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CREDENCIAMENTO nº. xx/2019/CPL/PMSL

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
CREDENCIAMENTO Nº 04/2019
Regido pela Lei 8.666/93

Objeto

Credenciamento de instituições financeiras para a prestação de
serviços bancários de recolhimento de tributos e demais receitas
públicas devidas ao Município de Sã o Luís, por meio de Documento
de Arrecadação Municipal - DAM, em padrão FEBRABAN – por
guias não compensáveis de arrecadação , por intermédio de suas
agências e correspondentes, com prestação de contas dos valores
arrecadados por transmissão eletrônica de d ados, conforme
especificações contidas deste Termo de Referência.

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
Horário: 13 às 18 horas.
Local: Central Permanente de Licitação - CPL, situada na Rua dos Ouriços, Lote 11, Qd. 09 Calhau - Cep: 65071-820
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS DE CREDENCIAMENTO
Até 15 (quinze) dias a contar da publicação do Edital.
Horário: 13:00 às 18 horas.
Local: Central Permanente de Licitação - CPL, situada na Rua dos Ouriços, Lote 11, Qd. 09 Calhau - Cep: 65071-820
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, instituída pela Lei Municipal nº
4.537, de 16 de novembro de 2005, alterada pela Lei 4.804/2007, regulamentada pelo Decreto
Municipal nº 28.928, de 19 de janeiro de 2006, por meio de sua Comissão de Licitação, designada
pela Portaria nº 019/2019, torna público o chamamento visando à seleção para possível contratação
de instituições financeiras para a prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos e
demais receitas públicas, que receberá os Documentos de Habilitação para Credenciar pessoas
jurídicas interessadas no objeto constante do processo Administrativo nº 020-8.221/2019, de
interesse da Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ, mediante as condições estabelecidas neste
Edital, que se subordina às normas gerais da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
As comunicações relativas a este Credenciamento serão feitas mediante a publicação no site da
Central Permanente de Licitação (http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp) e por
correio eletrônico (wfr.cpl@gmail.com), quando for o caso, no Diário Oficial do Município, a
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critério da CPL/PMSL. As informações colhidas no ato da retirada do Edital serão reputadas válidas
para fins de comunicação da CPL/PMSL.
As dúvidas decorrentes da interpretação deste CHAMAMENTO PÚBLICO, as informações que se
fizerem necessárias à apresentação dos Documentos de Habilitação ou a interposição de
Impugnações deverão ser encaminhadas formalmente à CPL/PMSL, durante todo o período de
recebimento da documentação de habilitação, por meio do endereço eletrônico wfr.cpl@gmail.com,
ou documento, carta ou telegrama, para o endereço indicado acima para recebimento de propostas.
A decisão do julgamento de impugnação será disponibilizada exclusivamente no site
http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp.
A CPL/PMSL não se responsabiliza por endereço de correio eletrônico informado de forma errônea,
ou por qualquer problema técnico que possa existir na caixa de correio eletrônico do licitante
interessando. Assim, cabe ao licitante informar de forma correta e legível o endereço do correio
eletrônico, bem como manter o sistema de recebimento de mensagens funcionando de forma
adequada.
1. DO OBJETO
1.1.

Credenciamento de instituições financeiras para a prestação de serviços bancários de
recolhimento de tributos e demais receitas públicas devidas ao Município de São Luís, por
meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, em padrão FEBRABAN – por
guias não compensáveis de arrecadação, por intermédio de suas agências e correspondentes,
com prestação de contas dos valores arrecadados por transmissão eletrônica de dados,
conforme especificações contidas neste Termo de Referência.

2. DO PRAZO
2.1.

Os contratos de credenciamento terão prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por
iguais e sucessivos períodos até o máximo de 60 (sessenta) meses, a critério da
Administração, na forma art. 57, inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;

3. DOS PREÇOS
3.1. Os preços unitários praticados no âmbito das contratações realizadas a partir do presente
processo de credenciamento obedecerão aos preços detalhados no Termo de Referência, anexo
I deste Edital.
3.2. Os preços poderão ser reajustados, em caso de prorrogação, baseados no INPC – Índice
Nacional de Preços ao Consumidor.
4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da execução deste Credenciamento correrão por conta da seguinte
Dotação Orçamentária:
__________________________________________________________________________________________
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I – Nota de Reserva: 3594/2019
II.- Projeto Atividade 0412304062.253
III.- Elemento da Despesa: 33.90.39
IV.- Fonte de Recursos: 102
5. DAS VEDAÇÕES
5.1.

Ficam impedidas de se inscrever no credenciamento:

5.1.1. Pessoas jurídicas que tenham, como sócio, gerente, acionista majoritário, responsável
técnico, subcontratado ou funcionário, que pertença ao quadro funcional da Contratante;
5.1.2. Pessoas jurídicas que tenham sido consideradas inidôneas pela Administração Pública, nos
últimos 02 (dois) anos ou que estejam cumprindo pena de suspensão do direito de licitar e
de contratar junto a qualquer órgão que integre a Administração Pública Federal, Estadual
e/ou Municipal, conforme Lei 8.666/93;
5.1.3. Instituições financeiras que se encontram em processo de liquidação, intervenção ou
dissolução pelo Banco Central do Brasil;

6. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
6.1. A partir da data, da hora e no local referido no Preâmbulo do presente Edital, a Instituição
Financeira ou seu representante legal deverá entregar os documentos de Habilitação e a
proposta, em envelope, podendo fazê-lo até a data de encerramento.
6.2. Os documentos de Habilitação e a proposta da interessada, exigidos no presente Edital,
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 PROPOSTA
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº XX/2017
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ:

6.3. Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de
cópia indeléveis e legíveis, devidamente autenticadas em Cartório, por servidor da CPL/PMSL, ou
ainda, através de publicação em órgão da Imprensa Oficial, sob pena de inabilitação.
6.3.1. Serão aceitas somente cópias legíveis.
__________________________________________________________________________________________
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6.3.2. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam ilegíveis ou rasuradas, e;
6.3.3. A CPL/PMSL reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que
julgar necessário.
6.4. Não serão considerados os documentos que deixarem de atender no todo ou em parte,
quaisquer das disposições deste Edital.
6.5. O conteúdo dos documentos protocolizados além do horário e/ou da data de encerramento
estipulados neste Edital não será objeto de análise e apreciação, importando em inabilitação da
Instituição Financeira.
6.6. 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.
6.6.1. 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 Instituição
Financeira
7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Habilitação Parcial


Habilitação
Jurídica






Regularidade
Fiscal e
Trabalhista

Autorização de funcionamento emitida pelo Banco Central;
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;
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 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
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Qualificação
Econômica
Financeira





Declarações



seu período de validade; e
o CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, dentro do seu prazo
de validade.
o 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;
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;

8. DA PROPOSTA
8.1. A Proposta, solicitando o credenciamento deverá ser digitada, sem emendas, rasuras, entrelinhas
ou ambigüidade, em papel timbrado da empresa, e apresentada com a documentação solicitada
neste edital, em que constará:
8.1.1. Indicação do número do Edital e do Processo;
8.1.2. Indicação do nome da empresa, endereços, telefones, fax e email de contato;
8.1.3. Indicação dos dias e horários de atendimento, bem como de sua rede de locais de atendimento;
8.1.4. Discriminação dos serviços e respectivos preços, de acordo com o disposto nesse Edital;
8.1.5. Indicação do banco, da agência e da conta corrente em que se efetuarão as operações
bancárias relativas ao credenciamento;
8.1.6. Indicação do representante legal da proponente, com a respectiva documentação (procuração
ou documento equivalente, inscrição na Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, inscrição no Registro
Geral do Instituto de Identificação – Carteira de Identidade, Procuração – quando necessário), para
praticar todos os atos necessários em nome da instituição financeira, em todas as etapas deste
Credenciamento e para o exercício de direitos e assunção de obrigações decorrentes do Contrato,
bem como informações de contato (endereço, telefone, faz e email).
8.1.7. Validade da Proposta, não inferior à 90 (noventa) dias.
8.1.8. Data e assinatura do Representante Legal.
__________________________________________________________________________________________
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8.2. Ao protocolar seu pedido para o Credenciamento, a instituição financeira aceita e se obriga a
cumprir todos os termos deste Edital.
8.3. Não será permitido uma pessoa representar mais de uma Instituição, neste Credenciamento.
8.4. É vedada a apresentação de mais de uma proposta de habilitação, pela mesma Instituição, neste
Credenciamento.

9. DO RECEBIMENTO E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO
9.1. Os trabalhos da CPL seguirão os seguintes trâmites:
9.1.1. O recebimento de toda a documentação para habilitação e a proposta será feito pela CPL em
sua sede, a partir do dia, hora e local previstos no preambulo deste Edital.
9.1.2. A CPL promoverá a realização de sessão interna, sempre que julgar necessário, para análise
de documentos apresentados pelas empresas para habilitação, objetivando confirmar a sua
adequação ao previsto neste Edital, lavrando ata circunstanciada;
9.1.3. A CPL sempre que considerar necessário, solicitará à Secretaria Municipal de Fazenda –
SEMFAZ, por meio da Superintendência da Área de Lançamento e Arrecadação,
Superintendência da Área de Informática ou outra, a análise técnica das propostas de
credenciamento, mediante os critérios definidos no Termo de Referência e seus anexos;
9.1.4. Será considerada habilitada a empresa que apresentar toda a documentação exigida e que
prestar os serviços discriminados, conforme previsto neste Edital;
9.1.5. A CPL encaminhará à autoridade competente, depois de encerradas as fases de habilitação e
aptidão, a documentação necessária para a formalização dos Atos de Reconhecimento de
Inexigibilidade de Licitação, Ato de Homologação do Credenciamento e Ato de Ratificação do
Credenciamento específicos para cada empresa;
9.1.6. A autoridade competente, após a formalização dos atos necessários, fará publicação no Diário
Oficial do Município de minuta do Ato de Ratificação;
9.1.7. A área financeira, após a publicação, confeccionará Nota de Empenho específica para a
empresa citada na referida publicação;

10. DO CONTRATO
10.1. 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.

__________________________________________________________________________________________
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10.2. 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 pela Secretaria Municipal de Fazenda, 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.
10.3. Os Contrato serão numerados sequencialmente em primeiro, segundo, terceiro e assim
sucessivamente.
10.4. Os Termos de Credenciamento terão vigência de 12 (doze) meses, podendo ter suas vigências
prorrogadas nos termos do artigo 57, inciso II, da lei nº 8.666/93.
10.5. A cada exercício financeiro a continuidade da prestação de serviço ficará condicionada a
existência, em cada ano, de dotação orçamentária para fazer face às despesas dele decorrentes.
10.6. Integrarão o Contrato com a Empresa Credenciada, o Projeto Básico, este Edital e a Proposta
acompanhada de toda a documentação necessária para o credenciamento.
11. DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
11.1.

