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EDITAL
CREDENCIAMENTO N.º 02/2022
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020-56.354/2021)
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio da Comissão
Julgadora, designada pela Portaria n.º 08 de 18 de março de 2021, levam ao conhecimento dos interessados
que, na forma da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar o
presente Chamamento Público mediante as condições estabelecidas neste Edital.
DADOS DO CHAMAMENTO
Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ
Objeto: Credenciamento de empresas operadoras de para recebimento de valores por cartões de crédito e
débito, nos termos dos dispositivos do CTM em vigor.
Esclarecimentos: durante todo o período de entrega de documentos, para o endereço wfr.cpl@gmail.com
Impugnações: Até 26/04/2022 às 18:00 hrs para o wfr.cpl@gmail.com
Prazo para entrega de Documentos: até 30/12/2022 no endereço eletrônico wfr.cpl@gmail.com ou
entrega do envelope de segunda a quinta-feira das 13:00 às 18:00 horas, e sexta-feira, das 8:00 às 12:00
horas no Protocolo Geral da Central de Licitação
Sessão Pública: ☐ Sim, em / / às : hs
☒ Não
Retirada do Edital: O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos durante todo o período de vigência do
presente
Chamamento
Público,
com
retiradas
na
sede
da
CPL
ou
pelo
site
http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp
Valor Total: --VALOR
OBS.: Não há previsão de gastos para essa contratação
☐AQUISIÇÃO
NATUREZA DO
☒SERVIÇO
OBJETO:
☐OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
INFORMAÇÕES
Relatora: Wilma Freitas Rodrigues
e-mail: wfr.cpl@gmail.com
Endereço: Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820
Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília –
DF.
OBS: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão e o prazo final de entrega da
documentação adiado para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo dia e hora, salvo as disposições em
contrário.
Recursos: Em caso de apresentação de recurso, o mesmo deverá ser encaminhado para o endereço
eletrônico wfr.cpl@gmail.com
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PARTE ESPECÍFICA
As seguintes Definições da Parte Específica deverão complementar, suplementar ou modificar as
informações constantes na Parte Geral.
Havendo divergência entre as informações constantes na Parte Geral e as Definições da Parte
Específica prevalecerão as últimas.
Número do Item da Parte
Definições da Parte Específica.
Geral.
Nota de Reserva:
Projeto Atividade
DOTAÇÃO
2.
Elemento de Despesa:
ORÇAMENTÁRIA
Fonte de Recurso:
OBS.: Não há previsão de gastos para essa contratação
OUTRAS
VEDAÇÕES

5.

DEMAIS
DOCUMENTOS
EXIGIDOS NA
PROPOSTA

9.

HABILITAÇÃO
JURÍDICA

REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO
FINANCEIRA

9.



Ato Constitutivo da instituição, e alterações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores



Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País



Alvará de localização fornecido pelo município




Autorização de Funcionamento expedido pelo Banco Central
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ), conforme o caso



Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente na forma da Lei, que estejam dentro do prazo de
validade até a data de entrega, composta de:
o

9.

9.




Certidão conjunta expedida pela Receita Federal do
Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
incluindo contribuições previdenciárias
o Certidão negativa expedida pela Secretaria da Fazenda
do Estado (Débitos Fiscais e Dívida Ativa).
o Certidão negativa expedida pela Prefeitura Municipal,
(Débitos Fiscais e Dívida Ativa).
o CND - Certidão Negativa de Débito, emitida pelo INSS
dentro do seu período de validade; e
o CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, dentro do
seu prazo de validade.
CNDT – Certidão de Negativa de Débito Trabalhista.
Certidão/Declaração emitida pelo Banco Central de que não
se encontra em regime de intervenção ou liquidação judicial;
Cópia do Balanço Geral encaminhado ao Banco Central
relativo ao último exercício financeiro;
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QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

9.



Declaração de inexistência de fatos supervenientes
impeditivos de sua habilitação, na forma § 2º do artigo 32 da
Lei nº. 8.666/93, assinada por Sócio, gerente, dirigente,
proprietário ou procurador, devidamente identificado;
Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos, de conformidade com o
disposto no art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93.

DECLARAÇÕES

9.



OUTROS
DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

9.

Conforme detalhado no item 6 do Termo de Referência (anexo I
do Edital)

10.6

A proposta comercial terá validade mínima de 90 (noventa) dias, a
contar da data da abertura da sessão pública.

VALIDADE DA
PROPOSTA
APRESENTAÇÃO
DE AMOSTRAS

19

☒NÃO
☐ SIM, na forma do item

VISITORIA
TÉCNICA:

20

☒NÃO
☐ SIM, realizada por equipe técnica do órgão interessado

ANEXOS

45

do Termo de Referência

Integram este Edital, e dele fazem parte, além dos Anexos mencionados
na Parte Geral deste edital, os seguintes documentos:
Anexo I – Termo de Referência
Anexo II – Minuta do Contrato

Fls.____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

Proc.nº 020-56.354/2021

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rubrica________________

PARTE GERAL
SEÇÃO I - DO OBJETO
1. O objeto do presente Chamamento é o credenciamento de interessados no fornecimento do objeto descrito no
campo DADOS DO CERTAME deste Edital, conforme condições, quantidades, exigências e preços
estabelecidos no Anexo I – Termo de Referência.
SEÇÃO II - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2. No campo DADOS DO CERTAME deste Edital consta o valor total disponível para as contratações dos
credenciados.
SEÇÃO III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3. Poderão participar deste Credenciamento as interessadas estabelecidas no País, que satisfaçam as
condições e disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à documentação, que
desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste Credenciamento.
3.1. O interessado responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante.
4. Não poderão participar deste Credenciamento:
4.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
4.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.4. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou
liquidação;

4.4.1. Nos casos em que o empresário esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, poderá participar
desde que apresente o plano de recuperação homologado em juízo.
4.5. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;
4.6. Pessoas jurídicas que tenham, como sócio, gerente, acionista majoritário, responsável técnico,
subcontratado ou funcionário, que pertença ao quadro funcional da Contratante.
5. Em caso de outras vedações aplicadas ao presente caso, estarão disposta na Parte Específica deste Edital.

