
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO 

Estado de Santa Catarina 

Av. Duque de Caxias, 3601 - Correia Pinto/SC - CEP 88535-000 - Fone: (49) 3243-1150. 

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 
 

  1 
 

Processo Licitatório nº 01/2021 

Credenciamento nº 01/2021 

PMCP 

 

 

 

 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

Nº 01/2021 - PROCESSO N° 01/2021 PMCP 

 

 

O MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO SC, pessoa jurídica de direito público interno inscrito no CNPJ 

75.438.655/0001-45, através do seu Prefeito Sr. Edilson Germiniani dos Santos, no uso de suas prerrogativas 

legais, torna público para conhecimento de todos, que realizará Processo de Credenciamento, fundamentado em 

Inexigibilidade de Licitação (art. 25, caput da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores), objetivando o 

credenciamento de instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil para prestar serviços 

bancários de recolhimento de tributos e demais receitas públicas municipais no padrão convênio FEBRABAN 

através de suas agências e/ou conveniadas, em abrangência nacional, cujo procedimento obedecerá as condições 

definidas neste edital. Considerando que as condições para execução do objeto são universais e, portanto, a 

prestação de serviços dar-se-á em igualdade de condições e o preço a ser pago será o mesmo para todos os 

interessados, torna-se inexistente a competitividade, caracterizando situação Inexigibilidade de Licitação. Por 

outro norte, é dever da administração pública proporcionar ao contribuinte facilidades no pagamento dos 

tributos e taxas municipais havendo a necessidade de utilização de múltiplos canais disponibilizados pela rede 

bancária de forma padronizada e uniforme. Desta forma, o Credenciamento apresenta-se como forma mais 

adequada de atender o objeto em questão, por conceder tratamento isonômico a todos os interessados.   

 

O Credenciamento será executado em conformidade em o que dispõe a Constituição da República, em especial, 

as normas gerais da Lei nº 8.666/93 e demais disposições legais regulamentares aplicáveis à espécie.  

 

O PERÍODO CREDENCIAMENTO SERÁ DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021 À 08 DE MARÇO DE 2021. 

 

O Recebimento dos envelopes contendo documentos para o credenciamento dar-se-á na Prefeitura Municipal de 

Correia Pinto, na Rua Duque de Caxias, 3601, Centro, no setor de Licitações e Contratos, das 08:00 as 12:00h, 

das 13:30 até as 17:30h ou também poderão ter acesso ao Edital completo no site: www.correiapinto.gov.br. 

 

 

Edilson Germiniani dos Santos 

Prefeito 

 

 

                             

 
 

http://www.correiapinto.gov.br/
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1. DO OBJETO 

 

1.1. O presente edital tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AUTORIZADAS 

PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL PARA PRESTAR SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE 

TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS MUNICIPAIS NO PADRÃO CONVÊNIO FEBRABAN, ATRAVÉS 

DE SUAS AGÊNCIAS E/OU CONVENIADAS, EM ABRANGÊNCIA NACIONAL, COM PRESTAÇÃO DE 

CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO DOS VALORES ARRECADADOS. Excetuam-se deste credenciamento as 

seguintes arrecadações por terem sistema próprio de geração dos boletos através de Convênio com o Município: Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, Convênio Detran e taxas de inscrição para Concursos/Processos Seletivos.  

  

1.2. Pela prestação de serviços de arrecadação em todo território nacional, objeto do presente Credenciamento o Município 

pagará à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: 

 

a) R$ 1,99 por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal PGT e prestação de contas 

através de meio eletrônico; 

 

b) R$ 1,99  por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal URA e prestação de contas 

através de meio eletrônico; 

 

c) R$ 1,99  por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal Internet e prestação de contas 

através de meio eletrônico; 

 

d) R$ 1,99  por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal Terminal de Autoatendimento 

e prestação de contas através de meio eletrônico; 

 

e) R$ 1,99 por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal Gerenciador Financeiro e 

prestação de contas através de meio eletrônico; 

 

f) R$ 1,99 por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal Correspondente Bancário e 

prestação de contas através de meio eletrônico; 

 

g) R$ 1,99  por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal Terminal de Autoatendimento 

com Cartão de outra Instituição Financeira e prestação de contas através de meio eletrônico. 

