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EXTRATO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2018 

 
 
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIMENTA/MG torna público o 

presente Edital de Credenciamento nº 002/2018, que se regerá no que couber pela Lei 

Federal nº 8.666/93, pelas normas do Banco Central do Brasil e pelo Código de Defesa 

do Consumidor, cujo objeto visa o “Credenciamento de instituições financeiras para 
prestação de serviços financeiros de arrecadação de guias de cobrança 
(recebimento de contas, tarifas e demais receitas da autarquia) com o 

credenciamento dos interessados até as 09:00 hs do dia 20/09/2018. O edital poderá 

ser solicitado pelo e-mail: saaepimenta@bol.com.br ou retirado na sede do SAAE de 

Pimenta/MG. Informações pelo telefax (37) 3324-1355. Pimenta/MG, 30 de agosto de 
2018. Antônio de Pádua Resende – Presidente da CPL. 

 
Antônio de Pádua Resende 

Presidente da CPL. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICO QUE PUBLIQUEI ESTE NO 
QUADRO DE AVISO DO SAAE DE 
PIMENTA/MG 
 

____/____/_____ 
 

_____________________________ 
ANTÔNIO DE PÁDUA RESENDE 

PRESIDENTE DA CPL 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2018 

 
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pimenta, Estado de Minas Gerais, pessoa 
jurídica de Direito Público Interno, inscrita sob o CNPJ nº 20.920.005/0001-40, com sede 
na Avenida Jair Leite, nº 136, Bairro Centro, torna público o presente Edital de 
Credenciamento, que se regerá no que couber por este instrumento, pela Minuta do 
Contrato de Credenciamento anexa, pela Lei Federal nº 8.666/93, pelas normas do 
Banco Central do Brasil e pelo Código de Defesa do Consumidor.  
Constituem anexos deste Edital: 
a. Anexo I – Modelo de Requerimento. 
b. Anexo II – Minutado Contrato de Credenciamento. 
c. Anexo III – Modelo de Declaração referente ao Art. 27, V da Lei 8.666/93;  
d. Anexo IV – Modelo de Declaração referente ao Art. 9º da Lei 8666/93; 
e. Anexo V – Modelo de Declaração referente ao Art. 87 da Lei 8666/;  
 
Os interessados deverão apresentar a documentação exigida, segundo especificações 
deste Edital na sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pimenta/MG, situada na 
Avenida Jair Leite, nº 136, Bairro Centro, até as 09:00 horas do dia 20/09/2018, na sala 
de Licitações.  
 
1. DO OBJETO: 
 
1.1 O objeto do presente Edital é o Credenciamento de instituições financeiras para 
prestação de serviços financeiros de arrecadação de guias de cobrança (como 
recebimento de contas, tarifas e demais receitas da autarquia).   
1.2 Estima-se a emissão de 4.200 (quatro mil e duzentos) guias de cobrança 
mensalmente, em valores médios de R$33,33 (trinta e três reais e trinta e três 
centavos) cada. 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO  
 
2.1 Poderão participar do Credenciamento todas as instituições financeiras da rede 
nacional que estejam em funcionamento regular mediante autorização do Banco Central 
do Brasil, que atendam as especificações que a este integra e ao seguinte: 
2.1.1 Não tenha sofrido qualquer penalidade no exercício da atividade; 
2.1.2 Não ter sofrido penalidade de suspensão ou impedimento de contratar com o 
Município de Pimenta ou incorrido em inadimplência para com o mesmo de um modo 
geral; 
2.1.3 Apresentar condições mínimas para garantia do normal e eficiente serviço de 
recebimento de contas, tributos e demais receitas municipais; 
2.1.4 Atender a todos os pressupostos da Legislação Municipal pertinente. 
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3. DA FINALIDADE E METAS: 
 
3.1 Manutenção das atividades meio, a cargo da Seção Contas e Consumo/Tesouraria, 
dado a necessidade da execução indireta, via adesão, visando a facilitação do processo 
de arrecadação e maior conforto aos contribuintes, pressupondo a prestação de serviços 
adequados ao pleno atendimento do contribuinte/cliente e que satisfaça as condições 
mínimas de economia, regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 
generalidade e cortesia. 
 