O monitoramento desse serviço será feito por Fiscal do contrato, a ser indicado pela
autoridade superior competente da SEMFAZ, observando-se o exato cumprimento de todas
as cláusulas e condições decorrentes deste instrumento, determinando o que for necessário à
regularização das falhas observadas, conforme prevê o art. 67 da Lei nº 8.666/93.

11.2. O(s) vencedor(es) obrigar-se-á(ão) a aceitar e cumprir todas as condições constantes do
Termo de Referência e demais especificações do Contrato, consoante as determinações das
Leis 8.666/93 e 8.080/90, com possibilidade de rescisão ou denúncia quando os serviços não
forem executados de acordo com o Contrato, no caso de descumprimento de quaisquer
cláusulas pactuadas.

12. DO PAGAMENTO
12.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, até o quinto dia útil do mês subsequente, após
apresentação do documento de cobrança, desde que devidamente atestada a prestação dos
serviços, por meio de Ordem Bancária emitida em nome da pessoa jurídica credenciada, para
crédito na conta corrente por ele indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no
Termo de Referência e seus anexos;
12.2. Caso o ÓRGÃO CONTRATANTE não possa efetuar o pagamento conforme previsto acima e
caso não esteja discriminado no contrato o tipo de índice a ser utilizado, o mesmo será
atualizado monetariamente pelo IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.
__________________________________________________________________________________________
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13. DOS RECURSOS
13.1. Das decisões proferidas pela Central Permanente de Licitação – CPL caberão recursos nos
termos do art. 109 da Lei 8.666/93 e alterações;
13.2. O Recurso deverá ser interposto mediante petição impressa, devidamente arrazoada e subscrita
pelo recorrente, obedecendo os prazos previstos na Lei de Licitações;
13.3. Os Recursos Administrativos deverão ser protocolados, de segunda a quinta-feira das 13:00 as
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 wfr.cpl@gmail.com.
14. PENALIDADES E SANÇÕES
14.1.

Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração Pública poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

14.1.1. Advertência;
14.1.2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso até o máximo de 10% (dez por
cento) sobre o valor total dos serviços prestados, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze)
dias corridos;
14.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipótese de falta que
acarrete a sua rescisão, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos;
14.1.4.

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos.

15. DO DESCREDENCIAMENTO
15.1. Ocorrerá o descredenciamento quando:
15.1.1. Por algum motivo o credenciado deixar de atender as condições estabelecidas no Termo de
Referência e neste Edital;
15.1.2. 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;
15.1.3. Por qualquer motivo o contrato entre o credenciado e a SEMFAZ for rescindido.
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
__________________________________________________________________________________________
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16.1. Integram o presente Edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos:
Anexos:
I
II
III

TERMO DE REFERÊNCIA
DECLARAÇÃO
MINUTA DE CONTRATO
São Luís (MA), xx de xx de 2019.
Wilma Freitas Rodrigues
Relatora

__________________________________________________________________________________________
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCI A
PROCESSO N°: 020 – 8221/2019 – SEMFAZ
Serviços Diversos ( x )
Material de Consumo ( )

Obras e Serviços Engenharia ( )
Equipamento e Material Permanente ( )

