Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações
Estado do
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIMENTO Nº 002/2021
Rio de
PROCESSO ADMINISTRATIVO 06.325/2020
Janeiro
PrefeituraO Município de Barra Mansa, sito na Rua Luiz Ponce nº 263, Centro, Barra Mansa, Estado
Municipaldo Rio de Janeiro, torna público para ciência dos interessados, que estão abertas a partir do
dia 30/03/2021 às 10h as inscrições para o processo de Credenciamento de empresas
de Barratitulares de meios de pagamentos e gestão denominada subadquirente/facilitadora,
Mansa em parceria e por meio de empresas credenciadoras (adquirentes) autorizadas pelo
Banco Central do Brasil, visando possibilitar ao munícipe a realização de
Coordenad
parcelamento e pagamentos eletrônicos dos tributos municipais tributários ou não,
oria de como ISS, IPTU e ITBI, Taxas de Licença e demais taxas, por meio de terminal de auto(ATM) destinados exclusivamente para esta finalidade e que possibilita a
Comprasatendimento
e
realização
desses parcelamentos e pagamentos, por intermédio da Comissão
LicitaçõesPermanente de Licitação, designada pelas Portarias nº 002, de 04 de janeiro de 2021, em
cumprimento o que preceitua a Lei n° 8.666/93, com as modificações introduzidas
posteriormente, a Lei n° 8080/90, e demais legislações aplicáveis de conformidade com as
condições explicitadas a seguir:
1- DO OBJETO:
1.1 – Constitui o objetivo deste Chamamento Público para credenciamento, a contratação
empresas titulares de meios de pagamentos e gestão denominada
subadquirente/facilitadora, em parceria e por meio de empresas credenciadoras
(adquirentes) autorizadas pelo Banco Central do Brasil, visando possibilitar ao
munícipe a realização de parcelamento e pagamentos eletrônicos dos tributos
municipais tributários ou não, como ISS, IPTU e ITBI, Taxas de Licença e demais
taxas, por meio de terminal de auto-atendimento (ATM) destinados exclusivamente
para esta finalidade e que possibilita a realização desses parcelamentos e
pagamentos e demais elementos constantes dos Anexos I, II, deste edital.
2- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:
2.1 - Serão credenciados tantos quantos forem os interessados durante a vigência deste
procedimento, integrantes do Sistema Brasileiro de Pagamentos (SBP) e em conformidade
com as normas do Banco Central do Brasil (Circular n. 3.886, de 26/03/2018 – BACEN e
atualizações);
2.2 – É vedada a apresentação de mais de uma proposta de habilitação neste
Credenciamento.
2.3 – As empresas interessadas poderão protocolar inscrição para o credenciamento, a
partir de 30/03/2021 às 10h até 30/03/2022 às 10h, na Coordenadoria de Compras e
Licitações, no endereço Rua: Luiz Ponce, nº263, Centro, Barra Mansa - RJ.
2.4 – Não poderão participar deste Credenciamento:
2.4.1 – Empresas que estiverem em processo de intervenção judicial ou extrajudicial,
falência, insolvência ou liquidação;
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2.4.2 – Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com qualquer órgão
Rio de ou entidade da Administração Pública de qualquer Poder ou esfera de Governo;
Janeiro2.4.3 – Estiver irregular quanto à comprovação de quitação de tributos federais, estaduais
Prefeituraou municipais consideradas a sede ou principal estabelecimento da proponente;
Municipal2.4.4 – Qualquer pessoa jurídica que descumpra com as condições elencadas no presente
de Barraedital de credenciamento será descredenciada.
Mansa 3- DA HABILITAÇÃO:
Coordenad
oria de 3.1- O interessado em participar do presente Chamamento Público deverá apresentar à
Comissão Permanente de Licitação, em envelope lacrado, os seguintes documentos:
Compras e
Licitações3.1.1 - Os documentos deverão ser apresentados em envelope fechado e lacrado, no qual
conste externamente além da palavra DOCUMENTAÇÃO, o nome ou razão social do
licitante e o número do presente pregão.
3.1.2- Requerimento para Credenciamento, conforme modelo constante no Anexo III;
3.1.3 – Documentos Relativos à Regularidade Fiscal: Serão aceitas as certidões
Positivas com efeito de Negativas;
3.1.3.1 – Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), expedido
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;
3.1.3.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto desta licitação;
3.1.3.3 – Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Federal conjunta com a Dívida Ativa
da União, conforme portaria conjunta PGFN/RFB n. 2 de 31 de agosto de 2005 em validade,
relativa à sede da licitante, compreendendo também a regularidade com os débitos
previdenciários;
3.1.3.4 – Certidão Negativa, expedida pela Fazenda Estadual (ICMS) da sede da empresa;
OBS.: As empresas sediadas no Estado do Rio de Janeiro deverão apresentar também
a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA DO ESTADO, em validade, conforme
determina a Resolução Conjunta PGE/SER nº 033 de 24/11/2004 da Secretaria de
Estado da Receita e Procuradoria Geral do Estado.