4. DA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
 
4.1 A instituição financeira credenciada prestará serviços de recebimento de contas, 
tributos e demais receitas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pimenta/MG, de 
acordo com a minuta do Contrato de Credenciamento anexa. 
 
5. DA VIGÊNCIA: 
 
5.1 O Credenciamento terá a vigência de 12 (doze) meses, iniciando-se sua contagem 
a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 
57, II da Lei 8.666/93. 
5.2 A prorrogação do Contrato de Credenciamento está condicionada à comprovação 
da habilitação exigida para este credenciamento, mediante a apresentação da 
documentação atinente. 
 
6. DOS PREÇOS E DA FORMA DE PAGAMENTO: 
 
6.1 Os recebimentos realizados pelas instituições financeiras credenciadas serão 
pagos nos seguintes valores unitários: 
 

Descrição Valor a ser pago à Instituição Credenciada  
Recebimento de guias por Débito automático R$0,68 (sessenta e oito centavos) 
Recebimento de guias por correspondente bancário R$0,86 (oitenta e seis centavos) 
Recebimento de guias via internet e/ou auto atendimento R$0,76 (setenta e seis centavos) 

 
6.2 O CREDENCIADO repassará o produto da arrecadação diariamente, observado o 
seguinte: 
 
§ 1º O repasse do produto arrecadado será efetuado através de crédito em conta de livre 
movimentação da CREDENCIANTE, diariamente, em conta a ser indicada pelo Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto. 
 
§ 2º O retorno através de meio magnético (padrão FEBRABAN) será colocado à 
disposição do CREDENCIANTE até o 1º (primeiro) dia útil após a arrecadação, a partir 
das 08:00 horas até 12:00 horas, sendo que a entrega do mesmo efetuada na 
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CREDENCIANTE através de funcionários credenciados das agências ou centralizadoras 
do CREDENCIADO, sob protocolo ou através de transmissão eletrônica de dados, 
diretamente a CREDENCIANTE. 
 
§ 3º Após a retirada do meio magnético ou captura do arquivo retorno através de 
transmissão eletrônica, por parte da CREDENCIANTE, fica estabelecido o prazo de 48 
horas para leitura e devolução ao CREDENCIADO, no caso de apresentação de 
inconsistência. O CREDENCIADO, por sua vez, deverá regularizar o meio 
magnético/arquivo eletrônico dentro de 48 horas, após a recepção do comunicado de 
inconsistência. 
 
§ 4º Até 15 (quinze) dias a contar da data do movimento poderá ocorrer 
redisponibilização ou retransmissão do arquivo retorno. 
 
§ 5º Após o 30º dia decorrido, contado a partir da data do movimento, o 
CREDENCIADO se desobriga a manter arquivos para redisponibilização. 
 
7. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
ARRECADAÇÃO: 
 
7.1 Dos Direitos dos Usuários Municipais: 
 
7.1.1 Ser regularmente atendido pela Instituição Financeira credenciada quando procurar 
pela prestação dos serviços; 
7.1.2 Receber da Instituição Financeira credenciada informações necessárias relativas à 
prestação dos serviços; 
7.1.3 Levar ao conhecimento do poder público Municipal as irregularidades de que 
tenham conhecimento, referentes à prestação de serviços de arrecadação pela 
Instituição Financeira credenciada; 
7.1.4 Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela Instituição 
Financeira credenciada na prestação de serviços de arrecadação. 
 
7.2 Das Obrigações da Instituição Financeira Credenciada: 
 
7.2.1 Prestar serviços de arrecadação adequadamente, na forma prevista neste 
regulamento e na minuta de contrato, atendendo às normas técnicas e éticas aplicáveis 
do Banco Central do Brasil, respeitando o Código de Defesa do Consumidor; 
7.2.2 Prestar aos usuários/clientes dos serviços de arrecadação informações para a 
defesa de interesses individuais e coletivos; 
7.2.3 Prestar aos usuários o serviço, com liberdade de escolhas, observadas as normas 
do Código do Consumidor; 
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7.2.4 Levar ao conhecimento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto as irregularidades 
de que tenham conhecimento, referentes à utilização, por parte dos usuários do serviço 
prestado; 
7.2.5 Contribuir para a permanência das boas condições da relação entre a Instituição 
Financeira, usuários e Serviço Autônomo de Água e Esgoto na execução dos serviços 
de arrecadação; 
7.2.6 Permitir aos encarregados da fiscalização municipal livre acesso, em qualquer 
época, do controle da prestação de serviços aos usuários municipais; 
7.2.7 A Credenciante autoriza o Credenciado receber contas, guias de arrecadação e 
demais receitas devidas, com cobrança de acréscimos seguintes ao cliente/usuário após 
a data do vencimento: 

7.2.7.1 Multa de 2% (dois por cento) do valor do débito; 
7.2.7.2 Cobrança de juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, 
incidente sobre o valor do débito, devidamente indexado na forma cabível. 

7.2.8 Repassar o produto da arrecadação ao Banco Oficial centralizador diariamente, ou 
na inexistência de Banco oficial em conta a ser indicada pela CREDENCIANTE, 
conforme constante na minuta do contrato. 
 
7.3 Das Obrigações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto: 
 
7.3.1 Regulamentar a forma de prestação de serviços de arrecadação e fiscalizar através 
da Seção de Contas e Consumo/Tesouraria permanentemente a sua prestação; 
7.3.2 Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 
7.3.3 Rescindir o Credenciamento nos casos previstos no contrato e na Lei nº 8666/93; 
7.3.4 Homologar reajustes ou supressões, após decorridos 12 (doze) meses, em 
havendo a prorrogação contratual, aplicando-se o INPC - Índice Nacional de Preços do 
Consumidor e/ou Índice Geral de Preços – IGPM ou qualquer outro que venha a 
substituí-los, optando-se por aquele que se mostrar economicamente mais vantajoso 
para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pimenta/MG, nos termos da Lei. 
 
8. DO PROCEDIMENTO: 
 
8.1 CREDENCIAMENTO (1ª FASE) 
8.1.1 A partir da publicação do Edital de Credenciamento, os interessados deverão 
apresentar a documentação abaixo relacionadas, em envelope lacrado, da seguinte 
forma/identificação: 
 
ENVELOPE Nº 01: DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO E CREDENCIAMENTO. 
Destinatário: À Comissão de Licitações 
Credenciamento nº 002/2018. 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pimenta/MG. 
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8.1.2 Da documentação para a Habilitação e credenciamento: (documentos que 
deverão integrar o envelope 01): 
 
8.1.2.1 Proposta de adesão/requerimento, conforme modelo Anexo I constante deste 
Edital; 
8.1.2.2 Registro comercial, em caso de empresa individual, ou Ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas alterações, ou ato constitutivo 
consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no 
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus 
administradores, quando a licitante for representada por pessoa que estatutariamente 
tenha poder para tal, comprovando esta capacidade jurídica. 
8.1.2.3 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ), vigente na data prevista para abertura da licitação;  
8.1.2.4 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto do certame que poderá ser feita por qualquer documento hábil emitido pelo 
órgão municipal ou estadual;  
8.1.2.5 Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a 
apresentação das seguintes certidões: 

8.1.2.5.1 Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva 
com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
8.1.2.5.2 Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com 
Efeitos de Negativa para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante; 
8.1.2.5.3 Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos 
Municipais, expedida pela Secretaria Municipal de Finanças ou equivalente. 

8.1.2.6 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS. 
8.1.2.7 Prova de regularidade trabalhista, mediante certidão negativa ou negativa 
com efeitos de positiva emitida pela Justiça do Trabalho, na forma dos artigos 27, inciso 
IV, e 29, inciso V, da Lei 8.666/93.  
8.1.2.8 Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme 
inciso V, art. 27 da Lei 8.666/9, conforme Anexo III; 
8.1.2.9 Declaração de não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do 
Poder Executivo vedado pelo Art. 9º da Lei 8666/93, conforme Anexo IV; 
8.1.2.10 Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Habilitação, em 
conformidade com o Artigo 87 da Lei nº. 8666/93 e alterações, conforme Anexo V; 
8.1.2.11 Certidão Civil Negativa Judicial ou Certidão Negativa específica de Falência e 
Concordata, datada de no máximo 60 (sessenta) dias corridos anteriores à data de 
encerramento do credenciamento, se outro prazo não for definido na própria certidão. 
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8.1.2.12 Cópia de documento hábil de autorização para funcionamento, emitida pelo 
Banco Central. 
8.1.3 Os documentos poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia, 
devidamente autenticados ou em original acompanhados de cópia para autenticação 
pela comissão de licitações. 
8.1.4 Os documentos extraídos via internet terão aceite condicionado, mediante consulta 
via internet no ato da análise da documentação de habilitação e credenciamento. 
8.1.5 Quando os documentos apresentados não expressarem seu prazo de validade, 
esta será de 90 (noventa) dias, contados de sua emissão. 
8.1.6 A ausência ou irregularidade de qualquer dos itens será motivo de inabilitação do 
interessado para o Credenciamento. 
8.1.7 A documentação apresentada pelos interessados será avaliada pela Comissão de 
Licitações em até cinco dias úteis após o encerramento da data para apresentação da 
documentação de credenciamento. 
8.1.8 A data final para apresentação da documentação e manifestação no 
credenciamento é dia 20/09/2018 até às 09:00hs.  
8.1.9 O resultado da análise e das razões de deferimento e/ou indeferimento será 
afixado no Quadro de Avisos bem como divulgada no site deste Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Pimenta/MG em até cinco dias úteis após o resultado da análise.  
  
8.2 DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE (2ª FASE) 
 
8.2.1 Após a análise e o julgamento definitivo pela Comissão de Licitações e lavrada a 
ata, será providenciada a abertura do Processo Administrativo de Inexigibilidade com 
fundamento no caput do art. 25 da Lei nº 8666/93, com a convocação, após o regular 
trâmite do certame, das instituições financeiras interessadas para assinatura do contrato 
ocasião em que haverá a necessidade de renovação da documentação de habilitação 
nos casos de possíveis documentos com expirada vigência. 
8.2.2 A ausência ou irregularidade de qualquer dos documentos de habilitação será 
motivo de desclassificação do interessado para o Credenciamento. 
 
9. DA ASSINATURA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO: 
 
9.1 Após a ratificação do Processo Administrativo de Inexigibilidade, o Município 
convocará os interessados habilitados, para no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 
contados a partir do recebimento da convocação, para assinatura do Contrato de 
Credenciamento. 
9.2 Esse prazo poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, quando 
solicitado e desde que ocorra motivo justificado, e após aceito pelo Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto. 
9.3 Decairá do direito de Credenciamento os convocados que não assinarem o 
Contrato no prazo e condições estabelecidas. 
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10. DA FISCALIZAÇÃO 
 
10.1 A prestação de serviços de arrecadação ficará sempre sujeita à regulamentação e 
fiscalização do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, incumbindo aos que o executa, sua 
permanente atualização e adequação às necessidades dos usuários/clientes. 
10.2 Prevalecem as leis pertinentes, em especial ao Código de Defesa do Consumidor, 
quanto ao procedimento para a competência e regulamento da inspeção dos serviços de 
arrecadação. 
 
11. DO CANCELAMENTO DO CREDENCIAMENTO 
 
11.1 O cancelamento do Credenciamento poderá ser operado mediante requerimento 
do interessado, formalizado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem prejuízo 
dos recebimentos já realizados. 
 
12. DA RESCISÃO DO CREDENCIAMENTO 

 
12.1 Na hipótese de inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas quanto 
ao objeto do presente Credenciamento, a Administração poderá suspender, 
imediatamente, os recebimentos, e, depois de garantida a ampla defesa, rescindir o 
Contrato decorrente do presente Credenciamento, se assim julgar necessário. 
 
13. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
13.1 O Serviço Autônomo de Água e Esgoto poderá, a qualquer momento, modificar as 
condições iniciais do presente Credenciamento e retomar os serviços, sem direito à 
indenização, garantida a ampla defesa, desde que executados em desconformidadecom 
este Edital ou Contrato de Credenciamento, bem como aqueles que se revelarem 
insuficientes para o atendimento dos usuários municipais ou no interesse maior da 
Administração. 
13.2 Os interessados que tiverem dúvidas referentes aos Contratos do presente Edital 
poderão se manifestar por escritoa partir da data da publicação do Edital, sendo que 
a Comissão responderá no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. 
13.3 Os interessados terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de 
recurso, contado a partir da publicação da decisão no Quadro de Avisos do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Pimenta, referente à inabilitação dos interessados. 
13.4 Os recursos serão apreciados pela Comissão de Licitações no mesmo prazo. 
13.5 A transferência da execução dos serviços de arrecadação sem a prévia autorização 
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto implicará a rescisão do Credenciamento. 
13.6 Os casos omissos serão resolvidos pelas partes, que deverão valer-se das 
disposições da Lei nº 8666/93 e demais disposições legais aplicáveis à espécie. 
13.7 A data final de apresentação da documentação não encerra o processo de 
credenciamento de outras empresas interessadas, entretanto posteriormente ao período 
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compreendido neste edital, os interessados deverão apresentar formalmente ao SAAE 
solicitação acompanhada de toda a documentação exigida no edital. 

13.7.1 Para as solicitações após o encerramento deste primeiro credenciamento, 
os prazos estipulados no item 8.1.7 e 8.1.9 para avaliação pela Comissão de 
Licitações e Publicação do resultado, passam a ser de 30 e 50 dias, 
respectivamente a partir da data de apresentação da solicitação e documentação.   
13.7.2 Somente serão aceitos novos pedidos de credenciamento, 10 dias após a 
publicação das ratificações da inexigibilidade dos credenciados neste primeiro 
processo. 

 
14. DO FORO 
 
14.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Formiga/MG para dirimir dúvidas referentes a 
este Edital ou ao Credenciamento, com renúncia a qualquer outro, mesmo que 
privilegiado. 
 
Pimenta/MG, 30 de agosto de 2018 
 

Antônio de Pádua Resende 
Presidente da CPL 

 
 

Tarciso Geraldo de Oliveira 
Diretor Administrativo 
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ANEXO I 

Modelo de Requerimento 
Proposta de Adesão  

 
 

Ilmo. Senhor PRESIDENTE DA COMISSAO 
Referência: Credenciamento nº 002/2018. 
 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTERESSADA, devidamente representada por 
(qualificação do preposto com procuração), vem requerer o seu CREDENCIAMENTO 
para prestação de serviços financeiros de arrecadação de guias de cobrança (contas, 
guias e demais receitas). 
 
Adesão aos seguintes valores/serviços: 
Citar apenas os itens que se pretende credenciar 
 
Item Descrição Valor a ser pago à Instituição Credenciada  
01 Recebimento de guias por Débito automático R$0,68 (sessenta e oito centavos) 
02 Recebimento de guias por correspondente bancário R$0,86 (oitenta e seis centavos) 
03 Recebimento de guias via internet e/ou auto atendimento R$0,76 (setenta e seis centavos) 

 
Declaramos, sob as penalidades da lei, preencher, nesta data, todas as condições 
exigidas no Edital de Credenciamento nº 002/2018 e, especialmente, nunca ter sofrido 
qualquer penalidade no exercício da atividade. 
 
Apresentamos os documentos, declarando expressamente a concordância com todas as 
condições apresentadas no Edital e ciência de que o pedido de Credenciamento poderá 
ser deferido ou indeferido, segundo a avaliação da Comissão de Licitações. 
 
As intimações e comunicações decorrentes deste requerimento poderão ser feitas no 
endereço infra indicado, seja pessoalmente, por carta ou outro meio eletrônico no 
seguinte endereço ............................................ 
 
Termos em que, 
Pede deferimento. 
 
Local e data 
 

Razão social e CNPJ 
Assinatura do representante legal  
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ANEXO II 

Minuta de Contrato de Credenciamento 
Credenciamento nº 002/2018 

 
CREDENCIANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIMENTA/MG, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 20.920.005/0001-40, 
com sede na cidade de Pimenta/MG, na Avenida Jair Leite, nº 136, Bairro Centro, Cep 
35.585-000, neste ato representado pelo Diretor Administrativo, senhor Tarciso Geraldo 
de Oliveira, brasileiro, solteiro, portador do CPF 008.350.476-10 e do RG M-8.132.554 
SSP/MG, residente e domiciliado nesta cidade de Pimenta/MG, na Av. Aristides Garcia 
Leão, 18, Bairro J.K. 
 
CREDENCIADO:................................ 
 
As partes acima qualificadas têm entre si justo e acordado o presente Contrato, que se 
regerá de acordo com a Lei nº 8666/93, disposições legais aplicáveis à espécie e 
mediante as cláusulas e condições seguintes, sendo o objeto a ................ conforme 
Edital do Credenciamento nº 002/2018. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
 
O CREDENCIANTE autoriza o ora CREDENCIADO receber contas, guias de cobrança e 
demais receitas, nos termos deste Contrato e do Edital de Credenciamento nº 002/2018. 
 
Parágrafo Único:  As Agências que vierem a ser inauguradas e correspondentes e/ou 
conveniados, após a assinatura do presente Contrato serão automaticamente incluídas 
na presente prestação de serviços. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
 
O CREDENCIANTE providenciará a emissão e remessa dos documentos de 
arrecadação aos usuários/clientes, não podendo, em hipótese alguma, utilizar os 
serviços do CREDENCIADO para tal finalidade. 
 
Parágrafo Único:  Para emissão dos documentos de arrecadação, a CREDENCIANTE 
deverá padronizar em um único formulário todas as suas contas, tributos e demais 
receitas, permitindo, assim, a automação dos serviços de arrecadação por parte do 
CREDENCIADO e sensível redução dos custos a CREDENCIANTE. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: 
 
O CREDENCIANTE autoriza o CREDENCIADO receber contas, tributos e demais 
receitas devidas, com cobrança dos seguintes acréscimos ao cliente após o vencimento: 
 
CLÁUSULA QUARTA: 
 
O CREDENCIADO fica autorizado a receber cheques de emissão do próprio cliente ou 
de terceiros, para quitação dos documentos, objeto deste Contrato, desde que sejam de 
valor igual ao documento de arrecadação e com vinculação ao pagamento, 
mediante anotação em seu verso. 
 
§ 1º  O CREDENCIANTE, por meio deste instrumento, outorga ao CREDENCIADO 
ospoderes especiais para endossar os cheques recebidos para quitação dos 
documentos de arrecadação, objeto deste Contrato. 
 
§ 2º  O valor do cheque acolhido pelo CREDENCIADO, na forma prevista no caput desta 
Cláusula e eventualmente não honrado, será debitado na conta de livre movimentação 
da CREDENCIANTE, mantida no CREDENCIADO. 
 
CLÁUSULA QUINTA: 
 
O produto da arrecadação diária será lançado em “Conta de Arrecadação”, conforme 
COSIF/BACEN. 
 
CLÁUSULA SEXTA: 
 
O CREDENCIADO repassará o produto da arrecadação diariamente. 
 
§ 1º O repasse do produto arrecadado será efetuado através de crédito em conta de livre 
movimentação da CREDENCIANTE, em conta a ser indicada pelo Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto, de acordo com o prazo estabelecido no caput desta Cláusula. 
 
§ 2º O retorno através de meio magnético (padrão FEBRABAN) será colocado à 
disposição do CREDENCIANTE até o 1º (primeiro) dia útil após a arrecadação, a partir 
das 08:00 horas até as 12:00 horas, sendo que a entrega do mesmo efetuada na 
CREDENCIANTE através de funcionários credenciados das agências ou centralizadoras 
do CREDENCIADO, sob protocolo ou através de transmissão eletrônica de dados, 
diretamente a CREDENCIANTE,  até 24 horas após a arrecadação. 
 
§ 3º Após a retirada do meio magnético ou captura do arquivo retorno através de 
transmissão eletrônica, por parte da CREDENCIANTE, fica estabelecido o prazo de 48 
horas para leitura e devolução ao CREDENCIADO, no caso de apresentação de 
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inconsistência. O CREDENCIADO, por sua vez, deverá regularizar o meio 
magnético/arquivo eletrônico dentro de 48 horas, após a recepção do comunicado de 
inconsistência. 
 
§ 4º Até 15 (quinze) dias a contar da data do movimento poderá ocorrer 
redisponibilização ou retransmissão do arquivo retorno. 
 
§ 5º Após o 30º dia decorrido, contado a partir da data do movimento, o 
CREDENCIADO se desobriga a manter arquivos para redisponibilização. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: 
 
Decorridos 60 (sessenta) dias da data da arrecadação, o CREDENCIADO ficará 
desobrigado de prestar qualquer informação a respeito dos recebimentos efetuados e de 
seus respectivos valores, ficando autorizado por este instrumento a inutilizar os seus 
comprovantes e demais documentos alusivos à arrecadação. 
 
§ 1º Na caracterização de diferenças nos recebimentos de contas efetuados através do 
CREDENCIADO, caberá a CREDENCIANTE o envio de cópia das contas que 
originaram a diferença, para regularização pelo CREDENCIADO, dentro do prazo 
previsto no caput desta Cláusula. 
 
§ 2º O CREDENCIADO poderá optar pela microfilmagem ou similar dos documentos e 
comprovantes alusivos à arrecadação, ficando autorizado a inutilizá-los imediatamente. 
 
CLÁUSULA OITAVA: 
 
Na hipótese de adotada a sistemática de débito automático, o CREDENCIADO, através 
de suas agências, efetuará os serviços de débito na conta corrente dos usuários/clientes 
da CREDENCIANTE e a respectiva contrapartida a crédito em conta de livre 
movimentação da CREDENCIANTE, diariamente, conforme expresso neste Contrato. 
 
§ 1º  Por usuários/clientes entende-se cada pessoa física ou jurídica que mantenha 
vínculo comercial ou de consumo com a CREDENCIANTE e que seja ou venha a ser 
correntista do CREDENCIADO. 
 
§ 2º  Quando se tratar de contrato para débito de faturas de Concessionárias de 
Serviços Públicos será obrigatória a utilização de cadastro de optantes, o qual informará 
a CREDENCIANTE as manutenções efetuadas, através de troca eletrônica de dados. 
 
§ 3º  O arquivo de dados a que se refere o caput será gerado pela CREDENCIANTE, 
utilizando, obrigatoriamente, o padrão FEBRABAN, cujo layout será fornecido pelo 
CREDENCIADO.  
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§ 4º  O CREDENCIADO colocará à disposição da CREDENCIANTE arquivo retorno dos 
dados, no padrão FEBRABAN, contendo informações dos lançamentos, no dia útil 
posterior ao processamento, através do mesmo meio utilizado para transmissão pela 
CREDENCIANTE. 
 
§ 5º  O CREDENCIADO não se responsabiliza, em qualquer hipótese, pelos valores 
informados nos arquivos, cabendo-lhe apenas efetuar os lançamentos neles contidos. 
 
§ 6º  Os lançamentos que contenham dados de conta corrente do usuário/cliente 
incorretos, bem como os lançamentos que estejam corretos, mas sejam destinados à 
conta corrente com impedimento normativo ou legal, não serão efetivados, sendo estas 
informações repassadas a CREDENCIANTE no arquivo retorno, através de códigos 
específicos acordados para este fim. 
 
CLÁUSULA NONA: 
 
Qualquer alteração na sistemática de prestação dos serviços ajustados neste Contrato 
dependerá de prévia concordância entre as partes, por escrito. 
 
Parágrafo Único:  Toda providência tomada tanto pela CREDENCIANTE quanto pelo 
CREDENCIADO, visando racionalização ou aperfeiçoamento dos serviços, inclusive 
teletransmissão, que resulte em alteração nos seus custos deverá ser objeto de 
renegociação das Cláusulas Financeiras deste Contrato respeitadas as disposições da 
Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: 
 
Pela prestação de serviços de arrecadação, objeto do presente Contrato, o 
CREDENCIANTE pagará ao CREDENCIADO o preço fixo e irreajustável por um período 
de 12 (doze) meses............................................................................... 
 
§ 1º  O valor inicialmente previsto neste Contrato poderá, em sendo prorrogado o 
contrato nos termos do Art. 57, II da Lei 8.666/93, ser atualizado monetariamente pela 
variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ou outro índice que vier a 
substitui-lo ou de acordo com a legislação em vigor. 
 
§ 2º O CREDENCIADO debitará no prazo estabelecido na Cláusula Sexta, 
obrigatoriamente na mesma data, o valor correspondente ao preço do serviço. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
 
§ 1º O CREDENCIANTE emitirá os documentos de forma não compensável, 
obedecendo aos interesses do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, cujo custo de 
emissão ficará a cargo do mesmo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
 
O CREDENCIADO poderá direcionar, a partir da assinatura deste Contrato, o 
recebimento de contas, guias de arrecadação e demais receitas da CREDENCIANTE, 
para os Postos Avançados ou similares, sob sua total responsabilidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
 
O CREDENCIANTE autoriza o CREDENCIADOa receber contas, guias de arrecadação 
e demais receitas devidas, cujos vencimentos recaírem em dias que não houver 
expediente bancário, no 1º (primeiro) dia útil subsequente, sem cobrança de qualquer 
acréscimo ao cliente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 
 
Estima-se o valor global em R$................................ para a execução deste Contrato, por 
um período de 12 (doze) meses, com vigência a partir da assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
 
As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão à conta da 
seguinte dotação Orçamentária: ................................................. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 
 
O presente Contrato terá de vigência de 12 (doze) meses, com termo inicial em 
___/___/___ e termo final em ___/___/___ podendo ser prorrogado mediante termo 
aditivo por iguais e sucessivos períodos,nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93 
limitadas à sessenta meses. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 
 
O CREDENCIANTE providenciará a publicação do presente Contrato, conforme a 
determinação da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 
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Quaisquer impostos ou taxas que venham a ser exigidos pelos Poderes Públicos, com 
base no presente Contrato ou nos atos que forem praticados em virtude de seu 
cumprimento, serão suportados pelo CREDENCIADO, que arcará com o principal e 
acessório da Obrigação Tributária, sem nenhum ônus para a CREDENCIANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: 
 
Fica eleito o foro da comarca de Formiga/MG, a fim de dirimir questões que porventura 
se originem do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.  
 
E, por estarem assim juntos e acordados, firma o presente Contrato, em 03 (três) vias de 
igual teor e para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, que declaram 
conhecer todas as Cláusulas deste Contrato. 

 
Pimenta/MG, .... de ................... de 2018. 

 
 

Tarciso Geraldo de Oliveira 
Diretor Administrativo 

Contratante 
 

_______________________ 
.............................. 

Credenciado
 

Testemunha:  
1 - ________________________ 
CPF nº_____________________ 
 
Testemunha: 
2 - _________________________ 
CPF nº______________________ 
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ANEXO III 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 

Empregador Pessoa Jurídica 
 
 
 
 
______________________________________________, inscrita no CNPJ nº 
____________________, com sede _______________________________________, 
bairro: _________________, CEP: ______________, município de  
________________/___, telefone _________________, fax ________________, por 
seu representante legal o Sr. (a) _______________________________, portador da 
cédula de identidade nº ________________ e do CPF nº _________________, 
residente ____________________________, bairro ___________________, CEP: 
___________, município _______________/___, DECLARA, para fins do disposto no 
inciso V do art. 27 da Lei 8666/93, acrescido pela Lei 9854/99, que não emprega menor 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 
de 16 (dezesseis) anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (    ). 
 
 
Local e data 
 

Razão social e CNPJ 
Assinatura do representante legal  

 
 
 
Obs: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

A empresa ________________________________________________, inscrita no 
CNPJ sob o nº ____________________________, com sede à 
__________________________________, DECLARA que:  
a) Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo 
Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou 
tomada de decisão; 
 
b) Não é o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica e não é 
empresa responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor 
do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 
subcontratado; 
 
c) Não possui nenhuma das vedações do Art. 9º da Lei 8666/93. 
 
Por ser verdade, firmo a presente. 
 
Local e data 
 

Razão social e CNPJ 
Assinatura do representante legal  
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
 
 
 
A _____________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________________, com 
sede à ________________________, neste ato representada por ______________, 
inscrito no CPF sob o nº ____________ e RG nº ______________ SSP/_____, 
(nacionalidade) _________________, (estado civil) _____________, (profissão) 
______________ residente a ____________________________, DECLARA sob as 
penas da lei a inexistência de fatos impeditivos que obstaculizem a habilitação no 
Credenciamento 002/2018 e se compromete a comunicar quaisquer fatos 
supervenientes. 
 
 
Por ser verdade, firmo a presente. 
 
Local e data 
 
 

Razão social e CNPJ 
Assinatura do representante legal  
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