1 – NÚMERO DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR): 05/2019
2 – DADOS DA CONTRATANTE
Município de São Luís, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ENDEREÇO: Av. Guaxenduba, 1455, Fátima, São Luis/MA
3 – OBJETO
Credenciamento de instituições financeiras para a prestação de serviços bancários de
recolhimento de tributos e demais receitas públicas devidas ao Município de São Luís, por
meio de Documentos de Arrecadação Municipal- DAM, em padrão FEBRABAN – por guias não
compensáveis de arrecadação, por intermédio de suas agencias e correspondentes, com
prestação de contas dos valores arrecadados por transmissão eletrônica de dados, conforme
especificações contidas deste Termo de Referência.
4 – JUSTIFICATIVA DO OBJETO
Manutenção das atividades arrecadatórias da Secretaria Municipal de Fazenda, visando
a melhoria do processo de arrecadação, com melhor atendimento aos contribuintes com a
diversidades de instituições possíveis para o recebimento dos pagamentos e,
consequentemente, a diminuição dos inadimplementos.
Tendo a administração pública a vantagem de confirmação da entrada dos recursos nos
cofres municipais logo após o pagamento.
5 – DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Verifica-se, no caso, inexigibilidade de licitação, por inviabilidade de competição, já que,
quanto mais instituições aderirem ao contrato minutado, mais opções serão dadas ao
contribuinte quando do pagamento de seu débito.
A contratação direta, sob a modalidade de inexigibilidade, requer o atendimento de
diversos requisitos, em razão da rigidez imposta à Administração para o dispêndio do dinheiro
público.
O instituto do credenciamento é forma de contratação direta, adotada pela
Administração Pública, e possui como fundamento o caput do art. 25 da lei 8.666/93, que
__________________________________________________________________________________________
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prevê a possibilidade de contratação sem licitação prévia, nos casos em que existia
inviabilidade de competição. Entende-se ser inexigível a licitação para prestação dos serviços
objeto deste Termo de Referência, já que essa prestação está aberta à participação de todos
aqueles que queiram tornar-se integrantes da rede arrecadadora de tributos e demais valores
municipais, desde que apresentem condições técnicas para tal, caracterizando-se, assim, a
inviabilidade de competição.
A licitação será realizada com base na Lei 8.666/93 e demais normas vigentes, cujo
enquadramento da modalidade Licitatória e o critério para julgamento das propostas
competem à Central Permanente de Licitação.
6 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1. Serão admitidas a participar desta licitação todas as INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS que
estejam legalmente estabelecidas na forma da lei, para os fins do objeto pleiteado.
6.2. As instituições financeiras deverão apresentar as seguintes documentações:
6.2.1. Ato Constitutivo da instituição, 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 instituição financeira, 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 Decreto-Lei 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 instituição
financeira, 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 – DA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
__________________________________________________________________________________________
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7.1. O Banco credenciado prestará serviço de recebimento de contas, tributos e demais
receitas municipais de acordo com as estipulações do presente Termo de Referência.
7.1.1. A prestação dos serviços de arrecadação, por guias não compensáveis de
arrecadação, através do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, e repasse de tributos e
demais receitas municipais, com respectiva prestação de contas por transmissão eletrônica de
dados, em favor do Município, serão realizadas pelo BANCO, por suas subsidiárias, agências
bancárias e postos de serviços, existentes ou a serem criados.
8 – DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
8.1. Receber tributos e demais receitas municipais somente através dos documentos de
arrecadação (DAM), em padrão FEBRABAN – por guias não compensáveis de arrecadação,
aprovados pela Secretaria Municipal da Fazenda, que estejam com todos os campos de
informações obrigatórios devidamente preenchidos, sem demandas ou rasuras, por qualquer
modalidade pela qual se processe o pagamento, nos termos deste Termo de Referência.
8.2. Arrecadar em toda sua rede de agências, correspondentes bancários e outras representações,
inclusive as que vierem a ser inauguradas, após a assinatura do CONTRATO.
8.3. Apresentar ao Município, no ato da assinatura do CONTRATO os horários de funcionamento
de cada unidade arrecadadora, mantendo tais condições durante todo o período de vigência do
CONTRATO.
8.4. Comunicar formalmente ao Município, com a maior brevidade possível, a ocorrência de
avarias, danos, reparações ou modificações ocorridas no sistema de recolhimento do BANCO, 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 objeto do CONTRATO.
8.5. A informação recebida nos Documentos de Arrecadação Municipal (DAM) será obtida pela
leitura do código de barras padrão FEBRABAN ou pela digitação da respectiva representação
numérica, ou por meio previamente aprovado pela Secretaria Municipal da Fazenda.
8.6. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA não poderá, em hipótese alguma, cobrar qualquer taxa ou tarifa
do contribuinte e/ou devedor, pela recepção, processamento e pagamento de suas obrigações.
8.7. Autenticar o DAM, em todas as suas vias, ou emitir um recibo da recepção do pagamento
contendo o número de autenticação caixa ou código de transação, valor e data de pagamento,
além da representação numérica do código de barras. Para os recebimentos realizados através de
“home/office banking”, “internet” ou qualquer outra modalidade de autoatendimento, o
comprovante de pagamento deverá ser previamente aprovado pela Secretaria Municipal da
Fazenda.
8.8. Manter os DAM arquivados por um período de 180 (cento e oitenta) dias.
8.9. Transmitir os arquivos da arrecadação a cada 15 minutos e o arquivo consolidado diário no
primeiro dia útil posterior à da data da arrecadação, seguindo o leiaute de arquivos estabelecidos
pela FEBRABAN.
8.9.1. Para que a disponibilização dos arquivos, que contem os dados de arrecadação possa
ser realizada de forma segura, o credenciamento deverá utilizar o serviço de VPN (Virtual Private
Network), ou seja, uma rede de comunicações privada, utilizando o conjunto de protocolos
padrão IPSec, seguindo as normas (RFC 2401 – RFC – 2412), desenvolvido pelo IETF, onde o
túnel é estabelecido em duas fases (IKE e ESP).
__________________________________________________________________________________________
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8.10. Cumprir as normas estabelecidas na legislação específica do Município, bem como nos
instrumentos normativos que vierem a ser publicados para regular o procedimento concernente
aos serviços de arrecadação objeto deste Termo de Referência, o que dependerá de prévia ciência
das partes, por escrito.
8.11. Apresentar mensalmente ao Município, até o quinto dia útil do mês subsequente documento
com a discriminação dos serviços prestados, constatando a quantidade, a modalidade de
recebimento dos documentos (guichê, internet, etc), e demais informações que se fizerem
necessárias à apuração da prestação dos serviços, para autorização do pagamento das tarifas pelo
Município.
8.12. Fornecer ao Município, sempre que solicitada, certidões negativas de encargos trabalhistas,
fiscais e previdenciários.
8.13. Disponibilizar ao Município os documentos e as informações necessárias para a verificação
dos procedimentos de arrecadação, ficando a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA obrigada a resolver
eventual irregularidade, inclusive reprocessando a informação contida nos arquivos auditados,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
8.14. Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico por um período
mínimo de 05 (cinco) anos.
8.15. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA repassará o produto da arrecadação para a conta única do
Município de São Luís, mantida no Banco do Brasil, entre 1º dia e o 3º dia útil após a data do
recebimento dos documentos arrecadados.
8.16. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA repassará o produto da arrecadação nos prazos definidos a
seguir:
8.16.1. Até o 2º (segundo) dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados
no guichê, e na forma de pagamento em dinheiro;
8.16.2. Até o 2º (segundo) dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados
no Autoatendimento, na Internet e em Débito Automático;
8.16.4. Até o 3º (terceiro) dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados
na Rede Lotérica, e na forma de pagamento em dinheiro;
8.16.5. Até o 3º (terceiro) dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados
pelos Correspondentes Bancários.
8.17. Informar os números de contato telefônico com as centrais de apoio aos serviços de
transmissão dos arquivos de retorno, bem como os endereços eletrônicos também utilizados
pelas mesmas, e ainda atualizá-los sempre que houver modificações destes.
9 – VEDADO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
9.1. 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.
9.2. Cancelar ou debitar valores sem a autorização expressa do Município.
9.3. O trabalho do credenciado em dependências ou setores próprios do Município.
9.4. Não será considerada como repassada a arrecadação quando o valor constante do arquivo
das transações for diferente do valor registrado no extrato, e enquanto perdurar a irregularidade.
10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