SEÇÃO IV - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
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6. A partir da data, da hora e no local referido no Preâmbulo do presente Edital, as interessadas deverão
entregar os documentos de Habilitação e o Requerimento de Credenciamento, podendo a remessa se dar
através do endereço eletrônico wfr.cpl@gmail.com ou em envelope(s), podendo fazê-lo até a data de
encerramento.
6.1. Os documentos de Habilitação e o Requerimento de Credenciamento da interessada exigidos no
presente Edital e encaminhados em envelope, deverão ser endereçados à CPL/PMSL, com indicação
clara e visível do procedimento ao qual se dirige, e a denominação do proponente, bem como a natureza
do conteúdo, conforme indicação:
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº XX/2022
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ:

6.1.1. Constará na Parte Específica desse Edital a informação sobre a forma de apresentação, se em
envelope único para todos os documentos ou em envelopes individuais, sendo um para os documentos
de habilitação e outro para o Requerimento de Credenciamento.
6.2. Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia
indeléveis e legíveis.
6.2.1. Serão aceitas somente cópias legíveis.
6.2.2. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam ilegíveis ou rasuradas.
6.2.3. A CPL/PMSL reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que
julgar necessário.
7. O conteúdo dos documentos protocolados além do horário e/ou da data de encerramento estipulados neste
Edital não será objeto de análise e apreciação, importando em inabilitação da Requerente.
8. A interessada que preferir enviar seus Documentos de Habilitação via Correios, poderá fazê-lo, sendo certo
que os mesmos deverão ser entregues, pelos Correios, até a data de encerramento estipulados neste Edital, no
local e horário determinados no preâmbulo.
8.1. A entrega dos Documentos de Habilitação pelos Correios, após a data e/ou horário de encerramento
determinados no preâmbulo deste Edital, importará em inabilitação da Requerente.
SEÇÃO V – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
9. Na Parte Específica deste Edital consta a relação de documentos complementares à Requisição de
Credenciamento, bem como os documentos de habilitação fiscais, jurídicos, financeiros e técnicos exigíveis para
o presente Credenciamento.
10. O Requerimento de Credenciamento deverá ser digitado, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ambigüidade, em papel timbrado da empresa, e apresentado com a documentação solicitada neste edital, em
que, caso não haja modelo disposto em anexo deste termo, constará:
10.1. Indicação do número do Edital e do Processo;
10.2. Indicação do nome da empresa, endereços, telefones e email de contato;
10.3. Indicação dos dias e horários de atendimento, bem como de sua rede de locais de atendimento,
quando for o caso;
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10.4. Discriminação dos produtos/serviços e respectivos preços, de acordo com o disposto nesse Edital;
10.5. Indicação do banco, da agência e da conta corrente em que se efetuarão as operações bancárias
relativas ao credenciamento;
10.6. As propostas terão validade mínima de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida neste Edital, salvo disposição em contrário na Parte Específica do Edital; e,
10.7. Data e assinatura do Representante Legal.
11. Ao protocolar seu pedido para o Credenciamento, a solicitante aceita e se obriga a cumprir todos os termos
deste Edital.
12. Não será permitido uma pessoa representar mais de um requerente, neste Credenciamento.
13. É vedada a apresentação de mais de uma proposta de habilitação, pela mesma requerente, neste
Credenciamento.
14. A entrega dos documentos de habilitação, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente
edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
15. Objetivando agilizar a formalização do contrato, o proponente deverá informar no Requerimento de
Credenciamento o nome do representante que assinará o contrato, bem como o n.° do seu RG e CPF, sendo
que no ato da assinatura, deverá ser apresentado documento hábil que comprove sua legitimidade.
16. As requerentes poderão, enquanto aberto o prazo de entrega de documentação, complementar documentos,
ajustar propostas ou solicitar novas vistorias técnicas.
SEÇÃO VI - DA SESSÃO PÚBLICA
17. Caso venha a ser realizada sessão pública, ocorrerá na data, hora e local indicados na Parte Específica
deste Edital.
SEÇÃO VII - DO RECEBIMENTO E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO
18. Os trabalhos da CPL seguirão os seguintes trâmites:
18.1. O recebimento de toda a documentação para habilitação e a proposta será feito pela CPL no
endereço eletrônico indicado ou em sua sede, a partir do dia, hora e local previstos nos “Dados do
Chamamento”;
18.2. A Comissão Julgadora promoverá a realização de sessão interna, sempre que julgar necessário,
para análise de documentos apresentados pelos interessados para habilitação, objetivando confirmar a
sua adequação ao previsto neste Edital, lavrando ata circunstanciada;
18.3. A Comissão Julgadora sempre que considerar necessário solicitará ao órgão interessado no
Credenciamento, por meio de sua equipe técnica, a análise dos documentos apresentados, bem como a
realização de vistorias, mediante os critérios definidos no Termo de Referência e seus anexos;
18.4. Será considerada habilitada a empresa que apresentar toda a documentação exigida e que atender
a todas as exigências deste Edital; e,
18.5. A CPL encaminhará à autoridade competente, depois de encerradas a fase de habilitação, a
documentação necessária para a formalização dos Atos de Homologação específicos para cada empresa.

SEÇÃO VIII - DA AMOSTRA
19. A exigência de amostra será aquela discriminada na Parte Específica deste Edital.
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SEÇÃO IX - DA VISITORIA TÉCNICA
20. A exigência de visita técnica será discriminada na Parte Específica deste Edital.
SEÇÃO X - DO RECURSO
21. Das decisões proferidas pela Central Permanente de Licitação – CPL caberão recursos nos termos do art.
109 da Lei 8.666/93 e alterações;
21.1. O Recurso deverá ser interposto mediante petição impressa, devidamente arrazoada e subscrita
pelo recorrente, obedecendo os prazos previstos na Lei de Licitações.
21.2. Os Recursos Administrativos deverão ser protocolados, de segunda a quinta-feira das 13:00 às
18:00 horas, e sexta-feira, das 8:00 as 12:00 horas no Protocolo Geral da Central de Licitação ou enviadas
para o endereço eletrônico indicado nos Dados do Certame.
22. Os recursos rejeitados pela Comissão Julgadora serão apreciados pela autoridade competente.
23. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, com a
devida revisão dos atos necessários.

SEÇÃO XI - DA HOMOLOGAÇÃO
24. A homologação de cada Credenciado compete à Autoridade Competente do Órgão Requisitante.
24.1. Todos aqueles que preencherem os requisitos constantes neste Edital terão seus requerimentos de
credenciamento aprovados pela Comissão Julgadora, sendo submetidos à homologação da Autoridade
Competente do Órgão Requisitante.