 

h) R$ 1,99  por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no guichê de caixa da agência bancária 

e/ou correspondente bancário e prestação de contas através de meio eletrônico. 

 

1.3 A Credenciada creditará à conta específica indicada no contrato mantida junto à instituição financeira o valor efetivamente 

arrecadado, debitando na mesma conta o valor correspondente a tarifa indicada no item de SERVIÇOS E PREÇOS.     

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

2.1. Poderão participar do Credenciamento Instituições Financeiras legalmente constituídas, que possuam no mínimo 01 (um) 

guichê de caixa em agência com sede no Município de Correia Pinto/SC e que aceitarem as exigências e que satisfaçam as 

condições fixadas neste Edital e seus anexos;  

 

2.2. A contratação para prestação de serviços, oriunda do presente credenciamento, dar-se-á em igualdade de condições, 

buscando sempre o maior número de Instituições interessadas que atendam às exigências deste Edital. 

 

2.3. O Pedido de Credenciamento (Anexo II) e a documentação de pré-qualificação deverão ser entregues à Comissão 

Permanente e Licitação deverão entregar no prédio da Prefeitura Municipal de Correia Pinto, localizado na Rua Duque de 
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Caxias nº 3601 - Centro – Município de Correia Pinto - Estado de Santa Catarina - CEP 88535-000, Setor de Licitações e 

Contratos, a partir do dia 28 de janeiro de 2021, na forma especificada no item nº 3 (três) deste Edital.  

 

2.4. O Pedido de Credenciamento (Anexo II) deverá ser apresentado em papel timbrado da proponente, devidamente digitado, 

sem emendas e rasuras e/ou entrelinhas, contendo no mínimo, as informações abaixo mencionadas, instruído com os 

documentos de habilitação para pré-qualificação, solicitados no item nº 4 (quatro) deste Edital, e ainda:  

 

a) Dados do Proponente: Razão social, (e de fantasia, se houver), CNPJ, endereço, fone, celular e e-mail; 

 

b) Declaração de que possui estrutura disponível e suficiente com pessoal técnico adequado para a execução do serviço;  

 

c) O interessado em se credenciar deverá apresentar a Solicitação de Credenciamento conforme modelo identificado como 

anexo II a este Edital, devendo no qual identificar para quais os itens quer se credenciar.  

2.5. Os pedidos de credenciamento e demais documentos exigidos neste Edital deverão ser entregues em envelope lacrado, 

contendo em na parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Será entregue à proponente um comprovante, para fins de protocolo, de recebimento do pedido de credenciamento – 

Anexo II. 

  

2.7. O pedido de credenciamento e os documentos de pré-qualificação apresentados pelas empresas interessadas de modo 

incompleto, rasurados, vencidos ou em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão considerados inaptos e devolvidos às 

interessadas caso não seja possível a sua regularização, podendo esta emendá-la, reapresentando-o durante a vigência deste 

Edital, depois de corrigidas as pendências ou irregularidades apontadas pela Comissão Permanente de Licitação. 

 

2.8. A Comissão Permanente de Licitação não se responsabiliza pelos envelopes enviados pelo correio. 

 

2.9. As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnações, obrigarão a todos os 

credenciados a tomarem ciência, através de expediente a ser publicado no órgão de publicação oficial do Município de Correia 

Pinto/SC e no site www.correiapinto.sc.gov.br. 

 

2.10. O Edital poderá ser adiado ou revogado por razões de interesse público, ou anulado por razões de ilegalidade, sem que 

caiba aos credenciados qualquer indenização por esses fatos, de acordo com o art. 49 da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

2.11. Ao protocolar seu pedido de credenciamento, as empresas interessadas aceitam as condições e se obrigam a cumprir 

todos os termos deste Edital e seus anexos. 

 

2.12.  Para consulta e conhecimento dos interessados o Edital estará à disposição no sítio eletrônico do Município de Correia 

Pinto/SC, no endereço http://www.correiapinto.sc.gov.br. 

 

2.13. Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir dúvidas acerca do objeto deste Edital e seus anexos 

durante horário comercial, sendo das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas, através do telefone (49) 2343-1150, ou 

ainda pelo e- mail: licitacao@correiapinto.sc.gov.br. 