3.1.3.5 – Certidão Negativa, expedida pela Fazenda Municipal da sede da empresa;
3.1.3.6 – Certificado de Regularidade de Situação junto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), expedido pela Caixa Econômica Federal;
3.1.3.7 – Certidão Negativa de Débitos perante a Justiça do Trabalho, afim de provar a
inexistência de débitos inadimplidos, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452 de 1º de Maio de 1943.
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3.1.2 –Documentação relativa à qualificação econômico-financeira:
Rio de
3.1.2.1 – Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo Distribuidor da sede da
Janeiropessoa jurídica até 90 (noventa) dias da data da abertura das propostas;
Prefeitura
Obs.: Será admitida a participação no certame de empresas em recuperação judicial desde
Municipalque esteja devidamente homologada em juízo.
de Barra
Mansa 3.1.3 – Documentação relativa à habilitação jurídica:
Coordenad
3.1.3.1 – Registro Comercial, no caso de empresa individual;
oria de 3.1.3.2 – Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em
Comprasse
e tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
Licitaçõesde documentos de eleição de seus administradores;

3.1.3.3 – Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;
3.1.3.4 – Cópia do decreto de autorização para que se estabeleçam no país e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, no caso
de empresas ou sociedades estrangeiras;
3.1.3.5 – Declaração que não possui menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
3.1.4 – Documentação relativa à habilitação técnica:
3.1.4.1 – Certidão de autorização de funcionamento pelo Banco Central do Brasil
(https://www3.bcb.gov.br/certiaut/emissao/emissao);
3.1.4.2 – Comprovação de ser entidade com representação junto a adquirentes, ou
subadquirentes integrantes do Sistema Brasileiro de Pagamentos (SBP) e em conformidade
com as normas do Banco Central do Brasil (Circular n. 3.886, de 26/03/2018 – BACEN e
alterações);
3.1.4.3 – Comprovação, através de Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando a aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.
3.2 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da
Comissão Especial de Licitação ou publicação em órgão de imprensa oficial;
4- DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTOE PEDIDO DE CREDENCIAMENTO
4.1- A abertura do envelope e julgamento da documentação do interessado pertinente ao
presente Chamamento Público, ficará a cargo da Comissão Permanente de Licitação, a qual
competirá:
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4.1.1- Proceder ao recebimento e a abertura do envelope contendo a documentação do
Rio de interessado, necessária ao chamamento público;
Janeiro4.1.2- Proceder ao exame dos documentos apresentados em confronto com as exigências
Prefeituradeste edital, recusando a participação do interessado que deixar de atender às normas e
Municipalcondições fixadas;
de Barra4.1.3- Proceder à análise de recurso porventura interposto por parte do interessado, revendo
decisão tomada ou, caso não o faça, fazê-lo subir a autoridade superior, devidamente
Mansa ainformado;
Coordenad
oria de 5- DA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS:
Compras5.1e O sistema de gestão de pagamentos se dará mediante a instalação, dentre outras
Licitaçõesiniciativas, de um canal de comunicação informático (webservice) entre os sistemas do

CREDENCIANTE e CREDENCIADA em caráter precário e gratuito, através do qual permitirá
à CREDENCIADA a coleta, em até 48 horas, dos valores devidos pelos munícipes
interessados em quitar seus débitos de forma parcelada, parcelando tal valor ao cidadão
usuário/cidadão, mediante uso de cartão de crédito pessoal ou empresarial, com senha,
sendo que o CREDENCIANTE, uma vez aprovada a transação pelo emissor do cartão,
pagará integralmente no(s) Banco(s) Autorizado(s) a arrecadar para o Município de Barra
Mansa, os débitos quitados na operação sem descontos de taxas e ou juros.
