
PROCESSO Nº 071/19. 

 
 

CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. 
 
 
Através do presente, solicito autorização de V. Sa., para realização 

de Chamada Pública, para fins de credenciamento de instituições financeiras (bancos), 
com agência instalada no Município de Roca Sales, para prestação dos serviços de 
recolhimento de impostos, taxas, serviços e demais créditos municipais, para a 
Secretaria Municipal de Fazenda. 

 
Os recursos dos impostos, taxas, serviços e demais créditos 

municipais recolhidos deverão ser repassados pelas instituições financeiras para conta 
bancaria do Município, a ser informada pela Secretaria Municipal da Fazenda, no prazo 
impreterível de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do recebimento do pagamento. 

 
Não existe a necessidade da prestação dos serviços objeto deste 

instrumento ser realizado diretamente nos guichês de caixas da Contratada, sendo de sua 
responsabilidade, todas as medidas necessárias para o bom funcionamento da cobrança e 
do pagamento de qualquer tipo de despesa decorrente do fato. 

 
Será de livre escolha do contribuinte Municipal a instituição bancária 

credenciada para pagamento de seus impostos, taxas, serviços e demais créditos 
municipais. 

 
E vedada em qualquer hipótese à utilização de pessoal e 

equipamentos do Município para a execução dos serviços contratados. 
 
A título de contraprestação pelos serviços o Município pagará o valor 

de R$ 1,55 (um real e cinqüenta e cinco centavos) por autenticação realizada pela 
instituição financeira credenciada. 

 
OBSERVAÇÕES: 
 
01 - O prazo de vigência do contrato a ser celebrado com os credenciados terá vigência 

pelo período de 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura, nos 
moldes do disposto no inc. II, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, podendo ser prorrogado em caráter excepcional, devidamente justificado 
e mediante autorização da autoridade superior, pelo prazo de até 12 (doze) meses, 
nos moldes do § 4º, do art. 57, da mencionada Lei. 

 
02 - O valor contratual será reajustado anualmente pela variação do índice acumulado do 

IGPM/FGV, ou outro que venha a substituí-lo, através de apostilamento, nos moldes 
do que disciplina o § 8º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
03 - Na hipótese de alteração da norma legal vigente, permitindo o reajuste dos contratos 

em períodos inferiores a 01 (um) ano, o reajuste incidirá com a periodicidade admitida 
pelo índice acima mencionado. 

 
04 - As despesas provenientes do presente instrumento serão suportadas pelas Dotações 

Orçamentárias que segue: 
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
03.01 - Secretaria Municipal de Administração 

04.122.0010.2006 - Manutenção dos Serviços da Administração 
3390.39.00.00.00 - Outros Serviços Terceiros - P. Jurídica (3115) 

 
Roca Sales, em 07 de novembro de 2019. 

 
 
 
 
 
 

SILVIO NORBERTO ZART NETO 
Chefe de Gabinete 
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PROCESSO Nº 071/19. 

 

DECLARAÇÃO. 

 
 

AMILTON FONTANA, Prefeito do Município de Roca Sales, Estado 

do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o 

estipulado no art. 16, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, DECLARA 

para fins de licitação e empenho, que a despesa a ser realizada com o credenciamento 

de instituições financeiras (bancos), com agência instalada no Município de Roca Sales, 

para prestação dos serviços de recolhimento de impostos, taxas, serviços e demais 

créditos municipais, para a Secretaria Municipal de Fazenda, possuem adequação 

orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano 

Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, AUTORIZANDO a realização do 

processo para contratação dos serviços, na modalidade de Chamada Pública nº 012/19, 

ordenando ao órgão competente a elaboração dos documentos necessários, cumpridas às 

formalidades legais. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ROCA SALES 

EM 08 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 
 
 
 

AMILTON FONTANA 
Prefeito Municipal 
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CHAMADA PÚBLICA Nº 012/19. 

 
 
 
 
 
 

AMILTON FONTANA, Prefeito do Município de Roca Sales, Estado 
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados 
que está procedendo a Chamada Pública, no período de 11 de novembro de 2019 a 
16 de dezembro de 2019, no horário das 07.30 às 11.30 horas e das 13.30 às 17.00 
horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Roca Sales, situada na Rua 
Eliseu Orlandini, nº 51, cidade de Roca Sales, para fins de credenciamento de 
instituições financeiras (bancos), nos termos e condições estabelecidas neste Edital. 

 
01 - DO OBJETO: 
 
01.1 - É objeto da presente Chamada Pública, o credenciamento de instituições 

financeiras (bancos), com agência instalada no Município de Roca Sales, para 
prestação dos serviços de recolhimento de impostos, taxas, serviços e demais 
créditos municipais, para a Secretaria Municipal de Fazenda. 

