Prefeitur a Municipa l de Fazenda Rio Grande
Coorden ação de Contrato s
lnexigibi lidade de Licitação 29/2022

CONTRATO Nº 043/2022
IL 29/2022

1D 3691

CONTRATO

DE

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS QUE ENTRE SI FIRMAM O
MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E
A EMPRESA ITAÚ UNIBANCO S.A.
O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito
público interno, estabelecido a Rua Jacarandá, nº. 300, Bairro Nações,

inscrita no CNPJ nº. 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu
Prefeito Municipal, Senhor Marco Antônio Marcondes Silva, brasileiro,
residente e domiciliado em Fazenda Rio Grande, portador da Carteira de
Identidade RG. n.º 9.298.397-8 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n.º
043.186.889-17, e assistido pela Procuradora-Geral do Município, Sra.
Débora Lemos, OAB/PR: 42.955, em conjunto com a Secretária Municipal
de Administração, Sra. Roberta Maria do Sacramento Espíndula de
Jesus, CPF: 075.403.179-90, doravante denominada CONTRATANTE, e a
empresa e ltaú Unibanco S.A. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob n.º 60.701.190/0001-04, estabelecida na Praça Alfredo Egydio de
Souza Aranha, 100, Parque Jabaquara - São Paulo/SP, CEP: 04344.902,
Fone

(11)

2794-6815,

Email:

valter.telles-nascimento@itau-

unibanco.com.br, por seus representantes legais, Sr. Valter Telles do
Nascimento, inscrito no CPF sob nº 259.363.258-57, e Maria Amelia
Gomes da Silva, inscrita no CPF sop nº 088.758.888-33, doravante
denominada CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas,

pactuam o presente contrato de Prestação de Serviços, cuja celebração foi
autorizada pelo despacho exarado no processo sob Protocolo 28582/2022,
e que se regerá pela Lei n. 0 8.666/9393 e 10.520/02, além das cláusulas e
condições abaixo discriminadas que as partes declaram conhecer e
mutuamente se outorgam, a saber:
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DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTIC OS (Art. 55, 1, Lei
8.666/93)
Cláusula Primeira: O objeto do presente Contrato é o CREDENCIAMENTO

DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ARRECADAÇÃO

DE

TRIBUTOS

MUNICIPAIS,

CONTRIBUIÇÕES

DE

MELHORIA A TAXAS DIVERSAS, ATRAVÉS DE DOCUMENTOS COM
CÓDIGO

DE

discriminação

BARRAS
abaixo

e

E
de

TRANSAÇÕES
acordo

os

com

INTERNET,

VIA

termos

do

conforme
Edital

de

Credenciamento nº 009/2021, o qual.faz parte integrante deste contrato, bem

como, demais disposições reguladoras do Decreto n.º 4856/2018 e da Lei
8.666/93.
Parágrafo Primeiro: Serviços e Valores a serem pagos:
Lote 2 - Pagamento pelo serviço de arrecadação por DAM/Guias de Alvarás
Diversos, IPTU, ISSQN, ITBI, e outros
Valor
Quant.
Und.
Canal de Cobrança
Estimada
Total
Unit.

Eletrônico, Caixa Automático, Home
Banking, Internet, Agentes Lotéricos
PIX - Pelo QR-Code

UN

Correspondentes Bancários e Banco
UN
Postal
Atendimento no Caixa Presencial,
UN
outros Bancos
Valor Global

I

1

60.000

2,75

165.000,00

150.000

2,75

412.500,00

50.000

3,02

151.000,00

50.000

3,76

188.000,00
916.500,00

DO REGIME DE EXECUÇÃO:
Cláusula Segunda: A CONTRATADA, através do presente CONTRATO,

obriga-se a prestar os serviços indicados na Cláusula Primeira, obedecendo às
diretrizes previamente designadas pelo CONTRATANTE, especialmente no que
diz respeito às disposições contidas no Decreto Municipal n.º 4856/2018 e
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quanto às especificações do Edital de Credenciamento que deu origem ao
presente instrumento.
Parágrafo Primeiro: Não há estimativa inicial em relação à quantidade de

serviços a serem realizados, portanto, obriga-se o CONTRATANTE a efetuar o
pagamento tão somente das quantidades que efetivamente forem realizadas e
comprovadas pela CONTRATADA mediante relatório de dados, de acordo com
as demais regras do presente CONTRATO e do Edital de licitação
correspondente.
Parágrafo Segundo: O Município de Fazenda Rio Grande, através da

Secretaria Municipal de Administração, emitirá a Guia com código de barras
para que o contribuinte realize o pagamento dos encargos tributários na
instituição de sua escolha, não havendo nenhuma garantia de remuneração
mínima à CONTRATADA.
DAS RESPONSABILIDADES:
Cláusula Terceira: O início dos serviços se dará no primeiro dia de vigência do

presente CONTRATO.
Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA é responsável pelos danos causados

diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução dos serviços, não se excluindo ou reduzindo-se essa
responsabilidade