5.2- São obrigações da CONTRATADA:
I – Fornecer ao Município, os equipamentos (no mínimo 4) do tipo POS< POS- GPRS, POO,
PINPAD, ATM (facultado a Prefeitura Municipal de Barra Mansa instalação ATM) TOTENS
de AUTO ATENDIMENTO(mínimo de 2) e outros canais de acesso, inclusive remotos, como
a rede mundial de computadores, transações via web, utilizando meios eletrônicos de
geração de links individuais e massificados para inserção dos dados pelo usuário do cartão
de crédito, bem como efetuar reparos, manutenção e assistência técnica nos equipamentos
e softwares e prestar os esclarecimentos necessários ao correto funcionamento destes, sem
quaisquer ônus/custos a municipalidade;
II – Os equipamentos estarão interligados com o sistema do município por meio de
webservice , devendo o operador ou o próprio usuário digitar o código do munícipe para
obter a discriminação dos débitos e o total a ser pago, conforme a quantidade de parcelas
mensais disponibilizadas pela Permissionária, que deverá ser escolhida pelo contribuinte,
limitando-se ao máximo de 60(sessenta) parcelas, observados o valor mínimo de cada
parcela, conforme legislação municipal;
III – Responsabilizar-se pela fiel execução dos serviços;
IV – Disponibilizar, durante a vigência do contrato as possíveis atualizações de softwares,
sem ônus/custos para o Município;
V – Fornecer todas as informações solicitadas pelo Município;
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VI – Promover a manutenção de todos os equipamentos fornecidos e canais disponibilizados
Rio de para a execução dos serviços, sem ônus/custos para o Município no prazo máximo de 24
horas;
Janeiro
PrefeituraVII – Prestar todo o suporte técnico para solução de problemas que surgirem durante a
Municipalexecução do contrato, sem ônus/custos para o Município no prazo máximo de 24 horas;
de BarraVIII – Providenciar sob suas expensas campanhas visando a divulgação do serviço objeto do
Mansa credenciamento, também sob a ótica de permitir a gestão da dívida ativa, mediante projetos
aprovados pelo Município;
Coordenad
oria de IX – Observar os prazos e condições estabelecidas para cumprimento das obrigações
Compraspactuadas;
e
LicitaçõesX – Assegurar o sigilo e a confidencialidade das informações, dados ou especificações a que
tiver acesso, ou que porventura venha a conhecer, relacionadas ao objeto da contratação,
obrigando-se no caso de eventual violação e divulgação, inclusive por atos de seus
servidores ou de terceiros, a ressarcir perdas e danos;
XI – Manter durante toda a execução do contrato ou instrumento equivalentes, as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XII – Quitar, após a aprovação da transação pelo emissor do cartão e durante o expediente
bancário, o VALOR TOTAL do(s) débito(s) indicados e parcelados, sem qualquer descontos
de taxas ou tarifas, em sua conta-corrente mantida junto à instituição financeira autorizada a
arrecadar para este município, utilizando-se para tal as rotinas habituais do processo de
arrecadação de impostos e taxas para os órgãos do Estado, observando-se que o prazo
será contado a partir da data da captura e confirmação da transação, sem qualquer ônus ao
município;
XIII – A empresa deverá apresentar relatório mensal, por meio físico, podendo ser na forma
eletrônica, para conferência das transações efetuadas nos períodos diário e mensal,
separadas entre crédito e débito, para apuração e conciliação do valor a ser recebido.
5.3 — É vedado ao CREDENCIADO:
I — utilizar, revelar ou divulgar, no todo ou em parte, ainda que para uso interno,
informações ou documentos vinculados á prestação de serviços para o Município.
II — cancelar ou debitar valores sem a devida justificativa, comunicando imediatamente a
Contratante.
III – Não será considerada como repassada a arrecadação:
a) enquanto o arquivo das transações remetido pelo BANCO, não for disponibilizado ao
Município;
b) quando o valor constante do arquivo das transações for diferente do valor registrado no
extrato, e enquanto perdurar a irregularidade.
IV- cancelar ou debitar valores sem a autorização expressa do Município.
5.4 - São obrigações do Município:
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Rio de I – Fiscalizar, orientar, impugnar e dirimir dúvidas, emergentes da execução do objeto
contratado;
Janeiro
PrefeituraII – Cancelar a execução de qualquer serviço que esteja sendo executado em desacordo
Municipalcom as condições do edital.
de Barra6 — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Mansa 6.1 – O credenciamento será celebrado a título gratuito, não implicando em
Coordenad
compromissos, nem em obrigações financeiras ou transferência de recursos entre os
oria de participes, sem direito a indenizações e reembolsos.
Compras7e— DA FISCALIZACÃO:
Licitações

7.1 — A prestação de serviços de arrecadação ficará sempre sujeita à regulamentação
e fiscalização do Município, através da Secretaria Municipal de Finanças.