 

2.14. A Comissão Permanente de Licitação terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para responder ao questionamento. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO 

CREDENCIAMENTO Nº 01/2021, PMCP 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

CNPJ: 

FONE / FAC-SIMILE / E-MAIL –  

PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS, ENVELOPE n° 01 

http://www.correiapinto.sc.gov.br/
http://www/
mailto:licitacao@correiapinto.sc.gov.br
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2.15. Se a solução dada ao questionamento motivar alterações no presente Edital de Chamamento, as Empresas participantes 

serão imediatamente informadas. 

 

2.16. O interessado será avaliado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados do dia de entrega do envelope, pela Comissão 

de Licitação designada pela Portaria nº 0042/2021, tendo como base para avaliação a regularidade da documentação 

relacionada.  

 

3. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 

3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

a) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor e alterações subsequentes devidamente registradas, em se tratando de 

sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações acompanhadas da Ata arquivada da Assembleia da última eleição da 

Diretoria; 

 

b) Declaração do Banco Central de que a instituição financeira está em pleno uso e gozo de suas atividades e não se encontra 

em processo de liquidação extrajudicial ou cópia do certificado de autorização de funcionamento expedido pelo Banco Central; 

 

c) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e Ato de Registro 

ou Autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

3.2. REGULARIDADE FISCAL: 

 

a) Prova da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

 

b) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (de acordo com a Portaria 

Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014); 

 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do proponente e do Município de Correia Pinto, na forma da 

Lei; 

 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

3.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

 

a) Para as empresas sediadas no Estado de Santa Catarina: Certidão Negativa de Falência e Concordata, em vigor, 

expedida pelo Cartório Distribuidor da Comarca da sede da pessoa jurídica. ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde 

que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registro cadastrado no sistema eproc, disponível através do endereço 

https://certeproc1g.tjsc.jus.br/. 

 

b) Para as empresas sediadas nos demais estados: Certidão de Negativa de Falência e Concordata válida em seu estado. 

 

c) Declaração da empresa proponente, sob as penas da Lei, que atende ao inciso V, do artigo 27, da Lei n. 8.666, de 21 de 

junho de 1993, que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, de que não possui em seu quadro de 

empregados, trabalhadores menores de dezoito anos realizando trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, e de menores de 

dezesseis anos trabalhando em qualquer tipo de função, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos (Modelo 

ANEXO III a este edital). 

https://certeproc1g.tjsc.jus.br/
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d) 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. 

 

3.4. Os documentos necessários para o Credenciamento poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de 

cópia autenticada em cartório, ou publicação em órgão de imprensa oficial, ou autenticada por membro da Comissão de 

Permanente de Licitação, mediante a apresentação do original. 

 

3.5. Ainda como CONDIÇÃO PRÉVIA ao exame da proposta e habilitação do Credenciante, a Comissão de Permanente de 

Licitação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto a existência de sanção 

que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 

a) Cadastro nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria – Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/cies); 

 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativas, mantido pelo Conselho Nacional 

de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

 

Nota explicativa: A consulta aos 02 (dois) cadastros – CIES e CNJ, na fase de credenciamento, trata-se de verificação da 

própria condição de participação na licitação, nos termos do Acórdão nº 1.793/2011 (Plenário-TCU). 

 

3.6. Constatada a existência de sanção, a Comissão Permanente de Licitação reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

  

3.7. O resultado da análise será publicado no Diário Oficial dos Municípios, veiculado no endereço eletrônico 

www.diariomunicipal.sc.gov.br para conhecimento dos interessados e para que surta os efeitos de publicação conforme 

determina a lei.  

 

4.  CREDENCIAMENTO  

 

4.1. Os interessados poderão solicitar a inscrição no Credenciamento a partir do dia 08 de fevereiro de 2021 até o dia 08 de 

março de 2021, para início da prestação dos serviços em até 05 (cinco) dias após assinatura do Termo de Credenciamento. 

 

4.2. Atendidas todas as condições previstas neste Edital será efetuado procedimento administrativo de contratação por 

Inexigibilidade de Licitação nos termos do caput, do artigo 25, da Lei 8.666/93 e a instituição financeira será convocada para 

firmar contrato nos moldes do ANEXO IV do presente Edital de Credenciamento. O Município publicará a habilitação ou 

inabilitação dos interessados no Diário Oficial dos Municípios, disponível no endereço www.diariomunicipal.sc.gov.br.  