·em

razão

da

fiscalização

e

acompanhamento

do

CONTRATANTE.
Parágrafo Segundo: São de responsabilidade da CONTRATADA todos os

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes
da execução do objeto do presente CONTRATO e a sua inadimplência não

Rua Jacarandá, 300- Nações - Fazenda Rio Grande/PR- CEP 83820-000- Fone/Fax (41) 3627-8500 3

c..i

u.
N

u
d:i

~')

"'<

<{
-si-

LI.

cs:,

o

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenação de Contratos
lnexigibilidade de Licitação 29/2022
transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem
poderá onerar o objeto do presente CONTRATO.
Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, refazer

ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços em que se
verificarem vícios, incorreções ou defeitos.
DOS PRAZOS:
Cláusula Quarta: O CONTRATO decorrente deste Edital Credenciamento
vigorará por 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, sendo
possível sua prorrogação por iguais e sucessivos períodos, até o máximo de
60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, Inciso li, da Lei Federal nº
8.666/1993.
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Parágrafo Primeiro: O CONTRATO poderá ser rescindido a qualquer tempo

por qualquer das partes, sem ônus, mediante comunicação por escrito à outra
parte.
DA FORMA DE PAGAMENTO (Art. 55, Ili, Lei 8.666/93).
Cláusula Quarta: A credenciada realizará o desconto da tarifa pertinente no

ato da arrecadação ou no momento do repasse do valor arrecadado para
Prefeitura.
Parágrafo Primeiro: As instituições financeiras não oficiais deverão apresentar

mensalmente documento com a discriminação dos serviços prestados,
constando a quantidade, a modalidade de recebimento dos documentos e
demais informações que se fizerem necessárias à apuração da prestação dos
serviços.
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Parágrafo Segundo: A CREDENCIADA repassará o produto da arrecadação

do CNPJ: 95.422.986/0001-02 - Município de Fazenda Rio Grande na conta
abaixo:

BANCO

CONTA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
BANCO DO BRASIL

12 -7
7428-4

Parágrafo Terceiro:

As

receitas oriundas da arrecadação do

OPERAÇÃO

006

CNPJ:

09.355.873/0001-91 - Fundo Municipal de Habitação deverão ser creditadas
nas contas abaixo:
BANCO

OPERAÇÃO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
BANCO DO BRASIL

006

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93).
Cláusula Quinta: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por

conta dos seguintes recursos orçamentários:
Código Reduzido

39
275
221

Funcional

02.01 04.122.0002 2.003.3.3.90.39
14.01 04, 123.0002 2.049.3.3.90.39
09.01 15-.452.001 O 2.038.3.3.90.39

Fonte

1000
1000
1000

DO PRAZO DE VIGÊNCIA E CONDIÇÕES DE PRORROGAÇÃO
Cláusula Sexta: O CONTRATO decorrente deste Edital Credenciamento

vigorará por 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, sendo
possível sua prorrogação por iguais e sucessivos perí0dos, até o máximo de 60
(sessenta) meses, nos termos do art. 57, Inciso li, da Lei Federal nº

8.666/1993.
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Parágrafo Único: Os valores pagos por canal de cobrança poderão ser

reajustados apenas no momento da prorrogação do contrato, considerando
para o reajuste, entre os índices INPC ou IPCA, o de menor percentual
acumulado nos 12 meses anteriores ao processo de renovação.
DIREITOS

DOS

RESPONSABILIDADES

E

PARTES

DAS

Cláusula Sétima: Constitui direitos do MUNICÍPIO receber o objeto deste

contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor
ajustado na forma e prazo convencionados.
Parágrafo Primeiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:

Utilizar-se de mão de obra com profissionais altamente qualificados,

a)

responsabilizando-se por quaisquer danos de natureza dolosa ou culposa que
estes

venham

causar

à

Contratante

ou

terceiros ,

bem

como

se

responsabilizando objetivamente pela qualidade da prestação de serviços,
isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir
em decorrência dos mesmos;
b)

Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas exclusivas

expensas e responsabilidade , no todo ou em parte, o objeto contratado, se
forem verificados vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos
mesmos

ou

resultantes

da

qualidade

dos

materiais

empregados,

imediatamente a solicitação independente de notificação.
c)

Quando houver a necessidade de refazer parte dos serviços executados

com erros ou imperfeições, a CONTRATADA deverá solucionar o problema
imediatamente a solicitação independente de notificação.
d)

Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer

bem da Administração e/ou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado,
em razão da execução do objeto do presente contrato.
e)

