MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
Secretaria Municipal da Fazenda, Adinistração e Planejamento
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2022
Edital de Chamamento Público que
visa o Credenciamento de Pessoas Jurídicas (Instituições Financeiras Oficiais), para serviços bancários de arrecadação de tributos e demais receitas municipais.
O MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL, comunica aos interessados que está procedendo ao CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas para
a prestação de serviços bancários, a serem pagos de acordo com o preço estabelecido
pelo Município.
O credenciamento será executado em conformidade com o disposto no art. 25,
caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, suas alterações posteriores, e
demais disposições legais e regulamentares aplicáveis ao procedimento, torna público para conhecimento dos interessados, que credenciará, conforme dispõe o presente
edital, instituições financeiras para contratação de serviços bancários – arrecadação
de tributos e demais receitas municipais – tarifas de arrecadação por recebimento de
documento com código de barras padrão FEBRABAN.
1. SERVIÇOS
1.1. Os serviços objetos do credenciamento, são os constantes na tabela abaixo:
Item

Descrição

Valor unit.

01

Serviços bancários - Arrecadação de tributos e demais receitas municipais,
por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN.

R$1,96

1.2. Os serviços indicados na tabela acima (item 1.1) são relativos aos serviços prestados por todos os credenciados, não havendo garantia de execuções individuais mínimas.
1.3. Todos os serviços serão pagos de acordo com os valores constantes na tabela do
item 1.1, desse edital.
2. CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO
2.1. As pessoas jurídicas interessadas em prestar os serviços ao Município de Almirante Tamandaré do Sul, deverão entregar os documentos indicados no item 3 desse
edital, no Setor de Licitações, situado na Rua Mário Linck, nº 352, no horário das 08h
às 12h e das 13h às 17h.
2.2. O credenciamento permanecerá aberto a futuros interessados que preencherem
as condições previstas nesse edital, durante todo o seu período de vigência.

3. DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO
3.1 As pessoas jurídicas deverão apresentar os seguintes documentos:
a) Contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado
ou no Cartório de Títulos e Documentos, em que conste, dentre os seus objetivos, a
prestação dos serviços indicados no item 1.1;
b) Comprovação de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio
ou sede do licitante;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio
ou sede do licitante;
e) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da
União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão
Conjunta Negativa);
f) Certidão negativa de débito com o FGTS;
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943;
h) Declaração, conforme o modelo instituído pelo Decreto Federal nº
4.358/2002, que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição da
República ou conforme modelo no anexo II, desse edital;
i) Declaração de idoneidade da Empresa.
j) Requerimento de credenciamento, contendo as seguintes informações:
j.1) Relação dos serviços que se propõe realizar;
j.2) Descrição detalhada dos recursos físicos, materiais e humanos, a serem
disponibilizados para a execução dos serviços credenciados;
k) Declaração, conforme modelo constante no anexo I desse edital, concordando com os preços constantes na tabela do item 1.1;
3.2 Os documentos poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por
tabelião ou por servidor do Município ou publicação em órgão de imprensa oficial.
Os documentos emitidos em meio eletrônico, com o uso de certificação digital, serão
tidos como originais, estando sua validade condicionada a verificação de autenticidade pela Administração.
3.3 A apresentação da proposta implica na aceitação das obrigações deste edital, dos
valores fixados pelos serviços e dos compromissos assumidos. Os preços propostos
serão considerados completos e suficientes para a execução dos serviços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte da credenciada.
3.4 A credenciada deverá arcar com todos os encargos previdenciário, fiscais (ICMS e
outros), comerciais, trabalhistas, tributários, seguros, tarifas, e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o serviço, objeto deste edital.
3.5 A licitante deverá considerar, para formulação de sua proposta, as seguintes condições:

a) Os serviços ofertados deverão atender as necessidades da Secretaria Municipal da
Fazenda, a qual encaminhará através do fluxo estabelecido pela Administração.
b) As credenciadas, obrigatoriamente, deverão estar situadas e realizar, efetivamente,
o serviço ofertado na base territorial do Município de Almirante Tamandaré do
Sul/RS.
c) Eventual mudança de endereço ou rotina dos serviços da credenciada deste edital,
deverá ser imediatamente comunicada ao Município, que analisará a conveniência
de manter os serviços em outro endereço.
d) A credenciada não poderá cobrar do beneficiário do serviço, qualquer complementação aos valores pagos pelo mesmo, sob pena de rescisão do termo de credenciamento/contrato e sanções do edital e lei.
e) A proposta deverá conter RELAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS OFERTADOS.
f) A apresentação da proposta implica na aceitação das obrigações deste edital, e do
valor fixado pelos serviços, conforme especificação no ITEM 1.1.
g) A Secretaria Municipal da Fazenda não se obriga a contratar todos os serviços oferecidos, mas sim, a quantidade que lhe interessar para atender a demanda, visando
complementar seus serviços.
i) As propostas que não atenderem os termos deste Edital serão desclassificadas.
4. CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. Os serviços serão prestados exclusivamente no estabelecimento do credenciado,
com pessoal e material próprios, sendo de sua responsabilidade exclusiva e integral
os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais decorrentes do
serviço, cujos ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos para o Município.
4.2. A escolha do estabelecimento para pagamento será feita exclusivamente pelo
contribuinte;
4.3. Os serviços serão prestados exclusivamente no estabelecimento do credenciado,
com pessoal sendo de sua responsabilidade exclusiva e integral os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais decorrentes do serviço, cujo ônus e
obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos para o Município.
4.4. O Município autoriza às instituições credenciadas a autenticar documentos de
arrecadação dos tributos e demais receitas públicas bem como a emitir comprovantes
eletrônicos de pagamentos dos referidos documentos com a chancela dos seus correspondentes.
4.5. O Município autoriza a instituição financeira a receber contas, tributos e demais
receitas devidas, cujos vencimentos recaírem em dias que não houver expediente
bancário, no primeiro dia útil (D+1) subsequente, sem cobrança ao contribuinte;
4.6. O Município autoriza o recebimento em atraso, mediante orientações, quaisquer
acréscimos contidas na guia de arrecadação municipal;
4.7. Todos os documentos de arrecadação serão autenticados, de forma que fiquem
evidenciados, no mínimo, a identificação da Instituição, a máquina utilizada, o número da operação, a data e o valor recebido.
4.8. Somente o Município providenciará a emissão e remessa dos documentos de arrecadação aos contribuintes.

4.09. As instituições financeiras não se responsabilizam pelas declarações consignadas nos documentos de arrecadação, competindo-lhe recusar o recebimento quando
o documento de arrecadação for impróprio ou quando contiver emendas e/ou rasuras.
4.10. A contratada repassará ao Município o produto da arrecadação no dia útil imediatamente após a data do recebimento (D+1) através da transferência à conta centralizadora indicada pela Contratante.
4.11. No caso de o recebimento junto ao contribuinte ser feito por estabelecimento
comercial sob a responsabilidade da instituição credenciada, o prazo desta cláusula
será (D+4), devendo esta forma de procedimento ser previamente comunicada ao
Município.
4.12. O produto da arrecadação diária não repassado no prazo determinado nos subitens 4.10 e 4.11, sujeitará a Contratada a remunerar o Contratante com o acréscimo
monetário pela variação do índice IPC-FIPE (Índice de Preços ao Consumidor – FIPE), a partir do dia útil seguinte àquele prazo, até o dia do efetivo repasse, exceto
quando da ocorrência de feriado. Se o atraso for maior do que o dobro do prazo estabelecido e se originar em falha ou negligência da Contratada, incorrerá, cumulativamente, na multa de 50% (cinquenta por cento) ao dia de atraso desse mesmo encargo monetário IPC-FIPE.
4.13. Os documentos de arrecadação por meio magnético serão colocados à disposição do Município no primeiro dia útil (D+1) após a arrecadação.
4.14. Em caso de inconsistência do documento de arrecadação por meio magnético, a
instituição financeira deverá regularizar o referido documento em meio magnético, o
devolvendo dentro de até 03 (três) dias corridos (D+3) após a recepção do comunicado de inconsistência.
4.15. Na ausência de disponibilização de documentos ou do meio magnético ou de
prestação de contas nos prazos estabelecidos, caberá ao Município a exigência de tal
obrigação e, se for o caso, aplicação das penalidades previstas neste Edital.
4.16. As instituições financeiras se obrigam a manter sistemas operacionais e de informática capazes de bem operacionalizar os serviços deste Edital, de modo a que os
serviços sejam prestados dentro do melhor padrão de qualidade possível.
4.17. As instituições financeiras se obrigam a fornecer ao Município, prontamente, as
informações necessárias ao acompanhamento das movimentações financeiras e outras que forem requeridas, especialmente a confirmação de autenticações quando estiver em curso algum processo administrativo.
4.18. É vedado ao credenciado cancelar ou debitar valores não expressamente autorizados neste Edital ou sem a autorização expressa do Município.
4.19. 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.
4.20. O retorno das informações sobre os pagamento efetuados deverá ser por meio
eletrônico em “layout” disponibilizado e regulamentado pela FEBRABAN, sendo de
responsabilidade da Instituição Bancária contratada fornecer todas as informações
necessárias para que a Prefeitura possa efetuar o processamento dos registros desses