SEÇÃO XII - DO CONTRATO
25. As empresas serão convocadas para assinar o Contrato depois de cumpridas todas as etapas do processo
de credenciamento e terão um prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento do ofício de
convocação.
25.1. O prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado por período de 05 (cinco) dias úteis,
quando solicitado pela empresa credenciada, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado aceito pelo Órgão Requerente, sob pena de decair o direito ao credenciamento, sem prejuízos
das sanções previstas neste edital e no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
SEÇÃO XIII - DO DESCREDENCIAMENTO
26. Ocorrerá o descredenciamento quando:
26.1. por algum motivo o credenciado deixar de atender as condições estabelecidas no Termo de
Referência e neste Edital;
26.2. na recusa injustificada do credenciado em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido, implicando em seu imediato descredenciamento e na imediata
suspensão do direito de licitar com Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS pelo prazo de 03 (três)
meses; e,
26.3. por qualquer motivo o contrato entre o credenciado e o órgão interessado for rescindido.

SEÇÃO XIV - DAS SANÇÕES
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27. A interessada será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São
Luís e será descredenciado no cadastro de fornecedores da Prefeitura, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo de multa de até 30% do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes
casos:
27.1. Cometer fraude fiscal;
27.2. Apresentar documento falso;
27.3. Fizer declaração falsa;
27.4. Comportar-se de modo inidôneo;
27.6. Não assinar o contrato no prazo estabelecido;
27.7. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
27.8. Não mantiver a proposta.
28. Para os fins da Subcondição 27.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94,
95 e 97, da Lei n.º 8.666/93 e a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.
SEÇÃO XV - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
29. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública ou até 5 (cinco) dias após a
publicação do Credenciamento – o que ocorrer depois -, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o
ato convocatório deste Credenciamento mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço
eletrônico indicado no tópico “DADOS DO CHAMAMENTO”, até as 18 horas, no horário oficial de Brasília-DF.
30. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização da sessão, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
31. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados à Comissão Julgadora, exclusivamente para o endereço
eletrônico indicado no tópico “DADOS DO CHAMAMENTO”, podendo ser submetidos durante todo o período
de entrega dos documentos.
32. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnações a Comissão Julgadora será auxiliado
pelo setor técnico competente.
33. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Credenciamento.
33.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela
Comissão Julgadora, nos autos do processo de licitação.
34. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no site da CPL e vincularão os participantes
e a Administração.

SEÇÃO XVI - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
35. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência,
Anexo I, do presente Edital.
SEÇÃO XVII - DAS OBRIGAÇÕES
36. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I, do
presente Edital.
SEÇÃO XVIII - DO PAGAMENTO
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37. As condições de pagamento estão previstas no Termo de Referência, Anexo I, do presente Edital.
SEÇÃO XIX - DISPOSIÇÕES FINAIS
38. Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela apresentação de documentos relativos a este
Credenciamento.
39. A Comissão Julgadora poderá subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou especialistas no assunto
objeto deste Edital.
40. É facultado à Comissão Julgadora, em qualquer fase deste Credenciamento, promover diligência destinada a
esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão, posterior ao prazo de entrega da
documentação, de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de habilitação.
41. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados no Requerimento de
Credenciamento, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Credenciamento.
42. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICPBrasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos
verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas
em papel.
43. Aplicam-se ao presente Credenciamento a Lei 8.666/1993 e demais normas legais pertinentes.
44. As informações relativas à habilitações, bem como os avisos relativos a este Credenciamento, serão
disponibilizados aos interessados por meio do portal do Prefeitura.
45. Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da Lei nº 8.666/1993, nos
princípios de direito público e, subsidiariamente, com base em outras leis que se prestem a suprir eventuais
lacunas.

SEÇÃO XX - DOS ANEXOS
46. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de outros porventura
mencionados na Parte Específica deste Edital:
46.1. Anexo I - Termo de Referência;
46.2. Anexo II – Minuta do Contrato;
SEÇÃO XXI - DO FORO
47. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
São Luís - MA, 18 de abril de 2020.
Wilma Freitas Rodrigues
Relatora

