto no SAJ. As duas certidões 
deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade.   

 
4.4. Outros Documentos (envelope nº 01): 
 

4.4.1. Deverá conter no envelope de habilitação declaração subscrita pelo representante legal 
da empresa proponente onde atende, conforme modelo constante do Anexo III deste edital, 
no mínimo: 

 
a) para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/1993, acrescido pela Lei nº 
9.584/1999, 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; 
 
b) que não foi declarada inidônea nem suspensa para licitar ou contratar com a Administração 
Pública de qualquer natureza e esfera governamental; 
 
c) que o ato constitutivo é vigente; 
 
d) que não é impedido de transacionar com a Administração Pública; 
 
e) que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa 
pública ou de sociedade de economia mista; 
 
f) que conhece e aceita todas as condições do referido edital e anexos.  

 
4.5. Qualificação Técnica 
 
 4.5.1. Termo de Adesão, conforme modelo constante do Anexo II. 
 
4.6. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em ORIGINAL, ou por 
qualquer processo de CÓPIA AUTENTICADA em cartório ou servidor público ou publicação em órgão 
de imprensa oficial. Os documentos apresentados não serão devolvidos, e passarão a fazer parte 
integrante deste credenciamento. 
 
4.7. O local de entrega dos envelopes contendo os documentos de "Habilitação” será o 
Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Guabiruba, na Rua Brusque, n. 344, 
Centro, Guabiruba/SC, no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h00min. 
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4.8. Ao apresentar os documentos de Habilitação, a proponente se obriga aos termos do presente 
credenciamento. 
 
5. DA ABERTURA E JULGAMENTO 
 
5.1. O Departamento de Licitações receberá os documentos, no período de vigência do 
credenciamento e, verificará se a documentação atende ao exigido neste edital. 
 
5.2. Estarão habilitados para o Credenciamento, os pleiteantes que possuam parecer favorável da 
Comissão de Licitação. Os pleiteantes serão inicialmente cadastrados pela ordem de apresentação dos 
envelopes contendo os documentos de habilitação, e, posteriormente, o mesmo critério será adotado 
para a contratualização dos credenciados, ou seja, conforme a ordem cronológica de apresentação.  
 
5.3. A proponente, depois de julgada habilitada, formalizará contrato com o Município de 
Guabiruba, decorrente de processo de Inexigibilidade de Licitação, com base no Art. 25, Caput, da Lei 
8666/93, estando assim credenciada para recebimentos das taxas, conforme previsto no Item 1, 
através de suas agências, agentes arrecadadores e/ou conveniadas em abrangência Nacional, e será 
convocada para assinatura do respectivo termo de contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
5.4. A interessada cujo requerimento de credenciamento for negado pela Comissão de Licitação, 
poderá interpor recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação, por e-mail, 
assegurada a ampla defesa e o contraditório. 
 
5.5 Os recursos interpostos às decisões proferidas pela Comissão de Licitações serão acolhidos nos 
termos do Capítulo V, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, devendo ser dirigidos à Autoridade 
Superior Competente, protocolados pela empresa no Protocolo do Departamento de Compras e 
Licitações, conforme o endereço informado no Preâmbulo deste. 
 
6.  ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
6.1. O Credenciado prestará serviços de recebimento de guias, tributos e demais receitas 
municipais de acordo com as estipulações do presente edital e minuta do Termo de Credenciamento. 
A prestação dos serviços de arrecadação, através do documento de arrecadação, repasse de tributos 
e demais receitas municipais, com respectiva prestação de contas por transmissão eletrônica de 
dados, em favor do Município, serão realizadas pelo AGENTE ARRECADADOR, por suas subsidiárias, 
agências bancárias e postos de serviços, existentes ou a serem criados no município de Guabiruba/SC. 
 
6.2. São obrigações do AGENTE ARRECADADOR: 
 

I – Receber tributos e demais receitas municipais somente através dos documentos de 
arrecadação, aprovados pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, que estejam com todos os 
campos de informações obrigatórios devidamente preenchidos, sem emendas ou rasuras, por 
qualquer modalidade pela qual se processe o pagamento; 
 
II – Arrecadar em toda sua rede de agências, postos bancários e outras representações, 
inclusive as que vierem a ser inauguradas, após a assinatura do Termo de Credenciamento; 
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III – Apresentar ao Município, no ato da assinatura do presente TERMO DE 
CREDENCIAMENTO, 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 TERMO DE CREDENCIAMENTO, sendo que a 
implementação de novas modalidades de pagamento deverá ser previamente aprovada pela 
Prefeitura de Guabiruba; 
 
IV – Comunicar formalmente ao Município, com a maior brevidade possível, a ocorrência de 
avarias, danos, reparações ou modificações ocorridas no sistema de recolhimento do AGENTE 
ARRECADADOR, 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 da presente contratação; 
 
V – A informação recebida nos Documentos 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 Prefeitura de Guabiruba; 
 
VI – O AGENTE ARRECADADOR 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, 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 – Fornecer ao Município, sempre que solicitadas, certidões negativas de encargos 
trabalhistas, fiscais e previdenciários; 
 
IX – Disponibilizar ao Município os documentos e as informações necessárias para a 
verificação dos procedimentos de arrecadação, ficando o AGENTE ARRECADADOR obrigado a 
resolver eventual irregularidade, inclusive reprocessando a informação contida nos arquivos 
auditados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
 

6.3. É vedado ao agente arrecadador: 
 

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: 
 

I - Enquanto o arquivo das transações remetido pelo AGENTE ARRECADADOR 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. 
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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 o AGENTE ARRECADADOR 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. 
 

6.6. A Prefeitura Municipal de Guabiruba é responsável pela cobrança de acréscimos de juros e 
multas, no caso de atraso no pagamento da fatura, ficando sob a responsabilidade do Município o 
cálculo dos acréscimos previstos na legislação municipal, que incidirão na fatura do mês subsequente. 
 
7.  DO PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL 
 
7.1. O período de prestação dos serviços será de 12 (doze) meses, tendo início a partir da 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
 
7.2 Decorridos doze meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser reajustado, 
aplicando-se o índice IPCA acumulado no período, a requerimento da contratada e caso se verifique 
hipótese legal que autorize reajustamento.  
 
7.3  Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou, por qualquer razão, não 
possa mais ser utilizado; será adotado o índice indicado pela legislação em vigor no momento do 
reajuste. 
  
8. DAS PENALIDADES 
 
8.1.  O atraso injustificado na execução do contrato, assim como a sua inexecução total ou parcial, 
sujeitará a CONTRATADA às sanções administrativas na forma prevista na Seção II - Das Sanções 
Administrativas - Capítulo IV, da Lei n.º 8.666/93. 
 
8.2.  O Município poderá aplicar à Contratada, ainda, as seguintes penalidades previstas no artigo 
87 da Lei n. 8.666/1993, em caso de inexecução total ou parcial do objeto ou contrato resultantes 
deste Processo Licitatório: 
 

8.2.1. advertência; 
 
8.2.2. multa de 1,0 % (um por cento) do valor da proposta, para cada dia ou fração de atraso da 
execução do objeto licitado; 
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8.2.3. multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente em caso de desistência da 
execução. 

 
8.3. Será considerado como desistência da execução, a suspensão dos serviços por prazo superior a 20 
(vinte) dias. 
 
8.4. Sem prejuízo das sanções previstas no Art. 87, da Lei n.º 8.666/93, o licitante adjudicatário ficará 
sujeito às seguintes penalidades: 
 

8.4.1. 10% (dez por cento) do valor do contrato atualizado pela execução do serviço 
desconforme com o especificado e aceito;  
 
8.4.2. 1,0 % (um por cento) do valor do contrato atualizado pela não regularização dos serviços 
recusados por este Município, no prazo estipulado, até o limite de 10% (dez por cento); 
 
8.4.3. 0,33% por dia, sobre o valor total da proposta limitado a 10% do valor contratual 
atualizado, pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste instrumento; 
 
8.4.4. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter 
compensatório e a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e 
danos. 

 
8.5. A administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido a CONTRATADA, o 
valor de qualquer multa e/ou demais sanções pecuniárias que porventura sejam impostas em virtude 
do descumprimento das condições estipuladas neste contrato. 
 
8.6. Quando houver suspensão da prestação dos serviços e/ou a CONTRATADA ficar impossibilitada 
de sofrer descontos, a cobrança será efetuada via administrativa e/ou judicial, e os valores respectivos 
deverão ser recolhidos aos cofres da Administração Pública Municipal. 
 
8.7. O cometimento reiterado de faltas implicará no agravamento da penalidade, devendo ser 
observada a proporcionalidade entre a falta cometida e a pena aplicada. 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1. Em caso de REVOGAÇÃO ou ANULAÇÃO deste credenciamento, serão observadas as 
disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 
9.2. O presente edital ficará aberto a novos credenciamentos, por um período de 12 meses 
contados da data de sua publicação, desde que os interessados preencham todas as exigências de 
habilitação previstas, submetendo-se à aceitação da Administração Municipal. 
 
9.3. Faz parte integrante deste Credenciamento: 
 
ANEXO I – Termo de Referência 
ANEXO II – Termo de Adesão; 
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ANEXO III – Modelo de Declaração 
ANEXO IV – Minuta do Contrato; 
 
9.5. Os interessados que tiverem dúvidas de caráter técnico ou legal na interpretação do presente 
credenciamento serão atendidos no Departamento de Licitações, no horário registrado no item 4.6, 
em dias úteis. 
 
9.6. Aplica-se ao presente Edital, nas partes omissas, a legislação em vigor. 
 
Guabiruba (SC), 16 de junho de 2021. 

 
 
 

VALMIR ZIRKE 
Prefeito 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 
 
 
O município de Guabiruba, Santa Catarina, necessita CREDENCIAR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AQUI 
DENOMINADAS “AGENTE ARRECADADOR”, PARA QUE EM NOME E POR CONTA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL, PROCEDAM A ARRECADAÇÃO E O RECEBIMENTO DE TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, 
CONTRIBUIÇÕES E QUAISQUER OUTRAS RECEITAS QUE FOREM DEVIDAS AO MUNICÍPIO, POR 
QUAISQUER CONTRIBUINTES, INCLUSIVE OS CRÉDITOS DECORRENTES DA DÍVIDA ATIVA E GUIAS DE 
TARIFA DE SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS) DEVIDAS AO MUNICÍPIO 
DE, para uso da Administração Pública Municipal.  
 
 
1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO. 
       

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

001 100.000 UNID 
Serviços de arrecadação de guias de IPTU, ISS, ITBI, TAXAS DIVERSAS, 
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, MULTAS E OUTROS TRIBUTOS. 

2,20 220.000,00 

002 50.000 UNID 

Serviços de arrecadação de guias de tarifas de serviços de 
saneamento básico (água, esgoto e residuos sólidos) devidas ao 
Municipio de Guabiruba 

2,20 110.000,00 

VALOR TOTAL 330.000,00 

 

 
2. DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
 
2.1. O prazo de fornecimento será de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do contrato 
podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93. 
 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
3.1. Os pagamentos referentes aos serviços prestados serão feitos mediante crédito em conta 
corrente do AGENTE ARRECADADOR, que deverá ser informada no ato da assinatura do Termo de 
Credenciamento. 
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ANEXO II – TERMO DE ADESÃO 
 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 
 
 
 
 
 
 
 

A empresa _________________________________________________, através de seu Representante 
legal, declara sua ciência e anuência a todos os termos fixados no Credenciamento nº. 001/2021, 
tendo como objetivo o CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AQUI DENOMINADAS 
“AGENTE ARRECADADOR”, PARA QUE EM NOME E POR CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, 
PROCEDAM A ARRECADAÇÃO E O RECEBIMENTO DE TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES 
E QUAISQUER OUTRAS RECEITAS QUE FOREM DEVIDAS AO MUNICÍPIO, POR QUAISQUER 
CONTRIBUINTES, INCLUSIVE OS CRÉDITOS DECORRENTES DA DÍVIDA ATIVA E GUIAS DE TARIFA DE 
SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS) DEVIDAS AO MUNICÍPIO DE 
GUABIRUBA, para atender a Administração Pública Municipal. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura/Data: 

 
 
 
 
 
 
Nome Legível do representante legal: _____________________ 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO 
 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 
 

 
 

A empresa ...................................................................................., inscrita no CNPJ nº 
...................................................., por intermédio de seu representante legal, o Senhor 
.........................................................., portador da carteira de identidade nº 
.........................................................., e do CPF nº .........................................................., DECLARA: 
 
a) para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/1993, acrescido pela Lei nº 
9.584/1999, 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 (  ); 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima  
 
b) que não foi declarada inidônea nem suspensa para licitar ou contratar com a Administração Pública 
de qualquer natureza e esfera governamental; 
 
c) que o ato constitutivo é vigente; 
 
d) que não é impedido de transacionar com a Administração Pública; 
 
e) que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública 
ou de sociedade de economia mista; 
 
f) que conhece e aceita todas as condições do referido edital e anexos.  

 
Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a 
presente. 
 

 
____________________, em ____ de_________ de 2021. 

 
 
 
 

_______________________________________________  
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IV 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 

MINUTA DO CONTRATO 
 
  
 

CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS AQUI DENOMINADAS “AGENTE 
ARRECADADOR”, PARA QUE EM NOME E POR 
CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, 
PROCEDAM A ARRECADAÇÃO E O 
RECEBIMENTO DE TODOS OS IMPOSTOS, 
TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E QUAISQUER 
OUTRAS RECEITAS QUE FOREM DEVIDAS AO 
MUNICÍPIO, POR QUAISQUER 
CONTRIBUINTES, INCLUSIVE OS CRÉDITOS 
DECORRENTES DA DÍVIDA ATIVA E GUIAS DE 
TARIFA DE SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA, 
ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS) DEVIDAS AO 
MUNICÍPIO DE GUABIRUBA. 

 
 

PREÂMBULO 
 
 
1. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUABIRUBA, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n° 
83.102.368/0001-98, com sede nesta cidade, na Rua Brusque, n. 344, Centro, neste ato representado 
pelo Prefeito Municipal, MATIAS KOHLER, abaixo assinado. 
 
2. CONTRATADA: .........................., estabelecido na cidade de ......................, na 
Rua............................, nº ..........., inscrito no CNPJ sob nº ....................., neste ato representado 
por…........................., abaixo assinado, com fundamento no artigo 25, caput, da Lei 8666/93, acordam 
e ajustam firmar o presente Termo de Contrato. 
 
3. Este contrato, regido pela Lei n.º 8.666/93, origina-se do Credenciamento n° 001/2021, parte 
integrante deste instrumento, assim como todas as cláusulas e condições contidas nas peças que o 
compõe e as disposições das cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O objeto deste contrato consiste no CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AQUI 
DENOMINADAS “AGENTE ARRECADADOR”, PARA QUE EM NOME E POR CONTA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL, PROCEDAM A ARRECADAÇÃO E O RECEBIMENTO DE TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, 
CONTRIBUIÇÕES E QUAISQUER OUTRAS RECEITAS QUE FOREM DEVIDAS AO MUNICÍPIO, POR 
QUAISQUER CONTRIBUINTES, INCLUSIVE OS CRÉDITOS DECORRENTES DA DÍVIDA ATIVA E GUIAS DE 
TARIFA DE SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS) DEVIDAS AO MUNICÍPIO 
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DE GUABIRUBA, para uso da Administração Pública Municipal, conforme as características e 
quantidades especificadas no quadro abaixo: 
       

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

001 100.000 UNID 
Serviços de arrecadação de guias de IPTU, ISS, ITBI, TAXAS DIVERSAS, 
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, MULTAS E OUTROS TRIBUTOS. 

2,20 220.000,00 

002 50.000 UNID 

Serviços de arrecadação de guias de tarifas de serviços de 
saneamento básico (água, esgoto e residuos sólidos) devidas ao 
Municipio de Guabiruba 

2,20 110.000,00 

VALOR TOTAL 330.000,00 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
 
2.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do fornecimento, bem como para 
definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato, 
como se nele estivessem transcritos, todas as partes que integram o Edital de Credenciamento nº 
001/2021. 
 
2.2. Os documentos referidos no item 2.1, são considerados suficientes para, em complemento a 
este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 
3.1. O preço unitário e o valor total estimado deste Contrato é o previsto no quadro de preços da 
Cláusula Primeira – Item 1.1. 
 
3.2. O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos no 
mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. As despesas provenientes do presente credenciamento correrão por conta da seguinte 
dotação orçamentária: 
 

Nº Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Guabiruba 
Dotação Orçamentária 

LEI N. 1732/2020 

01 Secretaria de Administração e Finanças 121-3981 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO CONTRATUAL E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.1. O contrato terá vigência de 12 meses contados a partir da assinatura, podendo ser prorrogado 
nos termos da legislação vigente. 
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5.2. O Credenciado prestará serviços de recebimento de guias, tributos e demais receitas 
municipais de acordo com as estipulações do presente edital e minuta do Termo de Credenciamento. 
A prestação dos serviços de arrecadação, através do documento de arrecadação, repasse de tributos 
e demais receitas municipais, com respectiva prestação de contas por transmissão eletrônica de 
dados, em favor do Município, serão realizadas pelo AGENTE ARRECADADOR, por suas subsidiárias, 
agências bancárias e postos de serviços, existentes ou a serem criados no município de Guabiruba/SC. 
 
5.3. São obrigações do AGENTE ARRECADADOR: 
 

I – Receber tributos e demais receitas municipais somente através dos documentos de 
arrecadação, aprovados pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, que estejam com todos os 
campos de informações obrigatórios devidamente preenchidos, sem emendas ou rasuras, por 
qualquer modalidade pela qual se processe o pagamento; 
 
II – Arrecadar em toda sua rede de agências, postos bancários e outras representações, 
inclusive as que vierem a ser inauguradas, após a assinatura do Termo de Credenciamento; 
 
III – Apresentar ao Município, no ato da assinatura do presente TERMO DE 
CREDENCIAMENTO, 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 TERMO DE CREDENCIAMENTO, sendo que a 
implementação de novas modalidades de pagamento deverá ser previamente aprovada pela 
Prefeitura de Guabiruba; 
 
IV – Comunicar formalmente ao Município, com a maior brevidade possível, a ocorrência de 
avarias, danos, reparações ou modificações ocorridas no sistema de recolhimento do AGENTE 
ARRECADADOR, 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 da presente contratação; 
 
V – A informação recebida nos Documentos 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 Prefeitura de Guabiruba; 
 
VI – O AGENTE ARRECADADOR 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, 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 – Fornecer ao Município, sempre que solicitadas, certidões negativas de encargos 
trabalhistas, fiscais e previdenciários; 
 
IX – Disponibilizar ao Município os documentos e as informações necessárias para a 
verificação dos procedimentos de arrecadação, ficando o AGENTE ARRECADADOR obrigado a 
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resolver eventual irregularidade, inclusive reprocessando a informação contida nos arquivos 
auditados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
 

5.4. É vedado ao agente arrecadador: 
 

I – utilizar, revelar ou divulgar, no todo ou em parte, ainda que para uso interno, informações 
ou documentos vinculados à prestação de serviços para o Município; 
 
II – cancelar ou debitar valores sem a autorização expressa do Município. 
 

5.5. Não será considerada como repassada a arrecadação: 
 

I - Enquanto o arquivo das transações remetido pelo AGENTE ARRECADADOR 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. 

 
5.6. 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 o AGENTE ARRECADADOR 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. 
 

5.7. A Prefeitura Municipal de Guabiruba é responsável pela cobrança de acréscimos, ficando sob a 
responsabilidade da CONTRATANTE o cálculo dos acréscimos previstos na legislação municipal. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 
 
6.1. O AGENTE ARRECADADOR creditará diariamente, em conta específica do Município, o valor 
total da arrecadação diária referente ao dia útil anterior. 
  