01.2 - Os recursos dos impostos, taxas, serviços e demais créditos municipais 
recolhidos deverão ser repassados pelas instituições financeiras para conta 
bancaria do Município, a ser informada pela Secretaria Municipal da Fazenda, no 
prazo impreterível de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do recebimento 
do pagamento. 

01.3 - Não existe a necessidade da prestação dos serviços objeto deste instrumento ser 
realizado diretamente nos guichês de caixas da Contratada, sendo de sua 
responsabilidade, todas as medidas necessárias para o bom funcionamento da 
cobrança e do pagamento de qualquer tipo de despesa decorrente do fato. 

01.4 - Será de livre escolha do contribuinte Municipal a instituição bancária credenciada 
para pagamento de seus impostos, taxas, serviços e demais créditos 
municipais. 

01.5 - E vedada em qualquer hipótese à utilização de pessoal e equipamentos do 
Município para a execução dos serviços contratados. 

01.6 - O Município reserva-se o direito de não aceitar a entrega dos serviços quando estes 
não estiverem de acordo com o estipulado neste instrumento e no contrato, bem 
como exigir nova execução às expensas do credenciado. 

 
02 - DO PREÇO: 
 
02.1 - A título de contraprestação pelos serviços o Município pagará o valor de R$ 1,55 (um 

real e cinqüenta e cinco centavos) por autenticação realizada pela instituição 
financeira credenciada. 

 
03 - DAS VEDAÇÕES À PARTICIPAÇÃO: 
 
03.1 - Será vedada a participação do licitante que: 
03.1.1 - Tiver sido declarado inidôneo por ato do Poder Público; 
03.1.2 - Estiver sob processo de falência ou recuperação judicial; 
03.1.3 - Encontrar-se impedido de licitar, contratar, transacionar com a Administração 

Pública ou qualquer dos seus órgãos; 
03.1.4 - Estiver reunido em consórcio; 

Este ato esteve fixado no painel 
de publicação no período de 

11/11/2019 a 16/12/2019. 
 

Responsável 



Chamada Pública nº 012/19   - 

 

5 

03.1.5 - Tenha como dirigente, gerente, acionista, responsável técnico ou sub contratado, 
servidor ou dirigente do Município ou responsável pela Licitação. 

03.1.6 - Que não funcione no País. 
03.2 - Estarão credenciadas a realizar os serviços objeto deste credenciamento as 

empresas que apresentarem corretamente a documentação exigida, dentro do prazo 
legal e nas condições estabelecidas, ficando vinculadas aos termos do presente 
instrumento de Chamada Pública e seus anexos, ao futuro contrato e demais atos 
subseqüentes. 

 
04 - DAS CONDIÇÕES PARA O CREDENCIAMENTO: 
 
04.1 - Os interessados em prestar os serviços objeto deste instrumento ao Município 

deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, com validade na data de 
apresentação, conforme o caso, como segue: 

 
04.1.1 - Requerimento de solicitação de credenciamento, conforme modelo constante no 

ANEXO I, que poderá ser preenchido no modelo fornecido pelo Município. 
04.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

04.1.3 - Autorização de funcionamento pelo Banco Central do Brasil; 
04.1.4 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
04.1.5 - Certidão Conjunta de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a 

Dívida Ativa da União; 
04.1.6 - Prova de Regularidade Relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por Lei; 

04.1.7 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida 
com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 01 de maio de 1943, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 
07 de julho de 2011. 

04.1.8 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual; 
04.1.9 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante; 
04.1.10 - Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos ou, quando for o 
caso, emprega menor a partir de quatorze anos na condição de aprendiz, na 
forma do ANEXO II, que poderá ser preenchido no modelo fornecido pelo 
Município; 

04.1.11 - Declaração de Idoneidade para Contratar com a Administração Pública, na forma 
do ANEXO III, que poderá ser preenchido no modelo fornecido pelo Município; 

04.1.12 - Declaração contendo os dados do responsável pela assinatura do contrato a 
ser celebrado com o Município, na forma do ANEXO IV, que poderá ser 
preenchido no modelo fornecido pelo Município. 

 
04.2 - Poderão ser apresentadas Certidões tendo como fonte a Internet, que terão a sua 

autenticidade confirmada no correspondente site, ficando tal ato registrado na ata da 
Comissão de Licitação, quando serão juntadas ao processo as devidas 
comprovações das confirmações. 

04.3 - Os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados em cópia 
autenticada por Tabelião ou funcionário do Município, ou ainda por publicação em 
órgão da imprensa oficial. 
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04.3.1 - As autenticações realizadas por funcionário do Município somente poderão ser 
feitas até as 17.00 horas do dia anterior ao da entrega da documentação. 