Manter em dia todos os valores relativos à remuneração, encargos e

demais ônus trabalhistas ou sociais de toda a equipe mencionada na cláusula
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primeira,

para

a

prestação

dos

serviços,

constituindo

obrigação

a

apresentação, juntamente com a nota fiscal, para pagamento, a apresentação
de cópias dos registros em Carteira de Trabalho e Previdência Social, dos
recibos de pagamento de todas as despesas trabalhistas e sociais respectivas
e, ainda, de certidão negativa de Débitos Trabalhistas;
f)

Responsabilizar-se por quaisquer danos decorrentes de acidentes de

trabalho, inclusive quanto à prejuízos ocorridos a terceiros ou servidores;
g)

Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas

federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes, sendo a única
responsável por prejuízos decorrentes das infrações a que der causa.
h)

Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por

ventura incidir sobre o respectivo contrato, bem como com os encargos sociais,
trabalhistas e previdenciários, assim como os que dizem respeito às normas de
segurança do trabalho prevista na legislação específica e demais encargos que
porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do § 1º, do
Artigo 71, da Lei nº 8.666/93, com alterações subsequentes;
i)

Comparecer,

sempre

que

o

CONTRATANTE

solicitar,

às

suas

repartições ou em outro local indicado, para examinar e prestar esclarecimento
sobre problemas relacionados com o objeto do Contrato.
j)

Fornecer os números de telefone e fax, bem como endereço de e-mail

para contato, a fim de atender as solicitações do Contratante;
k)

Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer

natureza provenientes de serviços executados por força do Contrato;

1)

Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniência

deste, de todos os pormenores dos serviços;
m)

Responsabilizar-se pelo controle

qe qualidade dos serviços executados;

Parágrafo Segundo: Além das obrigações elencadas no §1 º desta cláusula,
também são obrigações da CONTRATADA/CREDENCIADA:
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1. Receber os tributos e demais receitas municipais somente através do
Documento de Arrecadação Municipal (DAM), aprovados pela Secretaria
Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande,
que estejam com todos os campos de informações obrigatórios devidamente
preenchidos, sem emendas ou rasuras, por qualquer modalidade pela qual se
processe o pagamento, nos termos do, CONTRATO.

2. Arrecadar em toda sua rede de agências, postos bancários e outras
representações, inclusive as que vierem a ser inauguradas, após a assinatura
do CONTRATO.
3. Apresentar ao MUNICÍPIO, no ato da assinatura do CONTRATO, meios
necessários à implementação da prestação de serviços e nos horários de
funcionamento de cada unidade arrecadadora, mantendo tais condições
durante

todo

o período

de

vigência

do

CONTRATO,

sendo

que

a

implementação de novas modalidades de pagamento deverá ser previamente
aprovada pela Secretaria Municipal de Administração (SMADM), e formalizada
por Termo Aditivo.
4. Comunicar formalmente ao MUNICÍPIO, no prazo de 48 horas, a ocorrência
de avarias, danos, reparações ou modificações ocorridas no sistema de
recolhimento da CREDENCIADA, que resultem em descontinuidade de
arrecadações em modalidade de pagamento colocado à disposição do
contribuinte, ou na modificação de qualquer processo que tenha reflexo nos
serviços objetos do presente CONTRATO.
5. A informação obtida nas DAM será obtida pela leitura do código de barras
padrão FEBRABAN ou pela digitação da respectiva representação numérica,
ou por meio previamente aprovado pela SMADM.
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6. A CREDENCIADA não poderá, em hipótese alguma, cobrar qualquer taxa ou
tarifa

do

contribuinte

e/ou

devedor,

pela

recepção,

processamento e

pagamento de suas obrigações.
7. Autenticar a DAM, em todas as suas vias, ou emitir um recibo da recepção
do pagamento contendo o número de . autenticação caixa ou código de
transação, valor e data de · pagamento, além da representação numérica do
código de barras. Para os recebimentos realizados através de "home/office
banking", "internet" ou qualquer outra modalidade de autoatendimento, o
comprovante de pagamento deverá ser conter todas as informações a cima a
fim de garantir a segurança na transação.
8. Manter arquivado os DAM por período mínimo de 180 (cento e oitenta) dias.
9. Disponibilizar ao MUNICÍPIO em Layout predefinido por este, até as 09:00
(NOVE HORAS) do dia seguinte, arquivo com total das transações do dia,
sendo que o valor total da arrecadação deverá ser o mesmo do valor
transmitido pelo Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB).
1O. Em caso de incorreção de dados, remeter as informações regularizadas no
prazo de 01 (um) dia útil, contando a partir do horário de recebimento da
comunicação de rejeição,