ANEXO I

Fls.____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

Proc.nº 020-56.354/2021

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rubrica________________

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
O presente Termo de Referência tem como objeto o credenciamento de empresa do segmento financeiro,
especializada em processamento de operações e dos respectivos pagamentos de arrecadações das receitas do
Município do São Luís, através de cartão de débito e crédito, inclusive parcelamento de débitos fiscais existentes
com o Município, por meio de cartões de débito e crédito sem qualquer ônus para a Administração Pública, com
capacidade técnica e financeira para implantar tecnologias que se integrem aos sistemas de cobrança da
SEMFAZ, para atuar intermediando as transações entre o “usuário” e o Município, efetuando a liquidação dos
valores entre as partes, baseado na legislação em vigor e no processo de modernização dos meios de
pagamento disponibilizados pelo Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB e Circular nº 3.815/2016, instituído e
fiscalizado pelo Banco Central do Brasil – BACEN .
2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1 A presente prestação de serviços visa incrementar e manter moderna a arrecadação de débitos junto a
SEMFAZ, inclusive parcelamento de débitos existentes com a SEMFAZ, proporcionando ao usuário a
possibilidade de realizar o pagamento de suas obrigações, de forma parcelada em até 12 (doze) vezes,
ajustando o valor das parcelas ao seu orçamento mensal, e consequentemente, incrementando a arrecadação
da Secretaria.
2.2.
A solução tecnológica deverá facilitar a rotina do contribuinte, posto que a solicitação de pagamento e
parcelamento de débitos poderá ser realizada inclusive por plataformas de dispositivos de comunicação móveis
(smartphones e tablets), através do uso de maquinetas, bem como pela internet e nos balcões de atendimento
presenciais e semipresenciais, dentro e fora do ambiente físico das instalações da Secretaria, agregando
comodidade, facilidade, rapidez no processamento, segurança nas transações e ainda a segurança física do
próprio contribuinte, eis que poderá realizar a operação em ambiente completamente virtual, caso deseje, sem
manipulação de quaisquer valores em espécie, não o expondo a desnecessários riscos.
2.3.
Cumpre ainda perceber que a referida operação, uma vez realizada com sucesso, garantirá aos cofres
públicos o recebimento dos pagamentos efetuados nesta modalidade pelos contribuintes, elidindo assim,
qualquer possibilidade de inadimplência, posto que o repasse integral do valor arrecadado será realizado à
SEMFAZ, no prazo máximo de D+2, a contar da data de autorização da transação pelo banco emissor do
cartão/bandeira, pela empresa contratada pela SEMFAZ.
2.4 Da Vigência do Contrato
2.4.1 A ON nº 38 da Advocacia Geral da União firmou o entendimento de que serviços de natureza contínua
poderão ter contratos com vigência superior a 12 meses, diante da peculiaridade e/ou complexidade do objeto,
fique tecnicamente demonstrado o benefício advindo para a administração. Ainda, determina que é
juridicamente possível a prorrogação do contrato por prazo diverso do contratado originariamente, sendo estas
limitadas aos sessenta meses do art. 57 da Lei n° 8.666/93.
2.4.2 Considerando a especificidade do objeto e a ausência de ônus para a Administração, além dos princípios
administrativos da eficiência e razoabilidade, entende-se cabível o prazo superior à 12 meses, conforme tópico
17 deste Termo de Referência.
3. VALOR ESTIMADO
3.1 A contratação, objeto do presente edital, e seus anexos, ocorrerão sem qualquer ônus para a semfaz,
ficando a cargo da contratada todos os custos envolvidos. A empresa contratada poderá cobrar os custos
incidentes sobre o pagamento, por meio do cartão de crédito, do usuário que optar em utilizar esse meio de
pagamento para quitação de seus débitos.
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3.2 Para fins de dimensionamento do mercado as empresas que por ventura pretendem se credenciar, em que
pese aos locais para instalação e deslocamento de pessoal no Município para execução dos serviços, além das
informações prestadas neste Instrumento Convocatório, faz-se necessário relacionar as receitas estimadas para
o exercício de 2022:
3.3. Estima-se as Receitas tributárias em R$ 2.549.746.150,91;
3.3.1 A estimativa de receitas tributárias foi feita de acordo com os valores arrecadados no ano de 2020
encontrados no Portal de Transparência do Município de São Luís.
4. DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1 No presente credenciamento não haverá apresentação de propostas, pois o objetivo da Administração é
obter o serviço sem custos para à SEMFAZ, ou seja, não havendo competição, então, quanto a preços, sendo
credenciados todos os participantes que atendam aos requisitos do presente Memorial Descritivo quanto a sua
viabilidade de contratação. Assim, as empresas participantes deverão tão somente firmar declaração de
concordância com a inexistência de custos para a prestação dos serviços.
5. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
5.1. A empresa credenciada disporá de equipamentos e sistema para o recebimento de tributos municipais,
mediante o uso de CARTÃO DE CRÉDITO do Contribuinte ou terceira pessoa. Os equipamentos de leitura de
cartões instalados deverão ser compatíveis com todas as bandeiras existentes no país e instituições bancárias.
5.2. Das especificidades:
5.2.1. A ferramenta sistêmica para o atendimento ao interesse público, deverá facilitar a quitação de tributos
municipais (impostos, taxas e contribuições), mediante a cessão de equipamentos junto ao setor de tributação
do Município.
5.2.2. A empresa credenciada deverá possuir tecnologia da informação (software) capaz de, assim que aprovado
o crédito do contribuinte, quitar a Guia de Recolhimento dos Tributos Municipais ou o Documento de
Arrecadação Municipal (DAM). Torna essencial a detenção de software de gerenciamento de pagamento, tendo
em vista que as Guias de Recolhimento dos Tributos Municipais necessitam dos Arquivos Retorno dos Bancos
Credenciados para baixa no Sistema de Tributos do Município.
5.2.3. O software deverá estar em plataforma webservice permitindo a coleta das informações em tempo real,
bem como, proceder a simulação dos valores finais ao contribuinte de acordo com a quantidade de parcelas que
optar, que poderá ser entre 02 (duas) a 12 (doze) parcelas. Necessário o cumprimento deste item a fim de que o
contribuinte fique ciente dos ônus e encargos decorrentes da operação via Cartão de Crédito.
5.2.4. A credenciada emitirá recibo provisório de quitação dos tributos de forma imediata, devendo o
contribuinte informar seus dados para o recebimento do recibo definitivo (via SMS ou via whastApp) em
formato PDF, a qual será no prazo de no máximo 01 (um) dia.
5.2.5. O contribuinte poderá utilizar no máximo de 03 (três) Cartões de Créditos para quitação dos tributos
municipais, podendo, inclusive, ser de titularidade diferente, desde que esteja com o titular, o qual colocará sua
senha (intransferível).
5.2.6. A alternativa acima deverá estar disponível tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas,
desde que munidos de cartão de crédito com chip e senha.
5.2.7. Em atendimento ao princípio da segurança jurídica das relações, a credenciada deverá admitir somente
Cartões de Créditos com CHIP e mediante a utilização de senha do respectivo titular.
5.2.8. Não deverá existir a obrigatoriedade de que o usuário seja o titular do cartão de crédito, uma vez que o
uso da senha, que é pessoal e intransferível, garante a integridade da operação.