 
05 - DA INABILITAÇÃO: 
 
05.1 - Serão inabilitados os licitantes que: 
05.1.1 - Não atenderem as condições do Edital; 
05.1.2 - A documentação apresentada não tenha sido entregue na forma prescrita neste 

Edital; 
05.1.3 - Apresentarem cópias não autenticadas e desacompanhadas dos originais das 

mesmas para autenticação por servidor da Administração Pública Municipal ou 
cópia em papel FAX; 

05.1.4 - Apresentarem originais ou cópias de documentos com falhas, rasuras ou forem 
ilegíveis; 

05.1.5 - Deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos neste Edital ou em 
desacordo. 

05.2 - A inabilitação do licitante importa na exclusão do direito de participar das fases 
subseqüentes do credenciamento. 

 
06 - DOS PRAZOS: 
 
06.1 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e 

incluir-se-á o do vencimento. 
06.2 - Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na Prefeitura Municipal de 

Roca Sales. 
06.3 - Esgotados todos os prazos recursais, o Poder Executivo Municipal adjudicará o 

objeto aos interessados, que terão o prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da 
data da adjudicação para assinar o contrato, devendo iniciar a execução do objeto 
em até 05 (cinco) dias, contados a partir da assinatura do instrumento, sob pena de 
decair do direito. 

06.3.1 - Os prazos de que trata o item 06.3 poderão ser prorrogados uma vez, por iguais 
períodos, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso dos 
mesmos. 

06.4 - No caso do credenciado não assinar o contrato ou iniciar a execução do objeto deste 
instrumento nos prazos máximos estipulados no item 06.3.1 deste Edital ficará 
automaticamente excluído do credenciamento. 

 
07 - DOS RECURSOS: 
 
07.1 - Decairá do direito de impugnar perante a Administração Pública Municipal, os termos 

do presente Edital, o licitante que o tendo aceito sem objeção, venha a apontar 
depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 

07.2 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório até trânsito em julgado da decisão a ele pertinente, devendo ser 
devidamente protocolada, não sendo aceitas impugnações encaminhadas via 
FAX ou pela internet. 

07.3 - Para fins de recursos, em todas as fases da presente Licitação, serão observadas as 
normas previstas nas alíneas, incisos e parágrafos do art. 109, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 

07.4 - O recurso e o pedido de reconsideração interpostos fora do prazo não serão 
considerados. 

07.5 - Os recursos e a representação devem observar os seguintes requisitos: 
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07.5.1 - Serem datilografados ou digitados, devidamente fundamentados e assinados por 
representante legal do licitante devidamente constituído; 

07.5.2 - Serem protocolados na Prefeitura Municipal de Roca Sales, nos prazos 
estabelecidos pelo art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, endereçado à Comissão de Licitação, que não considerará 
recursos encaminhados via FAX ou pela internet. 

07.6 -  A intimação de todos os atos será realizada mediante publicação no Jornal Rede 
Vale de Comunicação Ltda (O INFORMATIVO DO VALE), inscrito no CNPJ sob 
nº 00.440.328-0001/29, sita na Avenida Benjamin Constant, nº 2197, Município de 
Lajeado, Imprensa Oficial do Município de Roca Sales, salvo para os casos de 
habilitação de licitante e de julgamento de propostas, se presentes os prepostos dos 
licitantes ao ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por 
comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

 
08 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOS REAJUSTAMENTOS: 
 
08.1 - O pagamento será realizado mensalmente, em parcela única, em até o 5º (quinto) 

dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços, mediante débito em 
conta, a ser informada pelo Credenciado. 

08.2 - O pagamento será efetuado mediante os procedimentos constantes na Cláusula 3ª 
(terceira) da minuta do Contrato em anexo. 

08.3 - Os pagamentos serão realizados em moeda corrente Nacional. 
08.4 - O preço contratual será reajustado, nos moldes do disposto na Cláusula 4ª (quarta) 

da minuta do Contrato em anexo. 
08.5 - Ocorrendo desequilíbrio econômico - financeiro do contrato, o Município poderá 

restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inc. II, alínea "d", da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante comprovação 
documental e requerimento expresso do licitante vencedor. 

08.6 - Nenhum pagamento isentará o licitante das responsabilidades assumidas, quaisquer 
que sejam, nem implicará na aceitação definitiva do objeto do presente instrumento. 

08.7 - A quitação não será aceita sob reserva ou condições, correndo por conta do licitante 
vencedor todas as eventuais despesas daí decorrentes. 

 
09 - DO CONTRATO: 
 
09.1 - No contrato a ser assinado com o licitante, constarão às cláusulas necessárias 

previstas no artigo 55 e a possibilidade de rescisão do mesmo, na forma 
determinada no artigo 78, ambos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, nos termos da Minuta em anexo, que faz parte integrante deste Edital 
como ANEXO V. 