sem prejuízo das penalidades previstas no

CONTRATO.
11. Cumprir normas estabelecidas no MUNICÍPIO, bem como nos instrumentos
normativos que vierem a ser publicados para regular o procedimento
concernente aos serviços de arrecadação objeto deste Edital, o que dependerá
de prévia concordância meio por escrito e chancelado pelos representantes
formais das partes.
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12. Fornecer ao MUNICÍPIO, sempre que solicitadas, certidões negativas de
encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários.
13. Disponibilizar ao MUNICÍPIO os documentos e as informações necessárias
para verificação dos procedimentos de .arrecadação, ficando a CREDENCIADA
obrigada a resolver eventual

irregularidade,

inclusive reprocessando a

informação contida nos arquivos auditados, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias.
14. Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico
por um período mínimo de 05 (cinco) anos, vedado a cobrança de tarifa para a
disponibilização de arquivos já fornecidos/baixados, em períodos anteriores.
15. Para as Instituições Financeiras que se cadastrarem no Lote 2, referente ao
PIX - Pagamento Instantâneo Brasileiro, de notas fiscais (faturas de energia
elétrica) e outros documentos de cobrança da concessionária, com vinculação
ao QR Code, devem prestar contas por meio magnético (arquivo retorno) dos
valores arrecadados.
15.1 As Entidades devem atender por Arrecadação Integrada Pix: sendo com
integração on-line - entre entidade e ente público;
15.2 As Entidades devem possuir geração de arrecadação em lotes de guias
não compensáveis + PIX - sendo padrão Febraban.
16. A CREDENCIADA repassará o produto da arrecadação nos prazos
definidos a seguir:
16.1. No 1° dia útil após a data do recebimento para os documentos
arrecadados no guichê, e forma de pagamento em dinheiro;
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16.2. No 2° dia útil a data do recebimento para a data do recebimento para os
documentos arrecadados no guichê, e forma de pagamento em cheque;
16.3. No 1º dia útil após a data do recebimento para os documentos
arrecadados no Autoatendimento e na Internet;
16.4. No 2° dia útil após a data do recebimento para os documentos
arrecadados na Rede Lotérica, e forma de pagamento em dinheiro;
16.5. No 3° dia útil após a data do recebimento para os documentos
arrecadados na Rede Lotérica, e forma de pagamento em cheque;
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16.6. No 2° dia útil após a data do recebimento para os documentos
arrecadados no Correspondente Bancário.
16. 7. Envio dos arquivos de retorno relativos aos recolhimentos realizados pela
instituição até 05 dias corridos a contar da data do mesmo, bem como reenvio
em até 03 (três) dias corridos sempre que solicitado pela CONTRATANTE.
16.8. Informar os números para contato telefônico com as centrais de apoio aos
serviços de transmissão dos arquivos de retorno, bem como os endereços
eletrônicos também utilizados pelas me_
smas, e ainda atualizá-los sempre que
houver modificações destes.
16.9. A CREDENCIADA poderá adotar o melhor canal de recebimento que
convier, podendo criar mecanismos de abordagem aos clientes, e indicar os
meios eletrônicos de recebimento; no entanto, ao se credenciar, aceita receber
em todos os canais de recebimento ofe~ecidos pela instituição;
16.1 O.

A

CREDENCIADA

deverá

disponibilizar

e

indicar

profissional

responsável pela conta do recebimento.
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17. A CREDENCIADA repassará o produto da arrecadação do CNPJ:
95.422.986/0001-02 - Município de Fazenda Rio grande na conta abaixo:

BANCO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
BANCO DO BRASIL

CONTA
AGÊNCIA 1 CORRENTE
2864-9
4314-1

12 -7
7428-4

1
1

li

OPERAÇÃO 1

li

006

li

1

17.1. As receitas oriundas da arrecadação do CNPJ: 09.355.873/0001-91 Fundo Municipal de Habitação deverão ser creditadas nas contas abaixo:

BANCO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
BANCO DO BRASIL

CONTA
CORRENTE
150 - 6
33.601-

ERAÇÃO
006

Parágrafo Terceiro: Do Tratamento e Proteção de Dados:

1. As partes se comprometem a cumprir a legislação brasileira sobre segurança
da informação,

1

privacidade e proteção de dados, incluindo a Lei nº

13.7009/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), considerando a
necessidade de compartilhamento de dados pessoas para a realização da
atividade de "arrecadação de Contas"
2. A realização do tratamento dos dados pessoais deve seguir as seguintes
instruções fornecidas pelas entidades financeiras:
3. A Coleta, o armazenamento, o compartimento e o tratamento dos dados das
partes integrantes desta relação jurídica serão realizadas exclusivamente para
as finalidades a que se destina o presente instrumento, não podendo utilizá-los
para ouros fins econômicos e/ou comerciais divergentes, nem transferi-los a
qualquer terceiro, exceto se expressamente autorizado.
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4. Os dados pessoais devem ser armazenados pelo prazo necessário para
cumprimento de legislação aplicável ao serviço, especialmente prevenção á
lavagem de dinheiro.
5. A entidade, como Operadora, tratará os dados pessoais somente para
executar as suas obrigações contratuais, ou seja, recebimento e tratamento de
documentos de arrecadação de contas da convenente através da rede de
atendimento da Entidade.
6.