__________________________________________________________________________________________
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10.1. Expedir normas e procedimentos de verificação e controle da consistência das
informações relativas à arrecadação dos tributos municipais.
10.2. Especificar o protocolo de comunicação a ser utilizado na transmissão eletrônica de
dados.
10.3. Estabelecer as especificações técnicas para captura e envio das informações, conforme as
condições estabelecidas no padrão FEBRABAN de código de barras;
10.4. Remunerar a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA pelos serviços efetivamente prestados,
mediante a apresentação de relatórios mensais determinados neste termo;
10.5. Pôr à disposição dos contribuintes a informação necessária para que estes possam
efetuar seus pagamentos;
10.6. Entregar a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:
10.6.1. Recibo do arquivo recebido;
10.6.2. Mensagem de aceitação/rejeição do arquivo enviado.
10.7. Repassar até o 5º dia útil do mês subsequente o valor correspondente à prestação dos
serviços, sendo vedada a dedução dos valores relativos às tarifas devidas pelos citados
serviços em contas da Prefeitura Municipal de São Luís/MA;
10.8. A CONTRATANTE autoriza a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA a receber receitas constituídas
de Impostos, Taxas, Dívida Ativa, e demais receitas devidas à Municipalidade, até o
vencimento da guia.
10.9. A CONTRATANTE autoriza a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA a receber as receitas devidas
cujos vencimentos recaírem em dias que não houver expediente bancário, no primeiro dia útil
subsequente, sem cobrança de qualquer acréscimo ao contribuinte.
11- DOS PREÇOS
11.1. O Município pagará aos BANCOS credenciados pela prestação dos serviços o valor de R$
R$ 2,24 (dois reais e vinte e quatro centavos) por guia de recebimento de arrecadação
não compatíveis, através de DAM em padrão FEBRABAN, para o período de 12 meses de
credenciamento.
11.2. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA credenciada poderá optar pelo canal de atendimento
disponível voltado à arrecadação de tributos, desde que não ultrapasse o valor o valor máximo
acima.
11.3. Os valores constantes deste presente termo estão sendo definido através de pesquisa de
preços pela Comissão Preparatória de Procedimentos licitatórios da SEMFAZ, cujo resultado
foi adequado aos valores atuais.
11.4. No caso de prorrogação de contrato, os preços serão reajustados a cada 12 (doze) meses
pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).
12- DOS PRAZOS
12.1. O Credenciamento ficará aberto até o prazo de 31 de dezembro de 2020.
12.2. O contrato a ser firmado com a instituição financeira credenciada terá vigência de 12
(doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei
nº 8.666/1993.
__________________________________________________________________________________________

14

Fls. ______________________

PPR
RE
EFFE
EIIT
TU
UR
RA
AD
DE
E SSÃ
ÃO
OL
LU
UÍÍSS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Proc.nº 020-8.221/2019
Rubrica___________________