09.2 - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas, respondendo cada qual pelas conseqüências de sua inexecução total ou 
parcial. 

09.3 - O licitante na execução do contrato, não poderá sub contratar o fornecimento do 
objeto, sem a expressa concordância do Município, sob pena da aplicação das 
penalidades constantes do presente instrumento e no contrato. 

09.4 - Na hipótese do Município de Roca Sales não assinar o contrato com o licitante no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados da homologação final do processo licitatório, 
ficam estes liberados de quaisquer compromissos assumidos. 

09.5 - A desistência do Município de Roca Sales de contratar com o licitante não confere a 
este o direito à indenização de qualquer espécie. 

09.6 - O contrato a ser celebrado com o licitante terá vigência pelo período de 60 
(sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura, nos moldes do disposto no 
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inc. II, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, podendo 
ser prorrogado em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante 
autorização da autoridade superior, pelo prazo de até 12 (doze) meses, nos moldes 
do § 4º, do art. 57, da mencionada Lei. 

 
10 - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 
 
10.1 - O contrato poderá ser alterado unilateralmente pelo Município ou por acordo entre 

as partes nas condições previstas na Cláusula 12 (doze) da minuta do Contrato em 
anexo. 

10.2 - O licitante fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem no objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial do contrato. 

 
11 - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO: 
 
11.1 - O descumprimento das condições previstas no contrato sujeitará o licitante às 

sanções e pagamentos de multa, como estabelecidas neste instrumento e no 
contrato. 

11.2 - O inadimplemento de qualquer das condições avençadas, ensejará a rescisão do 
contrato, com todos os ônus daí decorrentes, tanto contratuais como previstos em 
Lei. 

11.3 - Constituem motivo para rescisão do contrato aqueles previstos na Cláusula 11 
(onze) da minuta do Contrato em anexo. 

 
12 - DAS PENALIDADES: 
 
12.1 - No caso do licitante desistir do credenciamento ou se recusar injustificadamente de 

assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo 
estabelecido neste Edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-se às penalidades que seguem: 

 
12.1.1 - Multa no valor de 100 (cem) Unidades de Referência Municipal (URM), instituída 

pela Lei Municipal nº 274/01, de 29 de novembro de 2001, cujo valor atual é de 
R$ 110,65 (cento e dez reais e sessenta e cinco centavos). 

12.1.2 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o Município de Roca Sales, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

12.2 - Na aplicação das sansões previstas nos itens 12.1.1 e 12.1.2, fica assegurada a 
defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

12.3 - Além de outras penalidades previstas neste instrumento e na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores, o licitante poderá sofrer a aplicação de multa de 10% 
(dez por cento), calculada sobre o valor pago ao mesmo no mês anterior ao da 
aplicação da penalidade, nos casos previstos na Cláusula 7º (sétima) da minuta do 
Contrato em anexo. 

12.4 - No caso do pagamento ser realizado pelo Município após a data de vencimento, 
incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês até a data do efetivo pagamento e 
correção monetária pela variação do índice acumulado do IGPM/FGV, calculada pro 
- rata dia 

 
13 - DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE: 
 
13.1 - As obrigações do licitante são aquelas previstas na Cláusula 9º (nona) da minuta do 

Contrato em anexo. 
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14 - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 
 
14.1 - As obrigações do Município são aquelas previstas na Cláusula 10 (dez) da minuta 

do Contrato em anexo. 
 
15 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 
15 - A despesa proveniente do presente instrumento será suportada pela Dotação 

Orçamentária que segue: 
 

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
03.01 - Secretaria Municipal de Administração 

04.122.0010.2006 - Manutenção dos Serviços da Administração 
3390.39.00.00.00 - Outros Serviços Terceiros - P. Jurídica (3115) 

 
16 - DA FISCALIZAÇÃO: 
 
16.1 - A forma de fiscalização consta na Cláusula 8º (oitava) da minuta do Contrato em 

anexo. 
 
17 - DOS ESCLARECIMENTOS: 
 
17.1 - O interessado que tiver eventuais dúvidas de caráter legal ou técnico na 

interpretação dos termos deste Edital será atendido durante o horário de expediente 
da Prefeitura Municipal de Roca Sales, sita à Rua Eliseu Orlandini, nº 51, cidade de 
Roca Sales, através do Setor de Licitações, ou pelo Fone (051) 3753-21.66. 

17.2 - Informações referente à retirada do Edital poderá ser obtida junto ao Setor de 
Licitações do Município de Roca Sales, localizado na Rua Eliseu Orlandini, nº 51, 
cidade de Roca Sales, RS, no horário das 8:00 horas às 11:30 horas e das 13:30 
horas às 17:00 horas ou pelo fone (51) 3753-2166, ou pelo e-mail 
licitacao01@rocasales-rs.com.br. 