pagamentos e contabilizá-los no dia seguinte da arrecadação, permanecendo disponível e de fácil acesso por um período de 45 (quarenta e cinco) dias.
4.21. Manutenção de Arquivos – Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico em “layout” disponibilizado e regulamentado pela FEBRABAN, pelo período mínimo de vigência do contrato;
4.22. Homologação de Boleto – A Contratada deverá estar preparada para recepcionar os arquivos de amostra para teste e homologação dos boletos, em formato digital
e através de ambiente web.
4.23. A contratante encaminhará para teste, até 20 (vinte) registros para cada tipo de
tributo, elaborados rigorosamente em conformidade com o padrão FEBRABAN conforme descrito em seus manuais. Os testes finais deverão ser entregues à Contratante, tendo a Contratada o prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados do envio dos arquivos para que os protótipos sejam aprovados, sujeito as penalidades do
Edital.
4.24. Dentro deste prazo estabelecido, deverão ser apontadas todas possíveis correções e adequações que forem necessárias para aprovação final, sendo reiniciado o
prazo a partir da entrega do arquivo devidamente corrigido.
4.25. Caso os serviços apresentem irregularidades, especificações incorretas ou estejam fora dos padrões determinados ou fora do prazo de validade exigido, a Contratada deverá regularizar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o atraso na regularização dos mesmo acarretará a suspensão dos pagamentos, além das penalidades cabíveis.
5. É vedado:
5.1. O trabalho do credenciado nas dependências ou setores próprios do Município.
5.2. O credenciamento de profissionais que sejam servidores, conforme art. 84 da Lei
nº 8.666/93, do Município credenciante, bem como de pessoas jurídicas com as quais
esses mantenham qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, conforme art. 9º, inciso III e § 3º, respectivamente, da Lei nº
8.666/93.
5.3. A cobrança diretamente do beneficiário de quaisquer valores decorrentes do credenciamento.
5.4 – O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação
dos serviços pelos credenciados, podendo proceder no descredenciamento, em casos
de má prestação, que deverá ser verificada em processo administrativo específico,
com garantia do contraditório e da ampla defesa.
5.5 – Em caso de negativa injustificada de atendimento, posteriormente a conclusão
do processo administrativo, além do descredenciamento, serão aplicadas as penalidades previstas no presente instrumento.
4.5. O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação
dos serviços pelos credenciados, podendo proceder no descredenciamento, em casos
de má prestação, que deverá ser verificada em processo administrativo específico,
com garantia do contraditório e da ampla defesa.