As partes têm conhecimento que as autorizações para tratamento dos
dados poderão ser revogadas a qualquer momento pela respectiva pessoa
natural, mediante simples requerime~to, e, portanto, se comprometem á
informar uma a outra a respeito de eventuais revogações de consentimento, a
fim de que devidas medidas sejam tomadas.
7. As entidades devem estar cientes de que, igualmente, devem se adequar á
Lei LGPD, cumprindo as suas determinações e aplicando as medidas de
prevenção e proteção à segurança dos dados que manuseia, protegendo desta
forma a Contratante e a relação contratual.
8.

Na ocorrência de qualquer incidente, especialmente quando houver
vazamento no tratamento dos dados.. que se manuseia, a Entidade fica
obrigada a notificar imediatamente a Contratante e a Autoridade Nacional de
Proteção de Dados, conforme Art. 48 da Lei - LGPG.
9. A contratante se compromete a cumprir toda a Legislação aplicável sobre a
segurança da informação, privacidade e proteção de dados, especialmente em
relação à necessidade de obter consentimento prévio dos titulares para
tratamento de seus dados, se for o caso.

Rua Jacarandá, 300- Nações - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000- Fone/Fal (41) 3627-8500
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Çoordenaç ão de Contratos
lnexigibilid ade de Licitação 29/2022
1O.

A contratada deverá tratar os · dados pessoais disponibilizados pela

contratante

observando-se

as

seguintes

condições

e

prazos

a

operacionalização da prestação do serviço:
a) Prazo máximo de guarqa e tratamento dos documentos físicos que
contenham dados pessoais de devedor em guia ou documento de arrecadação:
1O (dez) anos;
b) Prazo de guarda de informações de pagador de guia de arrecadação :
11(onze) anos;
c) Outras regras e prazos relevantes;
Parágrafo Quarto: É vedado a CREDENCIADA:
1. 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.
2. Cancelar ou debitar valores sem a autorização expressa e por escrito do
MUNICÍPIO.
3. Não será considerada como repassada a arrecadação:
4. Enquanto o arquivo das transações remetido pela CREDENCIADA não for
recebido pelo Município;
5. Quando o valor constante do arquivo das transações for diferente do valor
registrado no extrato, e enquanto perdurar a irregularidade.
6. O recebimento de qualquer guia de arrecadação com a vigência do
contrato expirada. Ficando sob responsabilidade da credenciada, no

Rua Jacarandá, 300- Nações - Fazenda Rio Grande/PR- CEP 83820-000- Fone/Fax (41) 3627-8500 14

Prefeitura ~unicipal de Fazenda Rio Grande
Coordenaç ão de Contratos
lnexigibilid ade de Licitação 29/2022
prazo de 60 (sessenta dias) antecedentes ao término do contrato, o
encaminhamento da carta de interesse ao fiscal de contrato designado.
Parágrafo Quinto: São obrigações do MUNICÍPIO:
1. Expedir normas e procedimentos de verificação e controle da consistência
das informações relativas à arrecadação dos tributos municipais;
2. Especificar o protocolo de comunicação a ser utilizada na transmissão
eletrônica de dados;
3. Estabelecer as especificações técnicas para a captura e envio das
informações, conforme as condições estabelecidas no padrão FEBRABAN de
código de barras;
4. Estabelecer as especificações técnicas para a captura e envio das
informações, conforme as condições estabelecidas no padrão FEBRABAN de
código de barras;
5. Remunerar a CREDENCIADA pelos serviços efetivamente prestados,
mediante a apresentação de relatórios mensais determinados neste termo
discriminados por canal de liquidação;
6. Pôr à disposição dos contribuintes a informação necessária para que estes
possam efetuar seus pagamentos;
7. Entregar à CREDENCIADA em sistema próprio desta:
7.1. Recibo do arquivo enviado;
7.2. Mensagem de aceitação/rejeição do arquivo enviado;
Rua Jacarandá, 300 - Nações - Fazenda Rio Grande/PR- CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500 15

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenação de Contratos
lnexigibilidade de Licitação 29/2022

7.3. Efetuar o cáiculo de cobranças com acréscimos previstos na Legislação
Municipal.

Parágrafo Sexto: São responsabilidades da Contratante:
Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições

a)

estabelecidas no instrumento convocatório e minuta do contrato;
Emitir Ordem de Serviços e Autorizações específicas para a atuação da

b)

CONTRATADA;
c) Comunicar, verbalmente, imediatamente à Contratada as irregularidades no
desenvolvimento dos serviços;
d) No ato do recebimento da comunicação supracitada, a Contratada deverá
atendê-la imediatamente, sob pena de descumprimento contratual;
e) Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente ao
objeto contratado, o que não exime a CONTRATADA da responsabilidade por
danos causados.

DA FISCALIZAÇÃO
Cláusula Oitava: Durante a vigência do contrato, a execução do serviço será
acompanhada e fiscalizada em todos .os seus termos pela fiscal Katheryne da

Cruz

Szymanski

Miranda,

matrícula

351.221

registrando

todas

as

ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando o que for
necessário à regularização das faltas .ou defeitos observados.
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Prefe itura Munic ipal de Fazen da Rio Grand e
Coord enaçã o de Contr atos
lnexig ibilida de de Licita ção 29/20 22
Parágrafo Primeiro: O MUNICÍPIO poderá determinar a qualquer momen
to e
mediante prévia comunicação à CREDENCIADA, a realização de inspeç
ões e
levantamentos, inclusive nas agências integrantes da rede arrecadadora
, para

certificação dos procedimentos de processamento e repasse dos
recursos
arrecadados.

Parágrafo Segundo: A existência e a atuação da fiscalização, através
de
servidor previamente designado, em nada restringem a responsabilid
ade,
única, integral e exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no que concer
ne a

execução do objeto contratado.

Parágrafo Terceiro: O MUNICÍPIO, , através da Secretaria Munici
pal de
Administração, poderá a qualquer tempo solicitar a alteração de
rotinas
operacionais previstas em CONTRATO, mediante comunicação prévia
e escrita

à CREDENCIADA, desde que o interesse público assim justificar.

u
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Parágrafo Quarto: A CREDENCIADA declara conhecer que, conform
e as
normas legais vigentes lhe é proibido fornecer a terceiros qualquer
tipo de
informação que tenha obtido por ocasião da execução do CONTR
ATO. Em

consequência, a CREDENCIADA se obri\;Ja a realizar todos os atos necess
ários
para manter esta reserva, inclusive instruindo neste sentido
os seus
funcionários, agentes e representantes.

Parágrafo Quinto: A CREDENCIADA assume a responsabilidade pelos
atos
'
praticados por seus funcionários, agentes, assessores, repres
entantes e
qualquer pessoa vinculada a sua insti~uição no cumprimento do CONTR
ATO

que venham em prejuízo dos interesses do Município.
DA GARANTIA

Cláusula Nona: Não será exigida prestação de g*anti a para o objeto
do
presente Contrato.

Rua Jacarandá, 300- Nações - Fazenda Rio Grande/P R- CEP 83820-00
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenaç ão de Contratos
lnexigibilid ade de Licitação 29/2022

DAS PENALIDADES (Art. 55, VII, Lei 8.666/93).
Cláusula Décima: Caso A CREDENCIADA não repasse o valor dos
pagamentos realizados pelos contribuintes e/oU devedores, assumirá a
responsabilidade pelo valor total não repassado, inclusive seus acréscimos,
salvaguardadas as penalidades previstas na Lei nº 8.666/1993.
Cláusula Décima Primeira: O descumprimento total ou parcial, de quaisquer
'

das obrigações estabelecidas no presente contrato, bem como as constantes
no Edital de ·credenciamento nº 009/2021, sujeitará a CONTRATADA às
sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e às seguintes que poderão ser aplicadas

'
discricionariamente pelo CONTRATANTE, garantida prévia e ampla defesa em
Processo Administrativo, na forma do§ 2º, do art. 87, da Lei 8.666/93:
a) Advertência;

b) Multa - dia, correspondente a 1/60 avos do valor liquidado e pago no mês
anterior;
c) Rescisão contratual com multa equivalente a 20 multas - dias;
d) Suspensão de licitar e impedimento de contratar temporariamente com o
Município de Fazenda Rio Grande, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, na forma do art. 87, inciso IV, da Lei 8.666/93.
Parágrafo Primeiro: As sanções acima estabelecidas poderão ser aplicadas
isolada ou cumulativamente, após facultado o exercício de defesa prévia em
processo administrativo, na forma do § 2º, do ·art. 87, da Lei 8.666/93.
Parágrafo Segundo: Na hipótese do CONTRATANTE iniciar procedimento
judicial relativo à conclusão do CONTRATO, ficará a CONTRATADA sujeita,
além das multas previstas, também ao pagamento das custas e Honorários
Advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Rua Jacarandá, 300- Nações - Fazenda Rio Grande/PR- CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500 18

Pre feitu ra Mun icip al de Faz end a Rio Gra
nde
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lnex igib ilida de de Lici taçã o 29/2 022

Parágrafo Terceiro:

As

111ultas previstas em

edital

não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não
eximirá a CONTRATADA da
responsabilidade de perdas e danos decorrentes
das infrações cometidas.
Parágrafo Quarto: As multas aplicadas na exec
ução do presente CONTRATO
serão descontadas dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração
Pública ou cobradas judicialmente.
Parágrafo Quinto: Ao CONTRATANTI;: reserva-s
e ao direito de, a qualquer
tempo, paralisar ou suspender a execução do
contrato, se for constatada pela
fiscalização falhas na execução dos serviços
e que requeiram repetição dos
mesmos.
DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIM
ENTO DOS DIREITOS DA
ADMINISTRAÇÃO (Art. 55, VIII e IX, Lei 8.666/93
).
Cláusula Décima Segunda: O CONTRATAN
TE se reserva o direito de
rescindir o presente contrato unilateralmente quan
do ocorrerem às hipóteses
do art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666 de 21.06.93.
Parágrafo Único: A rescisão do presente contr
ato poderá ser ainda amigável,
por acordo entre as partes, na forma do art.
79, li da Lei nº. 8.666/93, ou
judicial, nos termos da legislação.
DA VINCULAÇÃO AO EDITAL (Art. 55, XI, Lei
8.666/93).
Cláusula

Décima

Terceira:

O

Chamamento Público nº. 009/2021.

presente

contrato

está vinculado

Rua Jacarandá, 300- Nações - Fazenda Rio
Grand e/PR- CEP 83820 -000- Fone/Fax (41)
3627-8500 19

ao

·Prefei tura Munic ipal de Fazen da Rio Grand e
Coord enaçã o de Contra tos
lnexig ibilida de de Licitaç ão 29/202 2
DA LEGISL AÇÃO APLICÁ VEL {Art. 55, XII, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Quarta: O presente contrato rege-se pelas disposições
expressas na Lei nº. 8.666 de 21/06/93, suas alterações, pelo Decreto

Municipal 4856/2021, pela Lei 8742/93, e pelos preceitos de Direito Público,
aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos, as

disposições de Direito Privado, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil
a Lei Orgânica e demais normas aplicáveis à espécie do Município de Fazenda
Rio Grande/PR.

Parágrafo Único: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e
suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios
gerais de Direitos.
DA OBRIG AÇÃO DO CONTR ATADO (Art. 55, XIII, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Quinta: Fica o CONTRATADO obrigado a manter, durante
toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, devendo atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes da execução do presente Contrato.
DO FORO (Art. 55, § 2°, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Sexta:

Concorda o CONTRATADO quanto ao foro

privilegiado atribuído ao CONTRATANTE, qual seja o Foro de Fazenda Rio
Grande, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, para dirimir

eventuais questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

Fone/Fax (41) 3627-8500 20
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Pre feit ura Mu nic ipa l de Faz end
a Rio Gra nde
Co ord ena ção de Co ntr ato s
lne xig ibil ida de de Lic ita ção 29/
202 2
E por estarem justos e contratados,
as partes firmam o presente instrum
ento,
em 02 (duas) vias de igual teo r e form
a, .obrigando-se a cumprir fielmente
o que
nele ficou convencionado.
Fazenda Rio Grande, 01 de junho de
2022

Para contratante:
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Marco Antônio Marcondes Silva
Prefeito Municipal
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Roberta aria do Sacramento
Espíndula de Jesus
Secretária Municipal de
Administração

<!'.

D
Procuradora-Geral do Município
OAB/PR: 42.955

P/ Contratada:

Valter Telles do Nascimento
ltaú Unibanco S.A.

Maria Amelia Gomes da Silva
ltaú Unibanco S.A.

Testemunhas:
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Nr. do Processo: 98/2022
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- ITAÚ UNIBANCO S/A
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o
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Credenciamento da Instituição Financeira ltaú
Unibanco S.A., lote 2, vinculada ao chamamento
publico 09/2021 conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Administração.
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas ltaú Unibanco S.A.. Para verificar as assinaturas clique no link:
https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3B47-8077-1196-626B ou vá até o site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize
o código abaixo para verificar se este documento é válido .
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Covnüt11J(•iio de Ctmrrut,JS

EXTRATO DO CONTRATO W 43/2022-ID 3691

CONTRATANTE: PREFEITURA 00 MUNICIPIO OE FAZENDA RIO GRANDE;

CONTRATADA: ITAÚ UNIBANCO S.A;

CNPJ: 60.701.190/0001-04;
OBJETO: "Credenciamento de Instituições financeiras para prestação de serviços de

arrecadação de tributos municipais, conlfibuições de melhoria e taxas diversas, a1tavés de

documentos c.om código de baiTBS e transações via inlemet, conforme discriminação abaixo e
de acordo com os termos do Edital de Credenciamento n• 009/2021, o qual faz parte
Integrante deste contrato, bem como, demais disposições regulad oras do Decreto n.0
4856/2018edalel8.6661 93.";
ASCAL ADMINISTRATIVO: Katheryne da Cruz SZymanskl Miranda, matricula 351.221;
MODALIDADE: lnexlgibl1idade de Lldtação n" 29/2022;

PROTOCOLO: 28582/2022;

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 98/2022;
PRAZO DE VIGÊNCIA; 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura;
VALOR: RS 916.500.00 (novecentos e dezesseis mi e cinquentos reais);
DATA DA ASSINATURA: 01/06/2022.

Coontonoção de Comratos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Coordtmação d~ Contralm

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Cuard,:mu;iio d,: Om rrutos

EXTRATO DO TERMO DE RESCISAO 00512022 AO CONTRATO N• 044/2019 •ID 3220
CONTRATANTE: PREFBTURA DO MUNICIPIO OE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: UNEA MIDIA COMUNICAÇÕES L TDA • ME:
CNPJ: 14,630.783/0001-00;
OBJETO: "Fornecimento de equipamentos para Gerenciamento de Canal Betrõnlco de
Comunicação, Instalação e Manutenção de equipamentos para transmiss.lo diária do
Informação.";
MODALIDADE: Pregão Presencial n• 10512018;
PROTOCOLO: 31708/2022;
DATA DA ASSINATURA: 03106/2022.

O Contrato eslâ sendo rescindido amlgavclmente, de acordo com o art 79, Inciso U, § 1•, da
Lei nº 8.666/93 e previsão collStan1e da Cláusula Dez do Contrato.
As partes concordam que, a partir desta data 03 de Junho de 2022, não mais havera
qualquer obrigação entre elas e assentem n!lo haver mais qualquer obrigação de ordem
financeira.

Coante~ de Contratos

SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRAÇÃO

Coordc1111ção d~ Con1rau,s

EXTRATO DO CONTRATO Nº 47I2022 ID 3695
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIP\O OE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE FAZENDA RIO
GRANDE:
CNPJ: 05.916.640/0001-60;
OBJETO: "Aquisição de gêneros alímenUclos para merenda esoolar que serão fornecidos
pela ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURA!S OE FAZENDA RIO GRANDE, vinculada
ao
chamamento püblico 01/2022.":
FISCAL: Deysi C. Wielowski - CRN8 5285;
MODALIDADE: Dispensa de Licitação n· 2612022 - Chamada Pública n· 0112022;
PROTOCOLO: 10610/2022;
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 109/2022;
PRAZO DE VIGêNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de publícação do extrato do
contrato no Oiârio Oficial do Município;
VALOR: RS 3.845.500,10 (três milhões e oilccencos e quarenta e dnco mil e quinhentos reais
e dez centavos);
DATA DA ASSINATURA: 08/0612022,
Coordenaç6o de Contratos

EXTRATO DA ATA OE REGISTRO OE PREÇO N4' 20/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N"'. 1612022
Objeto: "Aquisição de Tablets para Unidades Municipais de Atenção Primária - Qualificação
ela
Atenção Primaria a Sai.Ide em atendimento a solicitação da Secretaria Munlc:lpal ele Saude.";
Prazo de Vigência: 12 (doze)meses, a oontarda data de publicação do exlralo de ata;
Processo Administrativo: 43/2022:
Protocolo: 2388/2022;
Data da Assinatura: 01/0612022.
Detento,: MICROSENS S/A;
CNPJ: 78.126.950/0011-26;
Inscrição Estadual n•: 083.184.84-8;
lnscriçio Munlclpal n•: 132732;
Endereço: Rodovia Governador Mário Covas, nº 882, Armazem 01 , Mezanino 01, Box 6, Bairro
Padre Malhlas - Ceriec!ca/ES:
Administrador: Luciano Terci!lo Biz;
CPF n-: 844.724.729-53;
Valor Total: RS 106.206.00(cento e seis mil e duzentos e seis reais).
Detentor: WYUT DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS • EJRELI;
CNPJ: 02.934.18210001-01 ;
Inscrição Estadual n•: 90752672-04;
lnscrtçlo Municipal n•: 0702524054-9:
Endereço: Rua Emílio Comelsen. n• 500, 7° andar, conjunto 712, Bairro: AhU - Curiti ba/PR;
Administrador: Marcelo Dall Ooder;
CPF n-: 041.193.659-22;
Valor Total: R$ 34.274,80 (lrinta e quatro mil e duzentos e setenta e quatro reais e oi1 enta
centavos).

CoordcnaçSo !le Con U-:i tcs

Rua Jac~randá, 300 - Nações, Fazenda Rio Grande - PR- Fone/Fax: (41)3627.8500 - Res onsável: Robinson
Fi ueiredo Lima