CREDENCIAMENTO nº. xx/2019/CPL/PMSL

13 - DA RESCISÃO
13.1. A rescisão poderá ocorrer nos casos previstos nos art. 77 e 78 e na forma dos art. 79 e 80,
todos da Lei Federal n° 8.666/93, as quais se aplicarão para ambas as partes, no que couber.
13.2. Não poderá ser motivo de rescisão a ocorrência de uma ou mais das hipóteses
contempladas no inciso VI, do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, desde que haja a comunicação
prévia à CONTRATANTE
13.3. A CONTRATANTE poderá promover a rescisão, se a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:
13.3.1. Não observar qualquer prazo estabelecido no contrato e seus anexos;
13.3.2. Não observar o nível de qualidade usual proposto para a execução dos serviços
ora objeto do presente Termo de Referencia; e
13.3.3. Ceder ou transferi, total ou parcialmente, o contrato ou seus direitos e
obrigações, a terceiros, sem prévia anuência da CONTRATANTE
13.4. A rescisão de que trata o item 14,2 não poderá ocorrer sem que haja prévio aviso a
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA por parte do CONTRATANTE, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, quanto ao atraso no cumprimento de prazos ou inobservância das situações
descritas no referido item, e sem que seja dado, anteriormente a esse aviso prévio, prazo
razoável para que o CONTRATANTE regularize as pendências.
14 - DO DESCRENDECIAMENTO
14.1. AS INSTITUIÇÃO FINANCEIRA serão descredenciados nas seguintes hipóteses:
14.1.1 Descumprimento das exigências previstas no edital de chamamento público e no
credenciamento, oportunizada defesa prévia;
14.1.2. Negligência e/ou imperícia na prestação dos serviços;
14.2. AS INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 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.
15 - DA FISCALIZAÇÃO
15.1. A prestação de serviços de arrecadação ficará sempre sujeita à regulamentação e
fiscalização do Município, que será realizada pela Secretaria Municipal da Fazenda.
15.2. Os serviços ora contratados serão acompanhados, fiscalizados e atestados pelo Fiscal de
Contrato, a ser indicado pela Autoridade Superior Competente da SEMFAZ, observando-se o
exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes deste instrumento,
determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas, conforme prevê o
art. 67 da Lei n° 8.666/93.
16 - DA ESTIMATIVA
16.1. Considerando no Mapa comparativo de preços à fl RETRO, e os valores apresentados
pelos – bancos que nos apresentaram proposta.
16.2. Considerando a estimativa apresentada pela Superintendência da Área de Informática à
fl. Retro, uma estimativa de 177.742 guias de recebimento não compensáveis para o ano de
__________________________________________________________________________________________
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2019, podemos estimar que o valor total para o credenciamento geral junto as instituições
financeiras, será de R$ 398.142,08 (trezentos e noventa e oito mil, cento e quarenta e dois
reais e oito centavos), podendo haver alteração.
17 - RECURSO ORÇAMENTÁRIO
Unidade Orçamentária22102 – Encargos Gerais Sob a Supervisão da SEMFAZ
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa

0412304062.253- Tarifas Bancárias
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso

100 – Recursos Ordinários

Nota de Reserva

3594/2019

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. A CONTRATANTE poderá determinar a qualquer momento, mediante prévia
comunicação a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, a realização de inspeções e levantamentos,
inclusive nas agencias integrantes da rede arrecadadora, para certificação dos procedimentos
de processamento e repasse dos recursos arrecadados.
18.2. A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo solicitar a alteração de rotinas operacionais
previstas no contrato, mediante comunicação prévia a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, desde que o
interesse público assim recomendar.
18.4. 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 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA credenciada e contratada.
18.5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 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 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA se
obriga a realizar todos os atos necessários para antes, reserva, inclusive instruindo neste
sentido os seus funcionários, agentes e representantes.
18.6. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 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.
18.7. Caso a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA não repasse o valor dos pagamentos realizados pelos
contribuintes e/ou devedores, assumirá a responsabilidade pelo valor total não repassado,
inclusive seus acréscimos.
São Luís (MA), 03 de outubro de 2019

Francisco Vinícius Guanaré B. Borges
__________________________________________________________________________________________
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Presidente da CPPL
Edlene Conceição Silva Lobo
Membro da CPPL

Janaína Alencar Soares
Membro da CPPL

APROVADO:
Délcio Rodrigues e Silva Neto
Secretário Municipal da
Fazenda/SEMFAZ
São Luís(MA), _____/_____/2019.

__________________________________________________________________________________________
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ANEXO II
DECLARAÇÃO

Ref: CREDENCIAMENTO Nº XXX/2017

A empresa ___________________________, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º
_______________, sediada na ____________________(endereço completo), por seu representante
legal, declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até
a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do CREDENCIAMENTO em
epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.
Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus
termos.
Declara, ainda, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21
de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz.

Local, _____de___________ de 2017.

______________________________________________
(Representante legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

__________________________________________________________________________________________

18

Fls. ______________________

PPR
RE
EFFE
EIIT
TU
UR
RA
AD
DE
E SSÃ
ÃO
OL
LU
UÍÍSS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Proc.nº 020-8.221/2019
Rubrica___________________

CREDENCIAMENTO nº. xx/2019/CPL/PMSL

ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO
Minuta de Contrato nº xxx
Proc. Administrativo nº 020.8.221/2019