4.6. Em caso de negativa injustificada de atendimento, posteriormente a conclusão
do processo administrativo, além do descredenciamento, serão aplicadas as seguintes
penalidades:
a) Multa no valor de 10%, por ocorrência;
b) Suspensão temporária e participação em licitação e impedimento de contratar com
o Município pelo prazo de 02 (dois) anos.
4.7. O credenciado poderá solicitar o seu descredenciamento a qualquer tempo, desde que observando o prazo de antecedência de 20 (vinte) dias, durante o qual deverá
atender a eventual demanda existente.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1 O pagamento pelos serviços prestados pelo credenciado será efetuado no ato do
repasse da arrecadação total diária, DEBITANDO a tarifa no valor arrecadado, CREDITANDO o valor líquido na conta do Município, apresentando o relatório, ou seja,
o ARQUIVO DE RETORNO dos procedimentos efetivamente realizados, multiplicando pelo valor constante na tabela do ITEM 1.1.
5.2 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração
pagará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.
6. FORMALIZAÇÃO
6.1 O credenciamento será formalizado mediante termo próprio, conforme Anexo III,
contendo as cláusulas e condições previstas neste edital, bem como aquelas previstas
no art. 55 da Lei nº 8.666/1993, que lhe forem pertinentes.
6.2 O prazo de vigência do termo de credenciamento, será de 12 (doze) mesespodendo ser prorrogado, por interesse do CREDENCIANTE e anuência do CREDENCIADO, por iguais períodos, até o limite de sessenta meses, na forma do art. 57, II da Lei
Federal nº 8.666/93, podendo os valores serem reajustados tendo por base o índice
IPCA acumulado nos últimos 12 (doze) meses.
7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste credenciamento correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:
Órgão: 03 Secretaria Municipal da Fazenda, Administração e Planejamento
Projeto/Atividade: 2007 Manutenção da Secretaria da Fazenda
Dotação/Elemento da Desp.: 50/33903900000 – Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica
8. SANÇÕES E PENALIDADES
8.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, será descredenciado nos sistemas de cadastramento, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo
das seguintes multas:

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso, da entrega
e colocação dos produtos sobre o valor da parcela, por ocorrência;
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso;
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso da adjudicatária, injustificadamente, desistir do mesmo ou causar a sua rescisão.
Obs: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.
8.2 Da aplicação das penas, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados
da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.
9. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS
9.2 Da decisão relativa ao credenciamento ou descredenciamento caberá recurso no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, que deverá ser dirigido ao Sr. Prefeito Municipal e protocolado durante o horário de expediente, que se inicia às 08:00h e se encerra às
17:00h.
10. INFORMAÇÕES
10.1 Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de
Almirante Tamandaré do Sul, Setor de Licitações, sito na Rua Mário Linck, nº. 352,
ou
pelos
telefones
(54)
3615-1143/1154/1153
ou
e-mail
licitacao@tamandaredosul.com.br, no horário compreendido entre as 08h-12h e 13h-17h,
ou ainda, no endereço eletrônico almirantetamandaredosul.rs.gov.br.
Almirante Tamandaré do Sul, 25 de maio de 2022.

Adir Giacomini
Prefeito Municipal

Este edital foi devidamente examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica. Em 25/05/2022.
Assessor Jurídico

ANEXO I

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, que concordo em praticar
nos Serviços prestados para a Secretaria Municipal da Fazenda, Administração e Planejamento de Almirante Tamandaré do Sul, os preços estipulados na tabela constante no item 1.1 do Edital 03/2022.
Declaro também, que realizarei para o Município todos os serviços constantes
no item 1.1 do edital de Credenciamento do Chamamento Público nº 02/2022, solicitados pelo mesmo.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

Data.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL E CARIMBO DA EMPRESA.

ANEXO II

DECLARAÇÃO

A empresa xxxxx, através de seu representante legal, Sr.(a) xxx, CPF xxx (cargo na
empresa). DECLARA para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE do Credenciamento instaurado pelo MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO
SUL, Processo Administrativo n° 102.01.14.08/2022, na modalidade CHAMAMENTO PÚBLICO n° 03/2022, que não possui em seus quadros pessoa menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis anos.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

Data.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL E CARIMBO DA EMPRESA.