8- DA CONTRATAÇÃO, DO PRAZO E DA FUNDAMENTAÇÃO:
8.1 – As obrigações decorrentes deste Chamamento Público serão estabelecidas através de
Contrato, devendo ser assinado por representante legal do interessado ou por procurador
com poderes para tal fim, mediante comprovação através de contrato social ou instrumento
equivalente e procuração, respectivamente, juntamente com cópia da cédula de identidade,
no prazo de (02) dois dias úteis, após recebimento da notificação, admitindo-se a
prorrogação deste prazo por mais (01) uma vez por igual período;
8.2 – O Contrato será celebrado com estrita observância aos termos da minuta do Anexo II
deste edital.
8.3 – O CREDENCIADO é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes às
legislações fiscal, social, comercial, civil, tributária, previdenciária, securitária e trabalhista,
decorrentes do contrato, respeitadas as demais leis que nelas interfiram especialmente, as
relacionadas com a segurança do trabalho. Os ônus e obrigações referidas, em nenhuma
hipótese poderão ser transferidos para a CONTRATANTE.
8.4 – O CREDENCIADO é o único responsável por todos os danos e demais prejuízos que,
a qualquer título, causar a CONTRATANTE ou a terceiros, por seus representantes ou
prepostos na execução dos serviços, ficando desde já, a CONTRATANTE isenta de toda e
qualquer responsabilidade por reclamações e reivindicações que, em decorrência, possam
surgir. A responsabilidade de que trata este subitem abrange a responsabilidade civil
causada por ato ilícito, praticados pelos empregados, profissionais ou prepostos do
contratado, sem prejuízo dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos
serviços, nos termos do artigo 14 da Lei n°8078/90, que também ficarão ao encargo da
CONTRATADA;
8.5 – O prazo de duração do credenciamento será de 12 (doze) meses. As inscrições
poderão ser feitas a qualquer tempo, pelos interessados, junto a Coordenadoria de
Compra e Licitações do Município de Barra Mansa.
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8.6 – Os contratos celebrados em decorrência deste credenciamento terão vigência
Rio de inicial de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogados, mantidas as condições da
contratação inicial, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses.
Janeiro
Prefeitura10- DO RECURSO:
Municipal10.1 – Contra todos os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação, os
de Barrainteressados poderão exercer o direito de interpor recurso, previsto no artigo 109 da Lei nº.
Mansa 8.666/93.
Coordenad
10.2 – O recurso deverá ser datilografado ou digitado e devidamente fundamentado,
oria de assinado pelo representante legal do interessado;
Compras10.3
e
– O recurso deverá ser protocolado dentro do prazo legal, junto à Comissão
LicitaçõesPermanente de Licitação, das 08:00 às 17:00 horas. O recurso interposto fora do prazo não
será conhecido.
10.4 – Após a análise da documentação e estando em conformidade com os requisitos
estipulados neste Edital, será fornecido o Certificado de Credenciamento. Em caso de
indeferimento do pedido, o interessado poderá interpor recurso à Comissão de Licitação, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do dia subsequente à intimação dos atos.
11- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
11.1 – A autoridade competente poderá, até a assinatura do contrato, inabilitar interessados,
por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de
outras sanções cabíveis, se a Administração tiver notícia de qualquer fato ou circunstância,
anterior ou posterior ao julgamento, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira,
técnica ou administrativa;
11.2 – Fica reservado a autoridade superior a faculdade de anular, revogar, suspender ou
adiar o presente Chamamento Público, de acordo com seus interesses, sem direito ao
interessado a qualquer reclamação, indenização, reembolso ou compensação, observando
os preceitos legais sobre a matéria;
11.3 – A participação de qualquer interessado neste Chamamento Público será considerada
como prova evidente de sua aceitação e inteira submissão às normas deste edital, e demais
normas aplicáveis;
11.4 – É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em
qualquer fase deste chamamento público, a diligência destinada a esclarecer ou a completar
a instrução do processo;
11.5 – Qualquer informação quanto aos termos deste edital serão prestadas pela Comissão
Permanente de Licitação, no endereço constante no preâmbulo deste edital; ou pelo e-mail:
coordenadoria.compras@gmail.com, edital@barramansa.rj.gov.brou pelo tel: 2106-3534
coordenadoria de Compras e Licitações;
11.11 – O presente é considerado completo se composto dos anexos abaixo elencados, que
fazem partes integrantes e complementares deste edital:
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11.12 – ANEXO I – Termo de Referência;
Rio de
11.13 – ANEXO II – Pedido de credenciamento e tabela de preços e serviços;
Janeiro
Prefeitura11.14 – ANEXO III – Minuta de Contrato;
Municipal
Barra Mansa RJ, 11 de Março de 2021.