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA, E A EMPRESA XXXX., PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO
DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS 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
DELCIO RODRIGUES E SILVA NETO, portador do RG nº 622375962 SSP/MA e CPF nº 963.755.23320, 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
Credenciamento de instituições financeiras para a prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos
e demais receitas públicas devidas ao Município de São Luís, por meio de Documentos de Arrecadação
Municipal- DAM, em padrão FEBRABAN – por guias não compensáveis de arrecadação, por intermédio
de suas agencias e correspondentes, com prestação de contas dos valores arrecadados por transmissão
eletrônica de dados, conforme especificações contidas no Termo de Referência, no Edital e neste Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 O Banco credenciado prestará serviço de recebimento de contas, tributos e demais receitas municipais de
acordo com as estipulações do presente Contrato.
2.1.1 A prestação dos serviços de arrecadação, por guias não compensáveis de arrecadação, através do
Documento de Arrecadação Municipal – DAM, e repasse de tributos e demais receitas municipais, com
respectiva prestação de contas por transmissão eletrônica de dados, em favor do Município, serão realizadas
pelo BANCO, por suas subsidiárias, agências bancárias e postos de serviços, existentes ou a serem criados.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1. Receber tributos e demais receitas municipais somente através dos documentos de arrecadação (DAM), em
padrão FEBRABAN – por guias não compensáveis de arrecadação, aprovados pela Secretaria Municipal da
__________________________________________________________________________________________
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Fazenda, que estejam com todos os campos de informações obrigatórios devidamente preenchidos, sem
demandas ou rasuras, por qualquer modalidade pela qual se processe o pagamento, nos termos deste Contrato.
3.2. Arrecadar em toda sua rede de agências, correspondentes bancários e outras representações, inclusive as que
vierem a ser inauguradas, após a assinatura do CONTRATO.
3.3. Apresentar ao Município, no ato da assinatura do CONTRATO os horários de funcionamento de cada
unidade arrecadadora, mantendo tais condições durante todo o período de vigência do CONTRATO.
3.4. Comunicar formalmente ao Município, com a maior brevidade possível, a ocorrência de avarias, danos,
reparações ou modificações ocorridas no sistema de recolhimento do BANCO, 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 objeto do CONTRATO.
3.5. A informação recebida nos Documentos de Arrecadação Municipal (DAM) será obtida pela leitura do
código de barras padrão FEBRABAN ou pela digitação da respectiva representação numérica, ou por meio
previamente aprovado pela Secretaria Municipal da Fazenda.
3.6. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA não poderá, em hipótese alguma, cobrar qualquer taxa ou tarifa do
contribuinte e/ou devedor, pela recepção, processamento e pagamento de suas obrigações.
3.7. Autenticar o DAM, em todas as suas vias, ou emitir um recibo da recepção do pagamento contendo o
número de autenticação caixa ou código de transação, valor e data de pagamento, além da representação
numérica do código de barras. Para os recebimentos realizados através de “home/office banking”, “internet” ou
qualquer outra modalidade de autoatendimento, o comprovante de pagamento deverá ser previamente aprovado
pela Secretaria Municipal da Fazenda.
3.8. Manter os DAM arquivados por um período de 180 (cento e oitenta) dias.
3.9. Transmitir os arquivos da arrecadação a cada 15 minutos e o arquivo consolidado diário no primeiro dia útil
posterior à da data da arrecadação, seguindo o leiaute de arquivos estabelecidos pela FEBRABAN.
3.9.1. Para que a disponibilização dos arquivos, que contém os dados de arrecadação possa ser realizada
de forma segura, o credenciamento deverá utilizar o serviço de VPN (Virtual Private Network), ou seja, uma
rede de comunicações privada, utilizando o conjunto de protocolos padrão IPSec, seguindo as normas (RFC
2401 – RFC – 2412), desenvolvido pelo IETF, onde o túnel é estabelecido em duas fases (IKE e ESP).
3.10. Cumprir as normas estabelecidas na legislação específica do Município, bem como nos instrumentos
normativos que vierem a ser publicados para regular o procedimento concernente aos serviços de arrecadação
objeto deste Contrato, o que dependerá de prévia ciência das partes, por escrito.
3.11. Apresentar mensalmente ao Município, até o quinto dia útil do mês subsequente documento com a
discriminação dos serviços prestados, constatando a quantidade, a modalidade de recebimento dos documentos
(guichê, internet, etc), e demais informações que se fizerem necessárias à apuração da prestação dos serviços,
para autorização do pagamento das tarifas pelo Município.
3.12. Fornecer ao Município, sempre que solicitada, certidões negativas de encargos trabalhistas, fiscais e
previdenciários.
3.13. Disponibilizar ao Município os documentos e as informações necessárias para a verificação dos
procedimentos de arrecadação, ficando a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA obrigada a resolver eventual
irregularidade, inclusive reprocessando a informação contida nos arquivos auditados, no prazo máximo de 30
(trinta) dias.
3.14. Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico por um período mínimo de 05
(cinco) anos.
3.15. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA repassará o produto da arrecadação para a conta única do Município de
São Luís, mantida no Banco do Brasil, entre 1º dia e o 3º dia útil após a data do recebimento dos documentos
arrecadados.
3.16. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA repassará o produto da arrecadação nos prazos definidos a seguir:
3.16.1. Até o 2º (segundo) dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados no
guichê, e na forma de pagamento em dinheiro;
3.16.2. Até o 2º (segundo) dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados no
Autoatendimento, na Internet e em Débito Automático;
__________________________________________________________________________________________
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3.16.4. Até o 3º (terceiro) dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados na Rede
Lotérica, e na forma de pagamento em dinheiro;
3.16.5. Até o 3º (terceiro) dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados pelos
Correspondentes Bancários.
3.17. Informar os números de contato telefônico com as centrais de apoio aos serviços de transmissão dos
arquivos de retorno, bem como os endereços eletrônicos também utilizados pelas mesmas, e ainda atualizá-los
sempre que houver modificações destes.
CLÁUSULA QUARTA – VEDADO À CONTRATADA
4.1. 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.
4.2. Cancelar ou debitar valores sem a autorização expressa do Município.
4.3. O trabalho do credenciado em dependências ou setores próprios do Município.
4.4. Não será considerada como repassada a arrecadação quando o valor constante do arquivo das transações for
diferente do valor registrado no extrato, e enquanto perdurar a irregularidade.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1. Expedir normas e procedimentos de verificação e controle da consistência das informações relativas à
arrecadação dos tributos municipais.
5.2. Especificar o protocolo de comunicação a ser utilizado na transmissão eletrônica de dados.
5.3. Estabelecer as especificações técnicas para captura e envio das informações, conforme as condições
estabelecidas no padrão FEBRABAN de código de barras;
5.4. Remunerar a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA pelos serviços efetivamente prestados, mediante a
apresentação de relatórios mensais determinados no Termo de Referência e neste Contrato;
5.5. Pôr à disposição dos contribuintes a informação necessária para que estes possam efetuar seus
pagamentos;
5.6. Entregar a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:
11.6.1. Recibo do arquivo recebido;
11.6.2. Mensagem de aceitação/rejeição do arquivo enviado.
5.7. Repassar até o 5º dia útil do mês subsequente o valor correspondente à prestação dos serviços, sendo
vedada a dedução dos valores relativos às tarifas devidas pelos citados serviços em contas da Prefeitura
Municipal de São Luís/MA;
5.8. A CONTRATANTE autoriza a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA a receber receitas constituídas de
Impostos, Taxas, Dívida Ativa, e demais receitas devidas à Municipalidade, até o vencimento da guia.
5.9. A CONTRATANTE autoriza a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA a receber as receitas devidas cujos
vencimentos recaírem em dias que não houver expediente bancário, no primeiro dia útil subsequente, sem
cobrança de qualquer acréscimo ao contribuinte.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS
6.1. O Município pagará aos BANCOS credenciados pela prestação dos serviços o valor de R$2,24 (dois reais
e vinte e quatro centavos) por guia de recebimento de arrecadação não compatíveis, através de DAM em
padrão FEBRABAN, para o período de 12 meses de credenciamento:
6.2. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA credenciada poderá optar pelo canal de atendimento do seu interesse,
desde que não ultrapasse o valor máximo acima.
6.3. No caso de prorrogação de contrato, os preços serão reajustados a cada 12 (doze) meses pelo INPC
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor), a contar da assinatura do contrato.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de
acordo com a Lei nº 8.666/1993.
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO
8.1. A prestação de serviços de arrecadação ficará sempre sujeita à regulamentação e fiscalização do
Município, que será realizada pela Secretaria Municipal da Fazenda.
8.2. Os serviços ora contratados serão acompanhados, fiscalizados e atestados pelo Fiscal de Contrato, a ser
indicado pela Autoridade Superior Competente da SEMFAZ, observando-se o exato cumprimento de todas as
cláusulas e condições decorrentes deste instrumento, determinando o que for necessário à regularização das
falhas observadas, conforme prevê o art. 67 da Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA NONA – DO VALOR
A Contratante pagará à Contratada o valor global estimado de R$ XXX (xxx), ocorrendo de forma
proporcional ao quantitativo de serviço efetivamente prestado pela Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA– DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
Unidade Orçamentária22102 – Encargos Gerais sob a supervisão da SEMFAZ
Projeto/Atividade

0412304062.253- Tarifas Bancárias

Elemento de Despesa 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso

100 – Recursos Ordinários

Nota de Reserva

3594/2019

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
11.1. A rescisão poderá ocorrer nos casos previstos nos art. 77 e 78 e na forma dos art. 79 e 80, todos da Lei
Federal n° 8.666/93, as quais se aplicarão para ambas as partes, no que couber.
11.2. Não poderá ser motivo de rescisão a ocorrência de uma ou mais das hipóteses contempladas no inciso
VI, do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, desde que haja a comunicação prévia à CONTRATANTE
11.3. A CONTRATANTE poderá promover a rescisão, se a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:
10.3.1. Não observar qualquer prazo estabelecido no contrato e seus anexos;
11.3.2. Não observar o nível de qualidade usual proposto para a execução dos serviços ora objeto do
presente Contrato; e
11.3.3 Ceder ou transferir, total ou parcialmente, o contrato ou seus direitos e obrigações, a terceiros,
sem prévia anuência da CONTRATANTE
11.4. A rescisão de que trata o item 14.2 não poderá ocorrer sem que haja prévio aviso a INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA por parte do CONTRATANTE, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, quanto ao atraso
no cumprimento de prazos ou inobservância das situações descritas no referido item, e sem que seja dado,
anteriormente a esse aviso prévio, prazo razoável para que o CONTRATANTE regularize as pendências.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO DESCREDENCIAMENTO
12.1. AS INSTITUIÇÃO FINANCEIRA serão descredenciados nas seguintes hipóteses:
12.1.1 Descumprimento das exigências previstas no edital de chamamento público e no
credenciamento, oportunizada defesa prévia;
12.1.2. Negligência e/ou imperícia na prestação dos serviços;
12.2. AS INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 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 DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. A CONTRATANTE poderá determinar a qualquer momento, mediante prévia comunicação a
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, a realização de inspeções e levantamentos, inclusive nas agencias integrantes
da rede arrecadadora, para certificação dos procedimentos de processamento e repasse dos recursos
arrecadados.
13.2. A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo solicitar a alteração de rotinas operacionais previstas no
contrato, mediante comunicação prévia a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, desde que o interesse público assim
recomendar.
13.3. 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 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
credenciada e contratada.
13.4. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 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 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA se obriga a realizar todos os
atos necessários para antes, reserva, inclusive instruindo neste sentido os seus funcionários, agentes e
representantes.
13.5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 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.
13.6. Caso a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 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 QUARTA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Contratante, na imprensa
Oficial, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias
daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com renúncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
instrumento.
E, assim, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente
Contrato, em 04 (quatro) vias, de igual forma e teor, para um só efeito.
__________________________________________________________________________________________
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São Luís (MA), XX de XXX de 2019.
DELCIO RODRIGUES E SILVA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
(CONTRATANTE)
XXXX
XXXXXXX
(CONTRATADA)
TESTEMUNHAS:
1.___________________________________________________
CPF:
2.__________________________________________________
CPF:
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