ANEXO III

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº ____/2022

Termo de credenciamento de Instituições Financeiras para serviços de arrecadação de tributos e
demais receitas municipais.
O MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Mário Linck, nº
352, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.215.782/0001-37, neste ato representado por
seu Prefeito Municipal, Sr. Adir Giacomini, doravante denominado CREDENCIANTE, e ___________________ (qualificação e endereço completos), doravante denominado CREDENCIADO, têm justo e acordado este Termo de Credenciamento, em
conformidade com a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O presente termo tem por objeto os serviços constantes na tabela abaixo:
Item

Descrição

Valor unit.

01

Serviços bancários - Arrecadação de tributos e demais receitas municipais,
por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN.

R$1,96

1.2 A credenciada deverá arcar com todos os encargos previdenciário, fiscais (ICMS e
outros), comerciais, trabalhistas, tributários, seguros, tarifas, e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o serviço, objeto deste edital.
1.3 A licitante deverá considerar, para formulação de sua proposta, as seguintes condições:
a) Os serviços ofertados deverão atender as necessidades da Secretaria Municipal da
Fazenda, a qual encaminhará através do fluxo estabelecido pela Administração.
b) As credenciadas, obrigatoriamente, deverão estar situadas e realizar, efetivamente,
o serviço ofertado na base territorial do Município de Almirante Tamandaré do
Sul/RS.
c) Eventual mudança de endereço ou rotina dos serviços da credenciada deste edital,
deverá ser imediatamente comunicada ao Município, que analisará a conveniência
de manter os serviços em outro endereço.

d) A credenciada não poderá cobrar do beneficiário do serviço, qualquer complementação aos valores pagos pelo mesmo, sob pena de rescisão do termo de credenciamento/contrato e sanções do edital e lei.
e) A proposta deverá conter RELAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS OFERTADOS.
f) A apresentação da proposta implica na aceitação das obrigações deste edital, e do
valor fixado pelos serviços, conforme especificação no ITEM 1.1.
g) A Secretaria Municipal da Fazenda não se obriga a contratar todos os serviços oferecidos, mas sim, a quantidade que lhe interessar para atender a demanda, visando
complementar seus serviços.
i) As propostas que não atenderem os termos deste Edital serão desclassificadas.
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO
O prazo de vigência do termo de credenciamento, será de 12 (doze) mesespodendo
ser prorrogado, por interesse do CREDENCIANTE e anuência do CREDENCIADO,
por iguais períodos, até o limite de sessenta meses, na forma do art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93, podendo os valores serem reajustados tendo por base o índice
IPCA acumulado nos últimos 12 (doze) meses.
Parágrafo Único: A CREDENCIADA deverá notificar a Administração Pública Municipal, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, na hipótese de manifestar
interesse no seu descredenciamento.
CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
1. Os serviços serão prestados exclusivamente no estabelecimento do credenciado,
com pessoal e material próprios, sendo de sua responsabilidade exclusiva e integral
os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais decorrentes do
serviço, cujos ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos para o Município.
2. A escolha do estabelecimento para pagamento será feita exclusivamente pelo
contribuinte;
3. Os serviços serão prestados exclusivamente no estabelecimento do credenciado,
com pessoal sendo de sua responsabilidade exclusiva e integral os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais decorrentes do serviço, cujo ônus e
obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos para o Município.
4. O Município autoriza às instituições credenciadas a autenticar documentos de arrecadação dos tributos e demais receitas públicas bem como a emitir comprovantes
eletrônicos de pagamentos dos referidos documentos com a chancela dos seus correspondentes.
5. O Município autoriza a instituição financeira a receber contas, tributos e demais
receitas devidas, cujos vencimentos recaírem em dias que não houver expediente
bancário, no primeiro dia útil (D+1) subsequente, sem cobrança ao contribuinte;
6. O Município autoriza o recebimento em atraso, mediante orientações, quaisquer
acréscimos contidas na guia de arrecadação municipal;