de Barra
Mansa
Coordenad
_____________________________
oria de
LEONARDO RAMOS DE OLIVEIRA
Compras e
Secretário Municipal de Finanças
Licitações
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ANEXO I
TERMO
DE
REFERÊNCIA
Rio de
Janeiro1. O presente Termo de Referência tem por objeto o credenciamento de empresas titulares
Prefeiturade meios de pagamentos e gestão denominada subadquirente/facilitadora, em parceria e
meio de empresas credenciadoras (adquirentes) autorizadas pelo Banco Central do
Municipalpor
Brasil, visando possibilitar ao munícipe a realização de parcelamento e pagamentos
de Barraeletrônicos dos tributos municipais tributários ou não, como ISS, IPTU e ITBI, Taxas de
e demais taxas, por meio de terminal de auto-atendimento (ATM) destinados
Mansa Licença
exclusivamente para esta finalidade e que possibilita a realização desses parcelamentos e
Coordenad
pagamentos, ficando facultado a Prefeitura Municipal de Barra Mansa a instalação ou não
oria de do mesmo, observados os seguintes parâmetros para a prestação dos serviços pelo(s)
credenciado(s):
Compras e
Licitações1.1. Fornecer ao Município, os equipamentos (no mínimo 4) do tipo POS< POS- GPRS,
POO, PINPAD, ATM (facultado a Prefeitura Municipal de Barra Mansa instalação ATM)
TOTENS de AUTO ATENDIMENTO(mínimo de 2) e outros canais de acesso, inclusive
remotos, como a rede mundial de computadores, transações via web, utilizando meios
eletrônicos de geração de links individuais e massificados para inserção dos dados pelo
usuário do cartão de crédito, bem como efetuar reparos, manutenção e assistência técnica
nos equipamentos e softwares e prestar os esclarecimentos necessários ao correto
funcionamento destes, sem quaisquer ônus/custos a municipalidade.
1.1.1. Os equipamentos estarão interligados com o sistema do município por meio de
webservice , devendo o operador ou o próprio usuário digitar o código do munícipe para
obter a discriminação dos débitos e o total a ser pago, conforme a quantidade de parcelas
mensais disponibilizadas pela Permissionária, que deverá ser escolhida pelo contribuinte,
limitando-se ao máximo de 60(sessenta) parcelas, observados o valor mínimo de cada
parcela, conforme legislação municipal.
1.2. Responsabilizar-se pela fiel execução dos serviços.
1.3 Disponibilizar, durante a vigência do contrato as possíveis atualizações de softwares,
sem ônus/custos para o Município.
1.3.3. O sistema de gestão de pagamentos se dará mediante a instalação, dentre outras
iniciativas, de um canal de comunicação informático (webservice) entre os sistemas do
CREDENCIANTE e CREDENCIADA em caráter precário e gratuito, através do qual permitirá
à CREDENCIADA a coleta, em até 48 horas, dos valores devidos pelos munícipes
interessados em quitar seus débitos de forma parcelada, parcelando tal valor ao cidadão
usuário/cidadão, mediante uso de cartão de crédito pessoal ou empresarial, com senha,
sendo que o CREDENCIANTE, uma vez aprovada a transação pelo emissor do cartão,
pagará integralmente no(s) Banco(s) Autorizado(s) a arrecadar para o Município de Barra
Mansa, os débitos quitados na operação sem descontos de taxas e ou juros.
1.4. Fornecer todas as informações solicitadas pelo Município.
1.5. Promover a manutenção de todos os equipamentos fornecidos e canais disponibilizados
para a execução dos serviços, sem ônus/custos para o Município no prazo máximo de 24
horas.
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1.6. Prestar todo o suporte técnico para solução de problemas que surgirem durante a
Rio de execução do contrato, sem ônus/custos para o Município no prazo máximo de 24 horas.
Janeiro1.7. Providenciar sob suas expensas campanhas visando a divulgação do serviço objeto do
Prefeituracredenciamento, também sob a ótica de permitir a gestão da dívida ativa, mediante projetos
Municipalaprovados pelo Município.
de Barra1.8. Observar os prazos e condições estabelecidas para cumprimento das obrigações
Mansa pactuadas.
Coordenad
1.9. Assegurar o sigilo e a confidencialidade das informações, dados ou especificações a
oria de que tiver acesso, ou que porventura venha a conhecer, relacionadas ao objeto da
obrigando-se no caso de eventual violação e divulgação, inclusive por atos de
Comprascontratação,
e
seus servidores ou de terceiros, a ressarcir perdas e danos.