 
18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
18.1 - Os licitantes que não apresentarem os documentos na forma exigida neste Edital 

serão excluídos do certame sem qualquer direito à reclamação. 
18.2 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação da documentação 

exigida no Edital e não apresentada na respectiva data e horário mencionado neste 
Edital, exceto nos casos previstos no § 3º do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 

18.3 - Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições de 
quaisquer documentos. 

18.4 - Só terão direito ao uso da palavra, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas 
e demais documentos, os representantes credenciados dos licitantes e os membros 
da Comissão de Licitação. 

18.5 - O licitante não poderá transferir qualquer das obrigações e responsabilidades 
previstas neste Edital sem o prévio consentimento do Município. 

18.6 - A documentação deverá ser entregue, impreterivelmente, no local, dia e hora 
determinados no Edital. 

18.7 - Uma vez iniciada a conferência da documentação não serão admitidos á licitação os 
retardatários e não caberá responsabilidade ao Município por documentos 

mailto:licitacao01@rocasales-rs.com.br
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recebidos após a data e horário estipulados, por problemas de correio ou 
agente responsável pelo transporte das mesmas. 

18.8 - Para todos os efeitos legais, fazem parte integrante do presente Edital os seguintes 
ANEXOS: 

18.8.1 - ANEXO I: Requerimento de solicitação de credenciamento que poderá ser 
preenchido no modelo fornecido pelo Município; 

18.8.2 - ANEXO II: Declaração de que não emprega menores de idade, que poderá ser 
preenchida no modelo fornecido pelo Município; 

18.8.3 - ANEXO III: Declaração de Idoneidade para Contratar com a Administração Pública 
que poderá ser preenchida no modelo fornecido pelo Município; 

18.8.4 - ANEXO IV: Declaração contendo os dados do responsável pela assinatura do 
contrato, que poderá ser preenchido no modelo fornecido pelo Município. 

18.8.5 - ANEXO V: Minuta do Contrato a ser celebrado com o credenciado. 
 
18.9 - A Administração Municipal poderá revogar a Chamada Pública por interesse 

Público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a 
obrigação de indenizar, conforme o artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 

18.10 - Os casos omissos ao presente Edital serão decididos pela Comissão de Licitação 
em concordância com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ROCA SALES 

EM 11 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 
 
 

AMILTON FONTANA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

APROVO O PRESENTE INSTRUMENTO DE 
CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E 
SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. 

 
 
 
 

FRANCK ANDREA LANG 
Assessor Jurídico do Município 
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CHAMADA PÚBLICA Nº 012/19. 

 

ANEXO - I. 

 
Através do presente, a instituição bancária abaixo qualificada, 

solicita o seu credenciamento para prestação dos serviços de recolhimento de impostos, 
taxas, serviços e demais créditos municipais, para a Secretaria da Fazenda do Município 
de Roca Sales, nos moldes da Chamada Pública nº 012/19, de 11 de novembro de 2019, 
tendo em anexo a documentação necessária para o pleito, como segue: 

 

RAZÃO SOCIAL: 

ENDEREÇO: Nº: 

MUNICÍPIO: ESTADO: 

E-MAIL: CEP: 

TELEFONE: FAX: 

INSCRIÇÃO NO CNPJ: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

RAMO DE ATIVIDADE: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Em _____ de _______________ de 2019. 

 
 
 

Assinatura/carimbo do Interessado 

NOME: 

Nº CI: 

Nº CIC: 
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CHAMADA PÚBLICA Nº 012/19. 

 

ANEXO - II. 

 

DECLARAÇÃO. 

 
 
A Instituição Bancária ______________________________________________________, 

inscrita no CNPJ sob nº _____________________________________, localizada na Rua 

____________________________________________________________________, nº 

_________, Município de ____________________________________, por intermédio do 

seu representante legal, Sr(a). ___________________________________________, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________________________________ e do 

CPF nº ________________________________, DECLARA, para fins do disposto no inc. V 

do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, 

de 17 de outubro de 1999, que: 

 
(      ) não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

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

____________________________, _____, de ___________________ de 2019. 
(local)  (dia) (mês) 

 
 
 
 
 

Assinatura/Responsável p/ Empresa 

NOME: 

Nº CI: 

Nº CIC: 
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CHAMADA PÚBLICA Nº 012/19. 

 

ANEXO - III. 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA CONTRATAR. 