7. Todos os documentos de arrecadação serão autenticados, de forma que fiquem
evidenciados, no mínimo, a identificação da Instituição, a máquina utilizada, o número da operação, a data e o valor recebido.
8. Somente o Município providenciará a emissão e remessa dos documentos de arrecadação aos contribuintes.
09. As instituições financeiras não se responsabilizam pelas declarações consignadas
nos documentos de arrecadação, competindo-lhe recusar o recebimento quando o
documento de arrecadação for impróprio ou quando contiver emendas e/ou rasuras.
10. A contratada repassará ao Município o produto da arrecadação no dia útil imediatamente após a data do recebimento (D+1) através da transferência à conta centralizadora indicada pela Contratante.
11. No caso de o recebimento junto ao contribuinte ser feito por estabelecimento comercial sob a responsabilidade da instituição credenciada, o prazo desta cláusula será (D+4), devendo esta forma de procedimento ser previamente comunicada ao Município.
12. O produto da arrecadação diária não repassado no prazo determinado nos subitens 4.10 e 4.11, sujeitará a Contratada a remunerar o Contratante com o acréscimo
monetário pela variação do índice IPC-FIPE (Índice de Preços ao Consumidor – FIPE), a partir do dia útil seguinte àquele prazo, até o dia do efetivo repasse, exceto
quando da ocorrência de feriado. Se o atraso for maior do que o dobro do prazo estabelecido e se originar em falha ou negligência da Contratada, incorrerá, cumulativamente, na multa de 50% (cinquenta por cento) ao dia de atraso desse mesmo encargo monetário IPC-FIPE.
13. Os documentos de arrecadação por meio magnético serão colocados à disposição
do Município no primeiro dia útil (D+1) após a arrecadação.
14. Em caso de inconsistência do documento de arrecadação por meio magnético, a
instituição financeira deverá regularizar o referido documento em meio magnético, o
devolvendo dentro de até 03 (três) dias corridos (D+3) após a recepção do comunicado de inconsistência.
15. Na ausência de disponibilização de documentos ou do meio magnético ou de
prestação de contas nos prazos estabelecidos, caberá ao Município a exigência de tal
obrigação e, se for o caso, aplicação das penalidades previstas neste Edital.
16. As instituições financeiras se obrigam a manter sistemas operacionais e de informática capazes de bem operacionalizar os serviços deste Edital, de modo a que os
serviços sejam prestados dentro do melhor padrão de qualidade possível.
17. As instituições financeiras se obrigam a fornecer ao Município, prontamente, as
informações necessárias ao acompanhamento das movimentações financeiras e outras que forem requeridas, especialmente a confirmação de autenticações quando estiver em curso algum processo administrativo.
18. É vedado ao credenciado cancelar ou debitar valores não expressamente autorizados neste Edital ou sem a autorização expressa do Município.
19. 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.