5.2.9. Ato contínuo, a Credenciada pagará integralmente os débitos devidos, utilizando-se das rotinas habituais
do processo de arrecadação de impostos, taxas e contribuições para o órgão Municipal.
5.2.10. O serviço deverá estar disponível durante o horário de atendimento ao público das 08:00hs às 18:00hs.
5.2.11. Os prazos citados no item 5.2.4, compreenderão apenas os dias em que houver expediente bancário, no
período de 10 às 17 horas. A quitação definitiva das transações realizadas após este horário deverá ser
concretizada até a manhã do dia útil imediatamente posterior.
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5.2.12. O Software deverá emitir relatórios gerenciais para fiscalização e acompanhamento da execução dos
serviços.
5.2.13. A ausência de software de gerenciamento dos pagamentos, ensejará o imediato descredenciamento da
empresa.
5.2.14 Nos pagamentos realizados por cartões de crédito e débito, as operadoras credenciadas ficam
autorizadas a acrescentar taxa de administração e encargos proporcionais ao número de parcelas ao valor
principal da cobrança, devendo o contribuinte suportar todos esses custos, sem que jamais importem renúncia
de receita ao Município.
6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1 Serão admitidas a participar desta licitação todas as empresas que estejam legalmente estabelecidas na
forma da lei, para os fins do objeto pleiteado.
6.2. As empresas deverão apresentar as seguintes documentações:
6.2.1. Ato Constitutivo da empresa, e alterações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
6.2.2. Autorização de funcionamento pelo Banco Central do Brasil;
6.2.3. Declaração do Banco Central do Brasil de que não se encontra em regime de intervenção ou liquidação
extrajudicial;
6.2.4. Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes – CNPJ;
6.2.5. Certidões de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Termo de Serviço (FGTS);
6.2.6. Certidões de regularidade de situação perante o INSS (CND);
6.2.7. Certidão de regularidade de Tributos Municipais e Estaduais;
6.2.8. Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
6.2.9. Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, que atende ao dispositivo no artigo 7º, inciso
XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal nº 4.358/2002;
6.2.10. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidões negativas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei nº 5.453, de 1º de maio de 1943;
6.2.11. Alvará de localização fornecido pelo Município;
6.2.12. Indicação do representante legal da proponente, com a respectiva documentação (procuração ou
documento equivalente, inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, inscrição no Registro Geral do Instituto
de Identificação – Carteira de Identidade), para praticar todos os atos necessários em nome da empresa, em
todas as etapas deste Credenciamento, e para o exercício de direitos e assunção de obrigações decorrentes do
Contrato.
6.3. É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, no presente credenciamento, de mais de
uma proposta.
7. DOS VEÍCULOS DE DOCUMENTAÇÃO
7.1. As partes deverão divulgar os serviços compreendidos neste procedimento na rede mundial de
computadores e nos locais de atendimento ao público.
7.2. Compete a ambas as partes efetivar a Comunicação Visual do Serviços, a fim que este instrumento seja de
conhecimento da sociedade em suas diversas Classes.
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
8.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando
em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
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8.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as
soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
8.4 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber.
8.5 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
8.5.1 Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento
direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
8.5.2 Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
8.5.3 Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes
em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual
o trabalhador foi contratado; e
8.5.4 Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade
responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.
8.6 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
8.7 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
8.8 Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento
das obrigações pela Contratada;
8.9 Arquivar, entre outros documentos, projetos, especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações
expedidas.
9. DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO
9.1 Prestar de forma satisfatória a execução dos serviços, conforme especificações deste Termo de Referência.
9.2. Viabilizar a troca de informações de forma ágil e sistemática, observadas as políticas de segurança de cada
partícipe e as limitações técnico-operacionais;
9.3. Disponibilizar, a qualquer tempo, material de interesse relativo a ações complementares, devendo ser
especificadas eventuais sugestões para adaptações de forma e conteúdo consideradas necessárias;
9.4. Observar o direito autoral envolvendo cursos, programas ou qualquer material de divulgação institucional
utilizado no curso da prestação;
9.5. Levar, imediatamente, ao conhecimento das partes, ato ou ocorrência que interfira no andamento das
atividades decorrentes dos serviços, para adoção de medidas cabíveis;
9.6. Notificar, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução das atividades
decorrentes da prestação dos serviços;
9.7. A Contratada/Credenciada é responsável por todos os custos e ônus do serviço que pretende realizar, bem
como, pela aquisição e instalação dos equipamentos para captura das transações.
9.8. A Contratada/Credenciada fica impedida de modificar a natureza do serviço proposto, salvo expressa
autorização do Município de São Luís mediante Termo Aditivo.
9.9 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.10. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;
9.11. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou
irregularidade cometida na execução do contrato;
9.12. Correrão por conta da contratada todas as despesas, tais como, seguros, transporte, tributos, demais
encargos decorrentes da prestação dos serviços.
9.13. Comparecer sempre que solicitado a Secretaria Municipal da Fazenda de São Luís, em horário por esta
estabelecido, a fim de receber instruções e acertar providências.
9.14. No ato da assinatura do CONTRATO, a contratada se compromete a manter as condições habilitatórias
durante todo o período de vigência do CONTRATO.
9.15. Qualquer alteração ou proposta de alteração da forma ou modalidade de pagamento, esta deverá ser
previamente aprovada pela Secretaria Municipal da Fazenda;
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9.16. Comunicar formalmente ao Município, em até 2 (dois) dias úteis, a ocorrência de avarias, danos,
reparações ou modificações ocorridas no sistema de recolhimento, que resultem em descontinuidade de
arrecadação em modalidade de pagamento, colocado à disposição do contribuinte, ou na modificação de
qualquer processo que tenha reflexo nos serviços objetos do CONTRATO;
9.17. Elaboração de peças de Comunicação Visual referente ao objeto deste procedimento, mediante
aquiescência da Contratante.
9.18 A aprovação e efetivação do parcelamento por meio do cartão de crédito ficam ao encargo da operadora
de cartão de crédito, com a emissão de comprovante de transação ao contribuinte.
10. DA SUBCONTRATAÇÃO.
10.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório, nos termos do artigo 72 da Lei Federal nº
8.666/93.

11. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA.
11.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
12. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO.
12.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da
prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993;
12.2 O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle
da execução dos serviços e do contrato;
12.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos
neste Termo de Referência;
12.4 A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova
a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos
valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
12.5 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e especificações
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso;
12.6 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do
art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;
12.7 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará
a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo
culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993;
12.8 As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde
que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de
trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato;
12.9 A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o Instrumento
de Medição de Resultado (IMR), ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos
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serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre
que a CONTRATADA:
12.9.1 Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as
atividades contratadas; ou
12.9.2 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com
qualidade ou quantidade inferior à demandada.
12.10 A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da
prestação dos serviços;
12.11 Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos
serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas,
falhas e irregularidades constatadas;
12.12 O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se
for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada;
12.13 Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e
qualidade da prestação dos serviços realizada;
12.14 A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de
conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador;
12.15 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas
no ato convocatório;
12.16 O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços;
12.17 As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.
12.18 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da
Lei nº 8.666, de 1993.
13. DO DESCREDENCIAMENTO
13.1. AS EMPRESA serão descredenciados nas seguintes hipóteses:
13.1.1 Descumprimento das exigências previstas no edital de chamamento público e no credenciamento,
oportunizada defesa prévia;
13.1.2. Negligência e/ou imperícia na prestação dos serviços;
13.2. A EMPRESA poderá solicitar o devido descredenciamento após a assinatura do contrato, mediante
solicitação formal com prazo máximo de 30 (trinta) dias, para que a CONTRATANTE possa tomar as devidas
providências necessárias, para que não haja nenhuma lesão para o contribuinte e nem para o Município.
14. DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. A CONTRATANTE poderá determinar a qualquer momento, mediante prévia comunicação a EMPRESA, a
realização de inspeções e levantamentos, inclusive nas agencias integrantes da rede arrecadadora, para
certificação dos procedimentos de processamento e repasse dos recursos arrecadados.
14.2. A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo solicitar a alteração de rotinas operacionais previstas no
contrato, mediante comunicação prévia a EMPRESA, desde que o interesse público assim recomendar.
14.3. Caberá aplicação e multa conforme determinado pela Lei n° 8.666/93, bom como rescisão contratual por
descumprimento de quaisquer das obrigações constantes neste termo pela EMPRESA credenciada e contratada.
14.4. A EMPRESA declara conhecer que, conforme as normas legais vigentes, lhe é proibido fornecer a terceiros
qualquer tipo de informação que tenha obtido por ocasião da execução da execução do CONTRATO. Em
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consequência a EMPRESA se obriga a realizar todos os atos necessários para antes, reserva, inclusive instruindo
neste sentido os seus funcionários, agentes e representantes.
14.5. A EMPRESA assume a responsabilidade pelos atos praticados por seus funcionários, agentes, assessores,
representantes e qualquer pessoa vinculada a sua instituição no cumprimento do CONTRATO que venham em
prejuízo dos interesses da CONTRATANTE.
14.6. Caso a EMPRESA não repasse o valor dos pagamentos realizados pelos contribuintes e/ou devedores,
assumirá a responsabilidade pelo valor total não repassado, inclusive seus acréscimos.
15. DA VIGÊNCIA
15.1 A vigência deste contrato é de 24 (vinte e quatro meses) meses, contados da data de sua assinatura, tendo
sua eficácia condicionada à data de sua publicação, mediante extrato no Diário Oficial do Município, que será
providenciada pela CONTRATANTE nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/93 e art.
3º, XIV, “f”, do Decreto Municipal nº 53.647/2019 c/c art. 3º, XI, “f” do Decreto Federal nº 10.024/2019
15.1.1 O presente contrato poderá ser prorrogado, mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses,
caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela
autoridade competente:
15.1.1.1 Os serviços tenham sido prestados regularmente;
15.1.1.2 A Administração tenha interesse na continuidade dos serviços;
15.1.1.3 O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
15.1.1.4 A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação.
16. DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
16.1 A execução dos serviços será iniciada 15 (quinze) dias da data de assinatura do Contrato.
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1 As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada são aquelas previstas na Minuta do Contrato,
confome art. 3º, XIV, “g”, do Decreto Municipal nº 53.647/2019 e art. 3º, XI, “g”, do Decreto Federal nº
10.024/2019, art. 7º da Lei 10.520/2002 c/c arts. 86 a 88 da Lei nº 8.666/93.
18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1 O presente Termo de Referência foi elaborado pela Superintendência de Informática da SEMFAZ, visando
cumprir às exigências legais buscando atender ao princípio da celeridade e dar início aos procedimentos
licitatórios após a aprovação do mesmo.
19. ANEXO DESTE TERMO