Licitações

1.10. Manter durante toda a execução do contrato ou instrumento equivalentes, as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
1.11. Quitar, após a aprovação da transação pelo emissor do cartão e durante o expediente
bancário, o VALOR TOTAL do(s) débito(s) indicados e parcelados, sem qualquer descontos
de taxas ou tarifas, em sua conta-corrente mantida junto à instituição financeira autorizada a
arrecadar para este município, utilizando-se para tal as rotinas habituais do processo de
arrecadação de impostos e taxas para os órgãos do Estado, observando-se que o prazo
será contado a partir da data da captura e confirmação da transação, sem qualquer ônus ao
município.
1.12. A empresa deverá apresentar relatório mensal, por meio físico, podendo ser na forma
eletrônica, para conferência das transações efetuadas nos períodos diário e mensal,
separadas entre crédito e débito, para apuração e conciliação do valor a ser recebido.
1.13. O contrato vigorará pelo prazo de 12(doze) meses, contados a partir da data da
assinatura, podendo ser prorrogado mediante termos aditivos, por igual prazo, até o limite
máximo de 60(sessenta) meses.
1.14. Que seja demonstrado de forma clara ao munícipe o acréscimo que porventura ocorrer
quando optar pelo pagamento/parcelamento na modalidade cartão de crédito.
1.15. Todas as pessoas jurídicas que atenderem o chamamento deste edital, e cumprirem
seus requisitos, estarão em igualdade de condições, credenciados, para contratar e
executar os serviços elencados pela SMF, cabendo, conforme lei e doutrina, a escolha por
parte dos beneficiários dos serviços. Destarte, não há sistema de rodízio, já que a escolha
cabe ao beneficiário. Se o credenciamento resultar na possibilidade de escolha/disputa pelo
Município, este seria alvo de procedimento licitatório específico.
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ANEXO II
PEDIDO
DE
CREDENCIAMENTO
E TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS
Rio de
JaneiroRAZÃO SOCIAL: _______________________________
PrefeituraCNPJ: ________________________________________
TELEFONE: ___________________________________
MunicipalEMAIL: _______________________________________
de BarraENDEREÇO: __________________________, Nº ________, Bairro _______________,
Mansa CIDADE:________________________, ESTADO:_________
Coordenad
Através do presente, a empresa acima qualificada, vem solicitar credenciamento para
de sistema de gestão de pagamentos, com a finalidade de viabilizar a quitação
oria de implantação
de tributos municipais, com o uso de cartões de débito ou crédito conforme o objeto do edital
Comprasde
e Chamamento Público ___/2021. Declaro que conheço os termos do edital e a eles me
Licitaçõessubmeto.
ITEM

DESCRIÇÃO

01

CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS TITULARES DE MEIOS
DE
PAGAMENTOS
E
GESTÃO
DENOMINADA
SUBADQUIRENTE/FACILITADORA, EM PARCERIA E POR
MEIO DE EMPRESAS CREDENCIADORAS (ADQUIRENTES)
AUTORIZADAS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL,
VISANDO POSSIBILITAR AO MUNÍCIPE A REALIZAÇÃO DE
PARCELAMENTO E PAGAMENTOS ELETRÔNICOS DOS
TRIBUTOS MUNICIPAIS TRIBUTÁRIOS OU NÃO, COMO ISS,
IPTU E ITBI, TAXAS DE LICENÇA E DEMAIS TAXAS, POR
MEIO DE TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO (ATM)
DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ESTA FINALIDADE E
QUE
POSSIBILITA
A
REALIZAÇÃO
DESSES
PARCELAMENTOS E PAGAMENTOS

% DE JUROS A SER
ACRESCIDO

______________________, __ de ____________________de 2021.

Assinatura:_______________________
Representante Legal: ___________________
CPF/CNPJ:________________________
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ANEXO III
MINUTA
DE CONTRATO
Rio de
Janeiro
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO, que fazem o
Prefeitura
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA, através da
Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS e
________________________
de Barra
Mansa
O MUNICÍPIO, ente de direito público interno, inscrito
Coordenad
no CNPJ/MF sob o nº 28.695.658/0001-84, com sede na Rua Luis Ponce, nº 263, centro,
oria de nesta cidade, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Exmo Sr.
Drable Costa, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº _______,
ComprasRodrigo
e
Licitaçõesexpedida pelo Detran/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº ______, domiciliado e residente
nesta cidade, com endereço comercial na Rua Luis Ponce, nº 263, Centro, Barra Mansa/RJ,
que através do Decreto n.8.879 de 26 de junho de 2017, torna responsável por este contrato
o Secretário Municipal de Fazenda, Ilmo. Sr. ______, brasileiro, ______, _______, portador
da Carteira de Identidade nº _______, expedida pelo _____, e inscrito no CPF/MF sob o
n.________, domiciliado e residente nesta cidade, de um lado, e, do outro, a
_________________________, doravante denominada CREDENCIADO, representada
neste ato por ______________, __________, ___________, ________, portador da carteira
de identidade n° ____________, e do CPF n° ____________, residente e domiciliado
_____________, _______________________________________ , e perante as
testemunhas abaixo firmadas, pactuamo presente Contrato, cuja celebração foi autorizada
pelo Processos Administrativo nº 14250/2018tendo em vista o que dispõem a Constituição
Federal de 1988, a Lei 8080/1990, as normas legais gerais da Lei 8.666/1993, e sua
legislação suplementar, atendidas às cláusulas e condições estipuladas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1 – Constitui o objetivo deste Chamamento Público para credenciamento de empresas
titulares de meios de pagamentos e gestão denominada subadquirente/facilitadora,
em parceria e por meio de empresas credenciadoras (adquirentes) autorizadas pelo
Banco Central do Brasil, visando possibilitar ao munícipe a realização de
parcelamento e pagamentos eletrônicos dos tributos municipais tributários ou não,
como ISS, IPTU e ITBI, Taxas de Licença e demais taxas, por meio de terminal de autoatendimento (ATM) destinados exclusivamente para esta finalidade e que possibilita a
realização desses parcelamentos e pagamentos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR:
2.1 – Devido ao credenciamento ser celebrado a título gratuito, não implicando em
compromissos, nem em obrigações financeiras ou transferência de recursos entre os
participes.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PAGAMENTOS:
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Rio de 3.1 – O Município permitirá, a título precário e gratuito, a instalação e utilização de
Janeirowebservice entre os sistemas da Prefeitura e da credenciada, de forma a permitir o livre
acesso aos valores devidos pelos munícipes, quer sejam pessoas físicas ou jurídicas;
Prefeitura
Municipal3.2 - O canal de informação (webservice) permitirá à credenciada a coleta, em tempo real,
de Barrados valores devidos pelos munícipes interessados em quitar seus débitos de forma
Mansa parcelada;
Coordenad
3.3 - A aprovação da transação deverá ser validada pelo emissor do cartão, que concluirá a
oria de operação com o pagamento integral, no mesmo dia, no banco(s) autorizado(s) a arrecadar
Comprastais
e tributos para o Município, havendo, portanto, a quitação completa do(s) débito (s);
Licitações
3.4 - Os equipamentos estarão interligados com o sistema do Município por meio do
webservice já mencionado, devendo o operador ou o próprio usuário digitar o código do
munícipe para obter a discriminação dos débitos e o total a ser pago conforme a quantidade
de parcelas mensais disponibilizadas pela Permissionária, podendo em seguida:
a) Escolher e indicar qual número e valor de parcela que melhor se enquadre em seu
orçamento mensal;
b) Informar o número de seu celular para posteriormente receber, via SMS ou via whatsApp,
os comprovantes definitivos do pagamento, em formato PDF;
c) Concretizar o pagamento, inserindo o cartão e digitando a respectiva senha no leitor de
cartão;
h) Ato continuo, a Credenciada pagará integralmente os débitos devidos na conta corrente
que mantém na instituição arrecadadora, utilizando-se das rotinas habituais do processo de
arrecadação de impostos e taxas para o órgão Municipal;
3.5 - Os encargos e eventuais diferenças de valores a serem cobrados por conta do
parcelamento via cartão de crédito ficam sob a responsabilidade do titular do cartão de
crédito que aderir a essa modalidade de pagamento;
3.6 - A entidade credenciada deverá demonstrar ao munícipe as possibilidades de
pagamento dos débitos junto ao Município, através de parcelamento com cartão de crédito,
em parcelas fixas, acrescidas dos devidos custos relativos a operação, mediante simulação,
possibilitando ao titular do cartão de crédito decidir pela opção que melhor atenda às suas
necessidades.
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
4.1- A prestação de serviços de arrecadação ficará sempre sujeita à regulamentação e
fiscalização do Município, através da Secretaria Municipal de Finanças.
4.2- A FISCALIZAÇÃO e SUPERVISÃO dos serviços será exercida pelo Setor Técnico da
CONTRATANTE, que se reserva o direito de recusá-los quando não estiverem sendo
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prestados dentro das normas contratuais, assim como exigir a sua adequação quando não
Rio de corresponderem aos termos pactuados;
Janeiro
4.3 - Correrá por conta exclusiva do CREDENCIADO, sem qualquer ônus para a
PrefeituraCONTRATANTE, a execução dos serviços, e será prestado de acordo com os critérios de
Municipaloportunidade e conveniência
de Barraestabelecidos pela pelo Setor Técnico da CONTRATANTE, que emitirá prévia autorização,
Mansa por escrito, para aludida execução;
Coordenad
5- CLÁUSULA QUINTA – RESPONSABILIDADES DOS CREDENCIADOS
oria de
Comprasa)e Fornecer informações e orientações necessárias ao melhor desenvolvimento e utilização
Licitaçõesda ferramenta disponibilizada;
b) Viabilizar a troca de informações de forma ágil e sistemática, observadas as políticas de
segurança de cada partícipe e as limitações técnico-operacionais;
c) Disponibilizar, a qualquer tempo, material de interesse relativo a ações complementares,
devendo ser especificadas eventuais sugestões para adaptações de forma e conteúdo
consideradas necessárias;
d) Observar o direito autoral envolvendo cursos, programas ou qualquer material de
divulgação institucional utilizado no curso da prestação;
e) Levar, imediatamente, ao conhecimento das partes, ato ou ocorrência que interfira no
andamento das atividades decorrentes dos serviços, para adoção de medidas cabíveis;
f) Notificar, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na
execução das atividades decorrentes da prestação dos serviços;
g) A Credenciada é responsável por todos os custos e ônus do serviço que pretende
realizar, bem como, pela aquisição e instalação dos equipamentos para captura das
transações;
h) Implementar ferramenta opcional de facilitação à quitação de débitos de qualquer
natureza, incidentes sobre tributos municipais, mantendo o recolhimento e o repasse na
forma habitual, ou seja, integralmente à vista e sem qualquer ônus adicional;
i) A Credenciada fica impedida de modificar a natureza.
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
6.1- O prazo de vigência do contrato será de __ (______) meses, a contar da data de sua
assinatura, podendo haver prorrogações, mediante termo aditivo, por acordo entre as
partes, devidamente justificado;
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES:
7.1- O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA será
caracterizado como inadimplência, ficando sujeito a multa diária correspondente a 0,1% (um
décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso que se verificar na prestação dos
serviços, ou por constatação, pela fiscalização, da ausência de qualidade do serviço
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prestado, facultada a defesa prévia da CONTRATADA no prazo de (05) cinco dias úteis da
Rio de ciência da decisão, juntada no respectivo processo;
Janeiro
7.2- A inexecução total ou parcial do contrato poderá acarretar ainda aplicação das
Prefeituraseguintes penalidades:
Municipal
7.2.1- Advertência;
7.2.2- Multa de 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor do contrato pela
de Barra
inexecução total;
Mansa
7.2.3- Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato pela
Coordenad
inexecução parcial;
oria de
7.2.4- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
Comprascom
e Administração por prazo não superior a (02) dois anos;
Licitações

7.2.5- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração por prejuízos resultantes
e após decorrido o prazo da sanção, com base no subitem 9.1 deste edital.
7.3- Os prazos para defesa prévia serão de (05) cinco dias úteis, na hipótese de
advertência, multa, ou impedimento de contratar com a administração; e de (10) dez dias
úteis, na hipótese de declaração de inidoneidade;
8.4- As penalidades previstas são autônomas e suas aplicações cumulativas, e serão
regidas pelo artigo 87, parágrafos 2º e 3º da Lei nº 8.666/93;
7.5- Os valores das multas aplicadas serão recolhidos aos cofres da CONTRATANTE,
dentro de (03) três dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento,
sendo os valores considerados como receita da CONTRATANTE.
CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO CONTRATUAL:
8.1- A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas
hipóteses previstas no Artigo 78, Incisos I a XI, da Lei Federal Nº 8.666/93, sem que caiba
ao CREDENCIADO direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades
pertinentes. Quando a rescisão ocorrer, sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme
previsto no Artigo 78, Incisos XII a XVII, da Lei Federal nº 8.666/93, será esta ressarcida dos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, conforme previsto no Parágrafo 2º
do Artigo 79 da Lei Nº 8.666/93;
8.2- As hipóteses de rescisão contratual deverão ser formalmente motivadas nos autos do
processo, assegurado ao CREDENCIADO direito à prévia e ampla defesa.
CLÁUSULA NONA - FORO:
11.1- Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Barra Mansa - RJ, excluído qualquer outro.
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Rio de 11.2- E por se acharem, as partes, justas e contratadas, assinam o presente instrumento,
Janeiroem 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, que
a tudo estiveram presentes.
Prefeitura
Municipal
________________, __ de __________ de 2021.
de Barra
________________________
Mansa
__________________
Coordenad
p/Contratante
oria de
__________________________
Compras e
Licitações

___________________
p/Contratada

TESTEMUNHAS:
______________________________

_______________________________