20. O retorno das informações sobre os pagamento efetuados deverá ser por meio
eletrônico em “layout” disponibilizado e regulamentado pela FEBRABAN, sendo de
responsabilidade da Instituição Bancária contratada fornecer todas as informações
necessárias para que a Prefeitura possa efetuar o processamento dos registros desses
pagamentos e contabilizá-los no dia seguinte da arrecadação, permanecendo disponível e de fácil acesso por um período de 45 (quarenta e cinco) dias.
21. Manutenção de Arquivos – Manter as informações de transmissão de arrecadação
em meio eletrônico em “layout” disponibilizado e regulamentado pela FEBRABAN,
pelo período mínimo de vigência do contrato;
22. Homologação de Boleto – A Contratada deverá estar preparada para recepcionar
os arquivos de amostra para teste e homologação dos boletos, em formato digital e
através de ambiente web.
23. A contratante encaminhará para teste, até 20 (vinte) registros para cada tipo de
tributo, elaborados rigorosamente em conformidade com o padrão FEBRABAN conforme descrito em seus manuais. Os testes finais deverão ser entregues à Contratante, tendo a Contratada o prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados do envio dos arquivos para que os protótipos sejam aprovados, sujeito as penalidades do
Edital.
24. Dentro deste prazo estabelecido, deverão ser apontadas todas possíveis correções
e adequações que forem necessárias para aprovação final, sendo reiniciado o prazo a
partir da entrega do arquivo devidamente corrigido.
25. Caso os serviços apresentem irregularidades, especificações incorretas ou estejam
fora dos padrões determinados ou fora do prazo de validade exigido, a Contratada
deverá regularizar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o atraso na regularização
dos mesmo acarretará a suspensão dos pagamentos, além das penalidades cabíveis.
CLÁUSULA QUINTA - É vedado:
1. O trabalho do credenciado nas dependências ou setores próprios do Município.
2. O credenciamento de profissionais que sejam servidores, conforme art. 84 da Lei nº
8.666/93, do Município credenciante, bem como de pessoas jurídicas com as quais
esses mantenham qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, conforme art. 9º, inciso III e § 3º, respectivamente, da Lei nº
8.666/93.
3. A cobrança diretamente do beneficiário de quaisquer valores decorrentes do credenciamento.
4. O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação
dos serviços pelos credenciados, podendo proceder no descredenciamento, em casos
de má prestação, que deverá ser verificada em processo administrativo específico,
com garantia do contraditório e da ampla defesa.
5. Em caso de negativa injustificada de atendimento, posteriormente a conclusão do
processo administrativo, além do descredenciamento, serão aplicadas as penalidades
previstas no presente instrumento.
6. O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação
dos serviços pelos credenciados, podendo proceder no descredenciamento, em casos

de má prestação, que deverá ser verificada em processo administrativo específico,
com garantia do contraditório e da ampla defesa.
7. Em caso de negativa injustificada de atendimento, posteriormente a conclusão do
processo administrativo, além do descredenciamento, serão aplicadas as seguintes
penalidades:
a) Multa no valor de 10%, por ocorrência;
b) Suspensão temporária e participação em licitação e impedimento de contratar com
o Município pelo prazo de 02 (dois) anos.
8. O credenciado poderá solicitar o seu descredenciamento a qualquer tempo, desde
que observando o prazo de antecedência de 20 (vinte) dias, durante o qual deverá
atender a eventual demanda existente.
CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
1. O pagamento pelos serviços prestados pelo credenciado será efetuado no ato do
repasse da arrecadação total diária, DEBITANDO a tarifa no valor arrecadado, CREDITANDO o valor líquido na conta do Município, apresentando o relatório, ou seja,
o ARQUIVO DE RETORNO dos procedimentos efetivamente realizados, multiplicando pelo valor constante na tabela do ITEM 1.1.
2. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo
INPC/IBGE do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração
pagará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.
CLÁUSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO
1. O CREDENCIANTE realizará a fiscalização dos serviços decorrentes desse termo,
que ficará a cargo da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, bem
como pela Secretaria Municipal de Saúde, que designará servidor para tanto, não excluindo ou restringindo a responsabilidade do CREDENCIADO na prestação do serviço objeto desse termo.
CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO
A rescisão deste Termo se dará numa das seguintes hipóteses:
a) Pela ocorrência de seu termo final;
b) Por solicitação do CREDENCIADO com antecedência de 20 (vinte) dias;
c) Por acordo entre as partes;
d) Unilateral, pelo CREDENCIANTE, após o devido processo legal, no caso de descumprimento de condição estabelecida no edital ou neste próprio termo.
CLÁUSULA NONA – FORO
Fica eleito o foro da Comarca sede do Município CREDENCIANTE para dirimir as
dúvidas oriundas deste Termo, quando não solvidas administrativamente.

E, por estarem justos e acordados, assinam o presente termo, em 4 (quatro) vias de
igual teor e forma.

Almirante Tamandaré do Sul, _____ de _______________ de 2022.

_____________________________
Credenciado

O presente Termo de Credenciamento foi devidamente examinado e aprovado por esta
Assessoria Jurídica.
Em___/___/2022
Assessor Jurídico

_______________________________
Prefeito Municipal