 
 
Eu _____________________________________________, brasileiro, maior, residente e 

domiciliado na _________________________________________________________, nº 

__________, Bairro ____________________________________________, Município de 

______________________________________, Estado __________, portador do CPF nº 

_____________________________________ e Carteira de Identidade nº 

______________________________, na qualidade de _________________________ da 

instituição bancaria _____________________________________________________, 

inscrita no CNPJ sob nº _______________________________________, situada na 

______________________________________________________________________, nº 

_________, Bairro _________________________________________________________, 

Município de _________________________________________, Estado _____________, 

DECLARO sob as penas da Lei, que a instituição acima referida não se encontra suspensa 

e nem foi declara inidônea para contratar com a Administração Pública, comprometendo-se 

a informar ao Município de Roca Sales, para fins da Chamada Pública nº 012/19, 

qualquer fato superveniente que modifique a sua situação de idoneidade de contratar, bem 

como sua regularidade fiscal, jurídica, técnica e econômica. 

 

____________________________, _____, de ___________________ de 2019. 
(local)  (dia) (mês) 

 
 
 
 
 

Assinatura/Responsável p/ Empresa 

NOME: 

Nº CI: 

Nº CIC: 
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CHAMADA PÚBLICA Nº 012/19. 

 

ANEXO - IV. 

 

DECLARAÇÃO RESPONSÁVEL PELO CONTRATO. 

 
 
A instituição bancaria ______________________________________________________, 

inscrita no CNPJ sob nº _____________________________________, localizada na Rua 

___________________________________________________________, nº __________, 

bairro _________________________________________________________, Município de 

_____________________________________, por intermédio do seu representante legal, 

DECLARA, para fins do disposto no item 04.1.12 da Chamada Pública nº 012/19, que o 

responsável pela assinatura do Contrato com o Município de Roca Sales, será: 

NOME:  

ENDEREÇO:  

NÚMERO:  

BAIRRO:  

MUNICÍPIO:  

CEP:  

CPF Nº:  

C. I. Nº  

TELEFONE:  

(OBSERVAÇÃO: Juntar procuração se for o caso) 

 

____________________________, _____, de ___________________ de 2019. 
(local)  (dia) (mês) 

 
 
 
 

Assinatura/Responsável p/ Empresa 

NOME: 

Nº CI: 

Nº CIC: 
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CHAMADA PÚBLICA Nº 012/19. 

 

ANEXO - V. 

 

MINUTA DO CONTRATO. 
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CHAMADA PÚBLICA Nº 012/19. 

 
 

DECLARAÇÃO. 

 
 
 
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE ATRAVÉS DO PRESENTE A INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA ___________________________________________________, LOCALIZADA 

NA _________________________________________________________, Nº _________, 

MUNICÍPIO DE ROCA SALES, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, INSCRITA NO CNPJ 

SOB Nº ______________________________, TELEFONE Nº ______________________, 

RECEBEU O EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 012/19, COM DATA DE 11 DE 

NOVEMBRO DE 2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCA SALES, CUJO OBJETO 

É O CRECENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (BANCOS), COM AGÊNCIA 

INSTALADA NO MUNICÍPIO DE ROCA SALES, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS, SERVIÇOS E DEMAIS CRÉDITOS 

MUNICIPAIS. 

 
ROCA SALES, EM _____ DE _____________ DE 2019. 

 
 
 
 
 

Assinatura do responsável com carimbo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chamada Pública nº 012/19   - 

 

17 

CHAMADA PÚBLICA Nº 012/19. 

 
 

ATA DA REUNIÃO DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO. 
 
 

Ata da reunião realizada às _________ horas do dia ______ de _________ de _____, na 
sala do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Roca Sales, sita à Rua Eliseu 
Orlandini, nº 51, cidade de Roca Sales. Presentes as servidoras Iara Beatriz Klein - 
Presidente, Elisete Benini da Silva - Secretária e Eliana Cella - Membro, todas 
componentes da Comissão de Julgamento de Licitação, designada pela Portaria nº 
001/19, para julgamento da documentação da Chamada Pública nº _______/19, do 
Município de Roca Sales, cujo objeto é o credenciamento de instituições financeiras 
(bancos), com agência instalada no Município de Roca Sales, para prestação dos serviços 
de recolhimento de impostos, taxas, serviços e demais créditos municipais, para a 
Secretaria Municipal de Fazenda. 
Abertos os trabalhos verificou-se que as instituições financeiras Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul, Caixa Econômica Federal, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
de Associados da Região dos Vales - Sicredi Região dos Vales e Banco Bradesco 
S/A apresentaram a documentação para fins de credenciamento junto ao Município de 
Roca Sales. 
A seguir a Comissão passou a analisar a documentação dos interessados. 
Primeiramente foi realizada a necessária conferência eletrônica dos documentos, de 
conformidade com o item 04.2 do Edital, conforme comprovantes anexos ao processo. 
Após análise dos documentos a comissão verificou que todos os interessados 
apresentaram a documentação na forma prevista no edital, que ao final teve a seguinte 
decisão: 
A instituição bancaria Banco do Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ nº 
92.702.0670001/96, cujo requerimento de solicitação de credenciamento foi protocolado 
sob nº _________/19, na data de ______ de ____________ de 2019, teve a sua 
solicitação DEFERIDA por ter apresentado toda a documentação necessária, de 
conformidade com o solicitado no Edital de Chamada Pública nº _______/19. 
A instituição bancaria Caixa Econômica Federal, inscrita no CNPJ nº 00.360.305/0001-04, 
cujo requerimento de solicitação de credenciamento foi protocolado sob nº _________/19, 
na data de ______ de ____________ de 2019, teve a sua solicitação DEFERIDA por ter 
apresentado toda a documentação necessária, de conformidade com o solicitado no Edital 
de Chamada Pública nº _______/19. 
A instituição bancaria Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados da 
Região dos Vales – Sicredi Região dos Vales, inscrita no CNPJ nº 89.126.130/0004-21, 
cujo requerimento de solicitação de credenciamento foi protocolado sob nº _________/19, 
na data de ______ de ____________ de 2019, teve a sua solicitação DEFERIDA por ter 
apresentado toda a documentação necessária, de conformidade com o solicitado no Edital 
de Chamada Pública nº _______/19. 
A instituição bancaria Banco Bradesco S/A, inscrita no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, 
cujo requerimento de solicitação de credenciamento foi protocolado sob nº _________/19, 
na data de ______ de ____________ de 2019, teve a sua solicitação DEFERIDA por ter 
apresentado toda a documentação necessária, de conformidade com o solicitado no Edital 
de Chamada Pública nº _______/19. 
Logo após o julgamento das solicitações o processo foi encaminhado para homologação 
do Poder Executivo Municipal. Nada mais havendo a tratar, às ________ horas, deu-se por 
encerrada a reunião, sendo lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai 
assinada pelos membros da Comissão e demais presentes e segue anexa ao processo 
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licitatório, abrindo-se prazo para eventuais recursos, conforme o disposto no art. 109, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  
 

Roca Sales, em ____ de _______________ de 2019. 
 
 
 
 

IARA BEATRIZ KLEIN ELISETE BENINI DA SILVA ELIANA CELLA 
Presidente Secretária Membro 
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CHAMADA PÚBLICA Nº xxx/19. 

 

MAPA DE ADJUDICAÇÃO. 

 
DESPACHO. 

 
Homologo a presente Adjudicação. 

 
 

RAZÃO SOCIAL: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

ENDEREÇO: Rua Capitão Montanha Nº: 177 

MUNICÍPIO: Porto Alegre UF: RS 

CNPJ Nº: 92.702.067/0001-96 FONE: 51 3215-1488 

ITEM ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$) 

001 Credenciamento de instituições financeiras (bancos), com 
agência instalada no Município de Roca Sales, para prestação 
dos serviços de recolhimento de impostos, taxas, serviços e 
demais créditos municipais, para a Secretaria Municipal de 
Fazenda, a serem realizados de conformidade a Chamada 
Pública nº ___/19 e seus anexos, pelo valor de.......................R$ 

 

 
DESPACHO ADJUDICATÓRIO: Adjudico a empresa acima qualificada a prestação dos 

serviços em que foi credenciada, tendo ela o prazo de 05 
(cinco) dias para celebração do Contrato, devendo iniciar 
a execução do objeto em até 05 (cinco) dias, contados a 
partir da assinatura do instrumento, sob pena de decair 
do direito. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ROCA SALES 

EM _____ DE __________________ DE 2019. 
 
 
 

AMILTON FONTANA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este ato esteve fixado no painel 
de publicação no período de 

__/__/20__ a __/__/20__. 
 

Responsável. 
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CHAMADA PÚBLICA Nº xxx/19. 

 

MAPA DE ADJUDICAÇÃO. 

 
DESPACHO. 

 
Homologo a presente Adjudicação. 

 
 

RAZÃO SOCIAL: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

ENDEREÇO: SBS Quadra 4 Bloco A Lote Nº: 3/4 

MUNICÍPIO: Brasília UF: DF 

CNPJ Nº: 00.360.305/0001-04 FONE: 51 3753-2355 

ITEM ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$) 

001 Credenciamento de instituições financeiras (bancos), com 
agência instalada no Município de Roca Sales, para prestação 
dos serviços de recolhimento de impostos, taxas, serviços e 
demais créditos municipais, para a Secretaria Municipal de 
Fazenda, a serem realizados de conformidade a Chamada 
Pública nº ___/19 e seus anexos, pelo valor de.......................R$ 

 

 
DESPACHO ADJUDICATÓRIO: Adjudico a empresa acima qualificada a prestação dos 

serviços em que foi credenciada, tendo ela o prazo de 05 
(cinco) dias para celebração do Contrato, devendo iniciar 
a execução do objeto em até 05 (cinco) dias, contados a 
partir da assinatura do instrumento, sob pena de decair 
do direito. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ROCA SALES 

EM _____ DE __________________ DE 2019. 
 