I.

Instrumento de Medição de Resultado
São Luís/MA, 16 de fevereiro de 2022

DIEGO LIMA FALCÃO
Superintendente de Informática/SEMFAZ
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ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº XX/2022-SEMFAZ
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 020.56.354/2021

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, E A EMPRESA XXXXX., PARA
VIABILIZAR O PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, QUE
TENHA POR OBJETO DÍVIDA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA OU NÃO, INSCRITA OU NÃO
EM DÍVIDA ATIVA, AJUIZADA OU NÃO, POR MEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DE
DÉBITO, INCLUSIVE DE FORMA PARCELADA, DEVIDAS AO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS/MA.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio da Secretaria Municipal da
Fazenda – SEMFAZ, sediada na Av. Guaxenduba, nº 1455 – Bairro de Fátima, nesta capital, inscrita sob o CNPJ nº
06.307.102/0001-30, representada pelo Secretário Municipal da Fazenda, o Senhor JOSÉ DE JESUS DO ROSARIO
AZZOLINI, portador do RG nº 153501420000 SSP/MA e CPF nº 012.081.443-91, neste ato denominada
simplesmente de CONTRATANTE, e a empresa XXX, portadora do CNPJ nº XXX, sediada na XXX, representada
neste ato por seu sócio, Sr. XXX, portador do RG XXX e inscrito no CPF sob nº XXX, doravante denominada
CONTRATADA, vêm firmar o presente CONTRATO, realizado nos termos da Lei nº 8.666, de 21.6.1993, com suas
alterações subsequentes, e demais legislação que rege à espécie, sujeitando-se às normas dos
supramencionados diplomas legais, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1 Contratação de operadora de cartão de crédito e débito para que preste serviço de intermediação de
recebimento de valores fiscais a este Município, conforme especificações contidas neste Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1 Este Termo de Contrato correrá sem qualquer ônus para a Contratante.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO
3.1 O presente contrato fundamenta-se nas Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, a legislação que rege a
espécie.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1 A vigência deste contrato é de 24 (vinte e quatro meses) meses, contados da data de sua assinatura, tendo
sua eficácia condicionada à data de sua publicação, mediante extrato no Diário Oficial do Município, que será
providenciada pela CONTRATANTE nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/93 e art.
3º, XIV, “f”, do Decreto Municipal nº 53.647/2019 c/c art. 3º, XI, “f”, do Decreto Federal nº 10.024/2019.
4.2 nos termos do art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93, o presente contrato poderá ser prorrogado, mediante
termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de
forma simultânea e autorizado formalmente pela autoridade competente:
4.2.1 Os serviços tenham sido prestados regularmente;
4.2.2 A Administração tenha interesse na continuidade dos serviços;
4.2.3 O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
4.2.4 A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação.
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CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO
5.1 A execução dos serviços será iniciada 15 (quinze) dias da data de assinatura do Contrato.
5.1.1 A empresa credenciada disporá de equipamentos e sistema para o recebimento de tributos municipais,
mediante o uso de CARTÃO DE CRÉDITO do Contribuinte ou terceira pessoa. Os equipamentos de leitura de
cartões instalados deverão ser compatíveis com todas as bandeiras existentes no país e instituições bancárias.
5.2. Das especificidades:
5.2.1. A ferramenta sistêmica para o atendimento ao interesse público, deverá facilitar a quitação de tributos
municipais (impostos, taxas e contribuições), mediante a cessão de equipamentos junto ao setor de tributação
do Município.
5.2.2. A empresa credenciada deverá possuir tecnologia da informação (software) capaz de, assim que aprovado
o crédito do contribuinte, quitar a Guia de Recolhimento dos Tributos Municipais ou o Documento de
Arrecadação Municipal (DAM). Torna essencial a detenção de software de gerenciamento de pagamento, tendo
em vista que as Guias de Recolhimento dos Tributos Municipais necessitam dos Arquivos Retorno dos Bancos
Credenciados para baixa no Sistema de Tributos do Município.
5.2.3. O software deverá estar em plataforma webservice permitindo a coleta das informações em tempo real,
bem como, proceder a simulação dos valores finais ao contribuinte de acordo com a quantidade de parcelas que
optar, que poderá ser entre 02 (duas) a 12 (doze) parcelas. Necessário o cumprimento deste item a fim de que o
contribuinte fique ciente dos ônus e encargos decorrentes da operação via Cartão de Crédito.
5.2.4. A credenciada emitirá recibo provisório de quitação dos tributos de forma imediata, devendo o
contribuinte informar seus dados para o recebimento do recibo definitivo (via SMS ou via whastApp) em
formato PDF, a qual será no prazo de no máximo 01 (um) dia.
5.2.5. O contribuinte poderá utilizar no máximo de 03 (três) Cartões de Créditos para quitação dos tributos
municipais, podendo, inclusive, ser de titularidade diferente, desde que esteja com o titular, o qual colocará sua
senha (intransferível).
5.2.6. A alternativa acima deverá estar disponível tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas,
desde que munidos de cartão de crédito com chip e senha.
5.2.7. Em atendimento ao princípio da segurança jurídica das relações, a credenciada deverá admitir somente
Cartões de Créditos com CHIP e mediante a utilização de senha do respectivo titular.
5.2.8. Não deverá existir a obrigatoriedade de que o usuário seja o titular do cartão de crédito, uma vez que o
uso da senha, que é pessoal e intransferível, garante a integridade da operação.
5.2.9. Ato contínuo, a Credenciada pagará integralmente os débitos devidos, utilizando-se das rotinas habituais
do processo de arrecadação de impostos, taxas e contribuições para o órgão Municipal.
5.2.10. O serviço deverá estar disponível durante o horário de atendimento ao público das 08:00hs às 18:00hs.
5.2.11. Os prazos citados no item 5.2.4, compreenderão apenas os dias em que houver expediente bancário, no
período de 10 às 17 horas. A quitação definitiva das transações realizadas após este horário deverá ser
concretizada até a manhã do dia útil imediatamente posterior.
5.2.12. O Software deverá emitir relatórios gerenciais para fiscalização e acompanhamento da execução dos
serviços.
5.2.13. A ausência de software de gerenciamento dos pagamentos, ensejará o imediato descredenciamento da
empresa.
5.2.14 Nos pagamentos realizados por cartões de crédito, as operadoras credenciadas ficam autorizadas a
acrescentar taxa de administração e encargos proporcionais ao número de parcelas ao valor principal da
cobrança, devendo o contribuinte suportar todos esses custos, sem que jamais importem renúncia de receita ao
Município.
CLÁUSULA SEXTA – DOS VEÍCULOS DE DOCUMENTAÇÃO
6.1. As partes deverão divulgar os serviços compreendidos neste procedimento na rede mundial e
computadores e nos locais de atendimento ao público.
6.2. Compete a ambas as partes efetivar a Comunicação Visual do Serviços, a fim que este instrumento seja de
conhecimento da sociedade em suas diversas Classes.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
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7.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da
prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993;
7.2 O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da
execução dos serviços e do contrato;
7.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos
neste Contrato;
7.4 A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova
a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos
valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
7.5 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Contrato, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas,
tais como: marca, qualidade e forma de uso;
7.6 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do
art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;
7.7 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará
a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Contrato e na legislação vigente, podendo culminar em
rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993;
7.8 As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde
que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de
trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato;
7.9 A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o Instrumento
de Medição de Resultado (IMR) – Anexo I do Termo de Referência, ou outro instrumento substituto para
aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base
nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
7.9.1 Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as
atividades contratadas; ou
7.9.2 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com
qualidade ou quantidade inferior à demandada.
7.10 A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da
prestação dos serviços;
7.11 Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos
serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas,
falhas e irregularidades constatadas;
7.12 O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se
for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada;
7.13 Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e
qualidade da prestação dos serviços realizada;
7.14 A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de
conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador;
7.15 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas
no ato convocatório;
7.16 O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços;
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7.17 As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.
7.18 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da
Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA OITAVA - DO DESCREDENCIAMENTO
8.1. AS EMPRESA serão descredenciados nas seguintes hipóteses:
8.1.1 Descumprimento das exigências previstas no edital de chamamento público e no credenciamento,
oportunizada defesa prévia;
8.1.2. Negligência e/ou imperícia na prestação dos serviços;
8.2. A EMPRESA poderá solicitar o devido descredenciamento após a assinatura do contrato, mediante
solicitação formal com prazo máximo de 30 (trinta) dias, para que a CONTRATANTE possa tomar as devidas
providências necessárias, para que não haja nenhuma lesão para o contribuinte e nem para o Município.
CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO
9.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório, nos termos do artigo 72 da Lei Federal nº
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
11.1 Não haverá exigências de garantia de execução para a apresente contratação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA
12.1 Prestar de forma satisfatória a execução dos serviços, conforme especificações deste Contrato.
12.2. Viabilizar a troca de informações de forma ágil e sistemática, observadas as políticas de segurança de cada
partícipe e as limitações técnico-operacionais;
12.3. Disponibilizar, a qualquer tempo, material de interesse relativo a ações complementares, devendo ser
especificadas eventuais sugestões para adaptações de forma e conteúdo consideradas necessárias;
12.4. Observar o direito autoral envolvendo cursos, programas ou qualquer material de divulgação institucional
utilizado no curso da prestação;
125. Levar, imediatamente, ao conhecimento das partes, ato ou ocorrência que interfira no andamento das
atividades decorrentes dos serviços, para adoção de medidas cabíveis;
12.6. Notificar, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução das atividades
decorrentes da prestação dos serviços;
12.7. A Contratada/Credenciada é responsável por todos os custos e ônus do serviço que pretende realizar, bem
como, pela aquisição e instalação dos equipamentos para captura das transações.
12.8. A Contratada/Credenciada fica impedida de modificar a natureza do serviço proposto, salvo expressa
autorização do Município de São Luís mediante Termo Aditivo.
12.9 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
12.10. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;
12.11. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência
ou irregularidade cometida na execução do contrato;
12.12. Correrão por conta da contratada todas as despesas, tais como, seguros, transporte, tributos, demais
encargos decorrentes da prestação dos serviços.
12.13. Comparecer sempre que solicitado a Secretaria Municipal da Fazenda de São Luís, em horário por esta
estabelecido, a fim de receber instruções e acertar providências.
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12.14. No ato da assinatura do CONTRATO, a contratada se compromete a manter as condições habilitatórias
durante todo o período de vigência do CONTRATO.
12.15. Qualquer alteração ou proposta de alteração da forma ou modalidade de pagamento, esta deverá ser
previamente aprovada pela Secretaria Municipal da Fazenda;
12.16. Comunicar formalmente ao Município, em até 2 (dois) dias úteis, a ocorrência de avarias, danos,
reparações ou modificações ocorridas no sistema de recolhimento, que resultem em descontinuidade de
arrecadação em modalidade de pagamento, colocado à disposição do contribuinte, ou na modificação de
qualquer processo que tenha reflexo nos serviços objetos do CONTRATO;
12.17. Elaboração de peças de Comunicação Visual referente ao objeto deste procedimento, mediante
aquiescência da Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
13.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando
em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
13.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as
soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
13.4 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
13.4.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento
direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
13.4.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
13.4.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes
em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual
o trabalhador foi contratado; e
13.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade
responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.
13.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
13.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
13.9. Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do
descumprimento das obrigações pela Contratada;
13.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, especificações técnicas, orçamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e
notificações expedidas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDADO À CONTRATADA
14.1. 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.
14.2. Cancelar ou debitar valores sem a autorização expressa do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
15.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES
161. Sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/1993, o credenciado habilitado ficará
sujeito às seguintes penalidades:

Fls.____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

Proc.nº 020-56.354/2021

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rubrica________________

16.1.1. Advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades e sanáveis sem prejuízo para a
Administração, para as quais não tenha concorrido diretamente;
16.1.2. Advertência cumulado com reposição de prejuízos, quando forem constatadas irregularidades de menor
gravidade para a Administração, para as quais o credenciamento tenha concorrido diretamente;
16.1.3. Descredenciamento quando reiteradamente descumprir alguma cláusula deste Edital com prejuízo para
a Administração e com a concorrência do credenciado para tal, ou quando o credenciado deixar de cumprir as
obrigações assumidas através de falta grave dolosa ou revestida de má fé ou quando constatada a inveracidade
de qualquer das informações ou dos documentos apresentados pelo credenciado.
16.1.4. Multa de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor dos serviços que se propôs a prestar, quando
devidamente convocado, deixar de assinar o contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. A CONTRATANTE poderá determinar a qualquer momento, mediante prévia comunicação a EMPRESA, a
realização de inspeções e levantamentos, inclusive nas agencias integrantes da rede arrecadadora, para
certificação dos procedimentos de processamento e repasse dos recursos arrecadados.
17.2. A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo solicitar a alteração de rotinas operacionais previstas no
contrato, mediante comunicação prévia a EMPRESA, desde que o interesse público assim recomendar.
17.3. Caberá aplicação e multa conforme determinado pela Lei n° 8.666/93, bom como rescisão contratual por
descumprimento de quaisquer das obrigações constantes neste termo pela EMPRESA credenciada e contratada.
17.4. A EMPRESA declara conhecer que, conforme as normas legais vigentes, lhe é proibido fornecer a terceiros
qualquer tipo de informação que tenha obtido por ocasião da execução da execução do CONTRATO. Em
consequência a EMPRESA se obriga a realizar todos os atos necessários para antes, reserva, inclusive instruindo
neste sentido os seus funcionários, agentes e representantes.
17.5. A EMPRESA assume a responsabilidade pelos atos praticados por seus funcionários, agentes, assessores,
representantes e qualquer pessoa vinculada a sua instituição no cumprimento do CONTRATO que venham em
prejuízo dos interesses da CONTRATANTE.
17.6. Caso a EMPRESA não repasse o valor dos pagamentos realizados pelos contribuintes e/ou devedores,
assumirá a responsabilidade pelo valor total não repassado, inclusive seus acréscimos.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO
18.1 A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
18.2 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá reter,
cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou
estimados.
18.3 No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo
que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se
manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente,
providências acauteladoras.
18.4 A rescisão por não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos acarreta as
seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato e na Lei nº 8.666/93:
18.5 Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da
Administração;
18.6 Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do
contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V, do art. 58 da Lei nº 8.666/93;
18.7 Execução da garantia contratual (quando houver) para ressarcimento da Administração, e dos valores das
multas e indenizações a ela devidos;
18.8 Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.
18.9 O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
18.9.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
18.9.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
18.9.3 Indenizações e multas.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AOS CASOS OMISSOS:
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19.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, mediante prévia manifestação da ProcuradoriaGeral do Município, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e, subsidiariamente, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos
contratos.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO:
20.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação resumida deste instrumento de contrato ou de seus
aditamentos no Diário Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada
pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26 da Lei nº
8.666, de 1993.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO:
21.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Luís/MA, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 32, § 6º da Lei Federal nº
8.666/93.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 4 (quatro) vias, a qual, depois
de lido e assinado pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

São Luís, XXX de XXXX de 2022
JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXX
EMPRESA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1.________________________________________
CPF:
2.________________________________________
CPF:

