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CONTRATO Nº 018/2022
CONTRATO

DE

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS QUE ENTRE SI FIRMAM O
MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E
A

BANCO

EMPRESA

COOPERATIVOSICOOB 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. 0 9.298.397-8 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n.º043.186.889-17, e
assistido pela Procuradora do Município, Sra. Roberta Maria do Sacramento

Espíndula de Jesus, OAB/PR: 108417, em conjunto com o Secretário
Municipal de Administração, Sr. Givanildo Francisco Pego, CPF 017.638.93936,doravante

denominada

CONTRATANTE,

e

a

empresa

e

Banco

Cooperativo SICOOB S.A pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob n. 0 02.038.232/0001-64, , estabelecida no Setor de Indústrias GráficasSIG-Quadra 06,Lote 2.080,em Brasília/DF, CEP70610-460, Fone 61 3217 5200
Email:convenio.renovacao@sicoob.com.br,gil@sicoob.com.br

por

seus

representantes legais, Sr. Leonardo Souza Damasceno, inscrito no CPF sob
nº 833.539.416-49 e Sr. Gil Marcos Saggioro, inscrito no CPF sob
nº410.975.726-68, 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 ~.

i.k~

/2022, e que se regerá pela Lei n.º 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 CARACTERÍSTICOS {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 BARRAS E TRANSAÇÕES VIA INTERNET, conforme
discriminação

abaixo

e

de

acordo

com

os

termos

do

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:

1 - Pagamento pelo serviço de arrecadação por DAM/Guias de Alvarás
Diversos, IPTU, ISSQN, ITBI, e outros

Canal de Cobrança

Und.

Eletrônico, Caixa Automático, Home
UN
Banking, Internet, Agentes Lotéricos
Correspondentes Bancário~ ., ...... ,,...,v l lt.l
..,
Postal
Atendimento no Caixa Presencial, 1 1t. l
.., .
outros Bancos
Valor Global

.

Valor

Quant.
Estimada

Unit.

100.000

2,75

275.000,00

45.000

3,02

135.900,00

,15.000

3,76

169.200,00

li

Total

580.100,00

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
quanto as especificações do Edital de Credenciamento que deu origem ao
presente instrumento.
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Parágrafo Primeiro: Não há estimativa inicial em relação a 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
transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem
poderá onerar o objeto do presente CONTRATO.
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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.
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.
Parágrafo Segundo: A CREDENCIADA repassará o produto da arrecadação

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

1

li

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CEF
BANCO DO BRASIL
1
1

Parágrafo Terceiro: As

1

1

AGÊNCIA

1

2864-9
4314-1

CONTA
CORRENTE

OPERAÇÃO

12-7
7428-4

006

receitas oriundas da arrecadação do CNPJ:

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

BANCO

ONOMICA FEDERAL - CEF
BANCO DO BRASIL

OPERAÇÃO

150-6
33.601-7

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 períodos, até o máximo de 60
(sessenta) meses, nos termos do art. 57, Inciso li, da Lei Federal nº

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

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

DIREITOS

RESPONSABILIDADES

E

DAS

PARTES

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:

a)

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

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
primeira,

para

a

prestação

dos

serviços,

constituindo

obrigação

Rua Jacarandá, 300-Nações-Fazenda Rio Grande/PR- CEP 83820-000-Fone/Fax (41) 3627-8500 6

a

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenação de Contratos
lnexigibilidad e de Licitação 16/2022
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 de 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 1° 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;
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 mesmas, 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 oferecidos pela instituição;
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16.1 O.

A

CREDENCIADA

disponibilizar

deverá

indicar

e

profissional

responsável pela conta do recebimento.

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

BANCO

OPERAÇÃO

006

12 -7
7428-4

ECONOMICA FEDERAL - CEF
BANCO DO BRASIL

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
1

1

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF
li
BANCO DO BRASIL
li

CONTA
CORRENTE

AGÊNCIA

2864-9
4314-1

li
li

150-6
33.601-7

OPE~:.~::~
•• -

1

.>

--

006

1

Parágrafo Terceiro: Do Tratamento e Proteção de Dados:

1. As partes se comprometem a cumprir a legislação brasileira sobre segurança
da informação, 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
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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.
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 pessoas 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 tem conhecimento que as autorizações para tratamento dos dados
poderão ser revogadas a qualquer momento pela respectiva pessoa natural,

mediante simples requerimento, 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 estarem ciente de que, igualmente, devem se adequa rá
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.
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lação aplicável sobre a
9. A contratante se compromete a cumprir toda a Legis
, especialmente em
segurança da informação, privacidade e proteção de dados
dos titulares para
relação a necessidade de obter consentimento prévio
tratamento de seus dados, se for o caso.
as pela contratante
1O. A contratada deverá tratar os dados pessoas disponibiliz
operacionalização da
observando-se as seguintes condições e prazos a
prestação do serviço:
entos físicos que
a) Prazo máximo de guarda e tratamento dos docum
ento de arrecadação:
contenham dados pessoais de deved or em guia ou docum
1O (dez) anos;

guia de arrecadação:
b) Prazo de guarda de informações de pagador de
11 (onze) anos;
c) Outras regras e prazos relevantes;
Parágrafo Quarto: É vedado a CREDENCIADA:
que para uso interno,
1. Utilizar, revelar ou divulgar, no todo ou em parte, ainda
de serviços para o
informações ou documentos vinculados à prestação
Município.
ssa e por escrito do
2. Cancelar ou debitar valores sem a autorização expre
MUNICÍPIO.
o:
3. Não será considerada como repassada a arrecadaçã
ENCI ADA não for
4. Enquanto o arquivo das transações remetido pela CRED
recebido pelo Município;

CEP 83820- 000- Fone/Fax (41) 3627-85 00 14
Rua Jacarandá, 300- Nações -Fazen da Rio Grande /PR-

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenação de Contratos
lnexigibilidade de Licitação 16/2022
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
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;
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7. Entregar à CREDENCIADA em sistema próprio desta:
7 .1. Recibo do arquivo enviado;
7.2. Mensagem de aceitação/rejeição do arquivo enviado;
7.3. Efetuar o cálculo de cobranças com acréscimos previstos na Legislação
Municipal.

Parágrafo Sexto: São responsabilidades da Contratante:
a)

Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições

estabelecidas no instrumento convocatório e minuta do contrato;
b)

Emitir Ordem de Serviços e Autorizações específicas para a atuação da

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
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Cláusula Oitava: Durante a vigência do contrato, a execução do serviço será
acompanhada e fiscalizada em todos os seus termos pela fiscalRenata Cristina
Santarosa da Rocha, matrícula 358.877 e gestor: Luiz Rafael Lopes matrícula
348599 registrando todas as ocorrências relacionadas com a sua execução,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.

Parágrafo Primeiro: O MUNICÍPIO poderá determinar a qualquer momento e
mediante prévia comunicação à CREDENCIADA, a realização de inspeções 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 responsabilidade,
única, integral e exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no que concerne a
execução do objeto contratado.

Parágrafo Terceiro: O MUNICÍPIO, através da Secretaria Municipal 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.

Parágrafo Quarto: A CREDENCIADA declara conhecer que, conforme as
normas legais vigentes, lhe é proibido fornecer a terceirosqualquertipo de
informação que tenha obtido por ocasião da execução do CONTRATO. Em
consequência, a CREDENCIADA se obriga a realizar todos os atos necessários
para manter esta

reserva,

inclusive instruindo neste sentido os seus

funcionários, agentes e representantes.
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Parágrafo Quinto: A CREDENCIADA assume a
responsabilidade pelos atos
praticados por seus funcionários, agentes, asse
ssores, representantes e
qualquer pessoa vinculada a sua instituição no cump
rimento do CONTRATO
que venham em prejuízo dos interesses do Município
.
DA GARANTIA
Cláusula Nona: Não será exigida prestação de
garantia para o objeto do
presente Contrato.
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, sujeit
ará 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 multa
s - 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 contr
atar com a Administração
Pública, na forma do art. 87, inciso IV, da Lei 8.666/93.
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Parágrafo Primeiro: As sanções acima estabeleci
das poderão ser aplicadas
isolada ou cumulativamente, após facultado o exerc
ício de defesa prévia em
processo administrativo, na forma do§ 2º, do art. 87,
da Lei 8.666 /93.
Parágrafo Segundo: Na hipótese do CONTRAT
ANTE iniciar procedimento
judicial relativo à conclusão do CONTRATO, ficará
a CONTRATADA sujeita,
além das multas previstas, também ao pagament
o das custas e Honorários
Advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor
da causa.
Parágrafo Terceiro:

As

compensatório e o seu

multas previstas

em edital

não têm

caráter

pagamento não eximirá a CONTRATADA da
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.

Parágrafo Quarto: As multas aplicadas na execução
do presente CONTRATO
serão descontadas dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração
Pública ou cobradas judicialmente.
Parágrafo Quinto: Ao CONTRATANTE reserva-se
ao direito de, a qualquer
tempo, paralisar ou suspender a execução do contr
ato, 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 CONTRATANTE
se reserva o direito de
rescindir o presente contrato unilateralmente quan
do ocorrerem as hipóteses
do art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666 de 21.06.93.
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Parágrafo Único: A rescisão do presente cont
rato 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

ao

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 55, XII, Lei
8.666/93).
Cláusula Décima Quarta: O presente cont
rato 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 Defe
sa do Consumidor, Código Civil
a Lei Orgânica e demais normas aplicáveis à espé
cie do Município de Fazenda
Rio Grande/Pr.
Parágrafo Único: Os casos omissos serão reso
lvidos à luz da referida Lei e
suas alterações, recorrendo-se à analogia,
aos costumes e aos princípios
gerais de Direitos.
DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO (Art. 55,
XIII, Lei 8.666/93).
Cláusula Décima Quinta: Fica o CONTRATAD
O obrigado a manter, durante
toda a execução do contrato, em compatibilidad
e com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitaçã
o e qualificação exigidas na
licitação, devendo atender aos encargos traba
lhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes da execução do presente
Contrato.
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DO FORO (Art. 55, § 2°, Lei 8.666/93).
OAB/PR: 108417 .
Cláusula Décima Sexta: Concorda o CON
TRATADO 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 contr
ato, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e contratados, as partes firma
m o presente instrumento,
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando
-se a cumprir fielmente o que
nele ficou convencionado.
Fazenda Rio Grande, 04 de Março de 2022
Para contratante:

1""~
e. 1--Marc o Antô

u_

e,_ c,V-nio Marc onde s Silva
Prefeito Municipal

Roberta Ma' a~
mento
Espí ndul a de Jesu s
Procurador Geral do Município
OAB/PR: 108417
P/ Contratada:

;

1

Gil Marc o Sag gior o
Banco Cooperativo
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EXTRATO DO 3• TERMO ADITJVO AO CONTRATO~ 37'2020 -1D
3395
CONTRATANTE: PREFEITURA 00 MUNICIPIO OE FAZENDA RIO
GRANDE;

CONTRATADO: ESPAÇO VINCENT CASA DE APOIO EJREU;
CNPJ: 33.698.1n/0001-6 2:

OBJETO: "Contratação de emprese pera prestação de serviços de ecolhlmento
para jovens
e adultos com deficiência, conforme solicitação da Sea-etaria Municipal
de Assistlncia
Social.";

MOOAUDAOE; Preg&o Presencial n• 2.2/2020;

PROTOCOLO: 408612022:
PRAZO DE VIGl:NCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do presente
contrato até

=~rJ

Fica ptOrJogado o prazo de execução do presente contrato polo
per/oda de 12 (três) meses compreendendo o perloóo de 26/'0312022 a 2&'0312023;
VAlOR INCLUSO: O Valor lndlJSO referente ao reajuste ê de RS
376,00 (trezentos e
setenta e seis reais). resullando no valor mensal atualizado de RS
3.858,54 (Três mil
oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centaYOS) pot Idoso:
VA1.0R ANUAL: Para o contrato Glo'Oal Anual, considerando 144 Idosos
a serem at&N:lidos
o wlor ftCa em RS 555.629,80 (Quinhenlos e cinquenta e cinco mil,
seiseenlos e vinte e nove
reais e oitenta centavos), tendo um ecréscimo de R$ 54.144,00 (ClnqU8nl8
e quatro mll e
EXECUÇÃO:

cento e quarenta e quatro reais);
DATA DA ASSINATURA: 25/03/2022.

EXTRATO DO CONTRATO N• 18/2022 lD 3868
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO OE FAZENOA RIO
GRANOE;
CONTRATADO: Banco Cooporatlvo srcooe S.A;
CNPJ: 02.038.232/0001-&4;
OBJETO: "CREDENCIAMEN TO OE INSTlll.JIÇÔES FINANCE!P.AS
PARA PRESTAÇÃO OE
SERVIÇOS OE ARRECADAÇÃO OE TRIBUTOS MUNICIPAIS.
CONTRISUIÇÔES o;
MELHORIA A TAXAS DIVERSAS, ATRA\JES DE DOCUMENTOS
COM CÓDIGO
BARRI\S E TRANSAÇOES VIA INTERNET.":
PROCESSO ADMINISTRATIVO : 44.'2022;
MODALIDADE: lnexig(!)iliàade de Ucitaçao n• 16/202.Z;
PROTOCOLO: 7651/2022;
PRAZO DE VlG~NCIA: 12 (doze) meses a p;artir da data de sua as,inatura;
ALOR: RS 580.100,00 (Quinhen tos e Oill!nta Mil e Cem Reai&)
ATA DA ASSINATURA: 04/0312022.

o:

l:

C<::r.:on;1Jçlo d~ Ccnt'"F!:::~

1

1
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CuurJ,mu,·iiu dt1 Ü.111/ru/11.1

EXTRATO DO S4' TERMO ADITIVO AO CONTRATO N4' 2412017-10
2762
CONTRATANTE: PREFEITURA 00 MUNICIPIO OE FAZENDA RIO
GRANDE;
CONTRATADO: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RES(OUOS
LTDA;
CNPJ: 07.030.82.510001-06;
OBJETO: "Contratação de empresa para prestaç:êo de serviços
de coleta regular de lixo
dornéslieo, il'ICluindo transporte e destinação final dos resld\!09,
cabendo a en1presa
contratada o romecimento total de veíwlos, máquinas e equipamentos
finclusive reserva
técnica), bem como
da obra qualilicada. sendo da sua inlelra responsabiAdade os
custos com todas as despesas diretas e indiretas que a execução
do p,-esente objeto possa
resultar, enlre outras obrigações que se façam necessárias para
a plena execução dos
serviços ora contratados, confom,e Projeto Bâslco e Edital da
Concorrência Publica

005/2015:;

MODALIDADE: Concorrência Püblica nº005/2015;
PROTOCOLO: 14918/2022;
PRAZO DE VIGêNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do prasenla
contrato por de 6
(seis) meses compreendendo o perlodo de 19/0412022 a 19/04/2023;
VALOR TOTAL: Fica ll"ICluso ao valor global do contrato o total
de RS 1.074.452,64 (Um
milhão setenta e quatro mll, quatrocentos e cinquenta e dois reais
e s&ss81118 e quatro
centavos), para a prestaçao dos serviços pato perfOdo correspondente
passa a vigorar o
valor de R$ 8.350.784, 16 (oito milhões, trezen1os e cinquenta mil,
setecentos e oitenta e
quatro reais e dezesseis centavos) como novo valor contratual.
DATA DA ASSINATURA: 07/04/2022.

SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRAÇÃO

C."1rdc.r.açiJ.o de C or.trcr:0.1

EXTRATO DO CONTRATO N• 28!202210 3676

1

CONTRATANTE; PREFEITURA 00 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO
GRANDE·
1
CONTRATADO: ELOFORTE EQUIPAMENTOS FLORESTAIS LTDA-EPP·
'
CNPJ: 04,879.370/0001 ~
'
OBJETO: "AquiSiçao de equipamentos norestal,, conforme
sollcifa?o da Secrntaria
Municipal Ce Melo Ambiente::
FISCAL ADMINISTRATIVO : Adriana de Blassio. Engenhe1~ Florestal,
malricula 352.753:
MODALIDADE; Dispensa de Licitação n· 15/2022;
PROTOCOLO: 4769/2022;
PROCESSO ADMINISTRATIVO : 60/2022:
PRAZO OE _YIGêNC IA: 12 (Doze) Meses
e lnlnro~tos contados a p;artir d;a 1
data da p11blicaÇ;lo do extrato do contrato no di.ino oíicial do MuniCJp,o:
VALOR: RS
(Dois mil quatrocentos e setonla e sete reais):
DATA DA ASSINATURA; 25/0"'
-12022.

CO?~~

C:iort1on:,çá.: de Con:rotos

i

Flca reajustado o valor mensal doS SOf'liÇOS cootratados cooforme
Yarlação acumulada do
período, referente a cláusula cooltatual de reajusla pelo IGPM sendo
que o indice disponivel
até o presente momento é o do mês de março/2022 cujo peroenlual
apurado foi de
14,7679% (quatorze Yirgula sete mll seiscentos e setenta e nove
décimos de mllésfmos
pon1os percenluais) segundo o IBGE.
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