6.2. Todos os documentos de arrecadação serão autenticados, de forma que fiquem evidenciados 
a identificação do AGENTE ARRECADADOR, a máquina utilizada, o número da operação, a data e o 
valor recebido.  
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 
 
7.1.  A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades 
previstas em lei, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos 
enumerados nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93. 
 

7.1.1. No caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da lei 8.666/93, fica assegurado e 
reconhecido o direito do CONTRATANTE ao ressarcimento de eventuais prejuízos ou ônus 
adicionais decorrentes de novas contratações ou outros gastos imprevistos, além do atraso na 
entrega dos objetos, conforme art. 55, inciso IX da lei 8.666/93. 

 
7.2. A rescisão do Contrato poderá se dar sob quaisquer das formas delineadas no art. 79 da Lei nº 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
8.1. Em atendimento ao determinado no art. 67 da Lei nº 8666/93 fica designado, o Diretor de 
Tributos da Prefeitura, para efetuar o acompanhamento, fiscalização e recebimento do objeto deste 
Edital, por parte do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 
9.1.  O atraso injustificado na execução do contrato, assim como a sua inexecução total ou parcial, sujeitará 
a CONTRATADA às sanções administrativas na forma prevista na Seção II - Das Sanções Administrativas - 
Capítulo IV, da Lei n.º 8.666/93. 
 
9.2.  O Município poderá aplicar à Contratada, ainda, as seguintes penalidades previstas no artigo 87 da Lei 
n. 8.666/1993, em caso de inexecução total ou parcial do objeto ou contrato resultantes deste Processo 
Licitatório: 
 

9.2.1. advertência; 
 
9.2.2. multa de 1,0 % (um por cento) do valor da proposta, para cada dia ou fração de atraso da 
execução do objeto licitado; 
 
9.2.3. multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente em caso de desistência da execução. 

 
9.3. Será considerado como desistência da execução, a suspensão dos serviços por prazo superior a 20 (vinte) 
dias. 
 
9.4. Sem prejuízo das sanções previstas no Art. 87, da Lei n.º 8.666/93, o licitante adjudicatário ficará sujeito às 
seguintes penalidades: 
 

9.4.1. 10% (dez por cento) do valor do contrato atualizado pela execução do serviço desconforme com o 
especificado e aceito;  
 
9.4.2. 1,0 % (um por cento) do valor do contrato atualizado pela não regularização dos serviços 
recusados por este Município, no prazo estipulado, até o limite de 10% (dez por cento); 
 
9.4.3. 0,33% por dia, sobre o valor total da proposta limitado a 10% do valor contratual atualizado, pelo 
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descumprimento dos prazos e condições previstos neste instrumento; 
 
9.4.4. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter 
compensatório e a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos. 

 
9.5. A administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido a CONTRATADA, o 
valor de qualquer multa e/ou demais sanções pecuniárias que porventura sejam impostas em virtude 
do descumprimento das condições estipuladas neste contrato. 
 
9.6. Quando houver suspensão da prestação dos serviços e/ou a CONTRATADA ficar impossibilitada 
de sofrer descontos, a cobrança será efetuada via administrativa e/ou judicial, e os valores respectivos 
deverão ser recolhidos aos cofres da Administração Pública Municipal. 
 
9.7. O cometimento reiterado de faltas implicará no agravamento da penalidade, devendo ser 
observada a proporcionalidade entre a falta cometida e a pena aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
 
10.1. Elegem as partes o Foro da Comarca de Brusque/SC, para dirimir todas e quaisquer 
controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o 
presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só jurídico efeito, perante as 
testemunhas abaixo assinadas. 
 
 
Guabiruba (SC), em .......de ................. de 2021. 
 
 
 
 
 
 

VALMIR ZIRKE 
Prefeito 

 
 
 
 
 

AGENTE ARRECADADOR 
 

http://www.guabiruba.sc.gov.br/