 
 

AMILTON FONTANA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este ato esteve fixado no painel 
de publicação no período de 

__/__/20__ a __/__/20__. 
 

Responsável. 
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CHAMADA PÚBLICA Nº xxx/19. 

 

MAPA DE ADJUDICAÇÃO. 

 
DESPACHO. 

 
Homologo a presente Adjudicação. 

 
 

RAZÃO SOCIAL: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 
ASSOCIADOS DA REGIÃO DOS VALES-SICREDI REGIÃO DOS 
VALES 

ENDEREÇO: Av. General Daltro Filho Nº: 945 sala 101 

MUNICÍPIO: Roca Sales UF: RS 

CNPJ Nº: 89.126.130/0004-21 FONE: 51 3753-2001 

ITEM ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$) 

001 Credenciamento de instituições financeiras (bancos), com 
agência instalada no Município de Roca Sales, para prestação 
dos serviços de recolhimento de impostos, taxas, serviços e 
demais créditos municipais, para a Secretaria Municipal de 
Fazenda, a serem realizados de conformidade a Chamada 
Pública nº ___/19 e seus anexos, pelo valor de.......................R$ 

 

 
DESPACHO ADJUDICATÓRIO: Adjudico a empresa acima qualificada a prestação dos 

serviços em que foi credenciada, tendo ela o prazo de 05 
(cinco) dias para celebração do Contrato, devendo iniciar 
a execução do objeto em até 05 (cinco) dias, contados a 
partir da assinatura do instrumento, sob pena de decair 
do direito. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ROCA SALES 

EM _____ DE __________________ DE 2019. 
 
 
 

AMILTON FONTANA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este ato esteve fixado no painel 
de publicação no período de 

__/__/20__ a __/__/20__. 
 

Responsável. 
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CHAMADA PÚBLICA Nº xxx/19. 

 

MAPA DE ADJUDICAÇÃO. 

 
DESPACHO. 

 
Homologo a presente Adjudicação. 

 
 

RAZÃO SOCIAL: BANCO BRADESCO SA 

ENDEREÇO: Cidade de Deus Nº: s/nº 

MUNICÍPIO: Osasco UF: SP 

CNPJ Nº: 60.746.948/0001-12 FONE:  

ITEM ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$) 

001 Credenciamento de instituições financeiras (bancos), com 
agência instalada no Município de Roca Sales, para prestação 
dos serviços de recolhimento de impostos, taxas, serviços e 
demais créditos municipais, para a Secretaria Municipal de 
Fazenda, a serem realizados de conformidade a Chamada 
Pública nº ___/19 e seus anexos, pelo valor de.......................R$ 

 

 
DESPACHO ADJUDICATÓRIO: Adjudico a empresa acima qualificada a prestação dos 

serviços em que foi credenciada, tendo ela o prazo de 05 
(cinco) dias para celebração do Contrato, devendo iniciar 
a execução do objeto em até 05 (cinco) dias, contados a 
partir da assinatura do instrumento, sob pena de decair 
do direito. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ROCA SALES 

EM _____ DE __________________ DE 2019. 
 
 
 

AMILTON FONTANA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este ato esteve fixado no painel 
de publicação no período de 

__/__/20__ a __/__/20__. 
 

Responsável. 
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CHAMADA PÚBLICA Nº xxx/19. 

 
 

TERMO DE AUTUAÇÃO. 

 
 
 

ELISETE BENINI DA SILVA, ocupante do cargo de Chefe do 

Setor de Licitações, nomeada para a função através da Portaria nº 041/17, de 02 de 

janeiro de 2017, ATESTO para os devidos fins, que na presente data, na sala do Setor 

de Licitações da Prefeitura Municipal de Roca Sales, RS, localizada na Rua Elizeu 

Orlandini, nº 51, cidade de Roca Sales, RS, procedi a AUTUAÇÃO da Chamada 

Pública nº _____/19, o qual consta de ______ (________________) folhas numeradas 

e rubricadas, do que, para constar, lavrei o presente Termo que vai assinado por mim, 

servidor público municipal. 

 
SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ROCA SALES 

EM _____ DE _____________ DE 2019. 
 
 
 
 

ELISETE BENINI DA SILVA 
Chefe do Setor de Licitações 

 
 
 
 
 