 

4.3. Após a publicação da habilitação, a Instituição Financeira será notificada e convocada para, no prazo de 03 (três) dias 

úteis, assinar o pertinente contrato (minuta constante do Anexo IV). 

 

4.4. Os contratos decorrentes deste credenciamento ficarão adstritos à vigência dos respectivos créditos orçamentários, e 

poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, por ato do Município, pelo prazo máximo de 60 

(sessenta) meses. 

 

5. DOS SERVIÇOS E PREÇOS  

 

5.1. O proponente, depois de ultrapassada a fase habilitatória, estará CREDENCIADO para prestação de serviços bancários 

para arrecadação de tributos e demais receitas municipais no padrão Convênio FEBRABAN, através de suas agências e/ou 

conveniadas, em abrangência nacional. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/cies)%3B
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
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5.2. Pela prestação de serviços de arrecadação em todo território nacional, objeto do presente Credenciamento, o Município 

pagará à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDENCIADA: 

 

a) R$ 1,99 por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal PGT e prestação de 

contas através de meio eletrônico; 

 

b) R$ 1,99 por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal URA e prestação de 

contas através de meio eletrônico; 

 

c) R$ 1,99 por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal Internet e prestação de 

contas através de meio eletrônico; 

 

d) R$ 1,99 por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal Terminal de 

Autoatendimento e prestação de contas através de meio eletrônico; 

 

e) R$ 1,99 por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal Gerenciador 

Financeiro e prestação de contas através de meio eletrônico; 

 

f) R$ 1,99 por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal Correspondente 

Bancário e prestação de contas através de meio eletrônico; 

 

g) R$ 1,99 por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal Terminal de 

Autoatendimento com Cartão de outra Instituição Financeira e prestação de contas através de meio eletrônico. 

 

h) R$ 1,99 por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no guichê de caixa da agência 

bancária e/ou correspondente bancário e prestação de contas através de meio eletrônico. 

 

5.2.1 A Credenciada creditará à conta específica indicada no contrato mantida junto à instituição financeira o valor 

efetivamente arrecadado, debitando na mesma conta o valor correspondente a tarifa indicada no item de SERVIÇOS E 

PREÇOS.     

 

5.2.2. Os valores serão fixos e irreajustáveis até o término do período de 12 (doze) meses da publicação do presente Edital de 

Credenciamento, sendo que após este período, poderão ser reajustados de acordo com o IGP-M acumulado no período ou 

outro índice que vier a substituí-lo, salvo disposição em contrária oriunda de Lei Federal ou Medida Provisória, mediante 

Portaria a ser publicada com novos valores, aplicáveis a todos os contratos que decorrerem deste Edital de Credenciamento 

Bancário. 

 

5.3. A Instituição Financeira deverá autenticar todos os documentos de arrecadação de forma que fique evidenciada a 

identificação da Credenciada, número do terminal utilizado, o número da operação, a data e o valor recebido. 

 

5.4. Para os recebimentos realizados por home/office banking, internet ou auto-atendimento, o pagamento será comprovado 

por intermédio do lançamento do débito no extrato de conta corrente, devidamente identificado, ou recibo próprio. 

 

5.5. O recebimento mediante débito automático realizar-se-á nos termos do ANEXO I – Termo de Referência do presente 

Edital de Credenciamento. 

  

5.6. Quando no dia do débito o sacado não tiver provisão de fundos em sua conta corrente, a instituição financeira retornará a 

fatura como “não liquidada”. 

 

5.7. Para recebimentos realizados por casas lotéricas ou demais entidades conveniadas, o pagamento deverá ser comprovado 

por intermédio do recibo emitido pelo terminal da entidade credenciada. 
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5.8. O credenciado receberá qualquer conta ou fatura de serviços autorizados exclusivamente nos valores indicados nos 

respectivos documentos emitidos pelo Município no espaço intitulado “valor total”. 

 

5.9. A instituição financeira não está autorizada a receber documentos nas seguintes condições: 

 

a) Apresentem emendas, rasuras ou borrões; 

b) Estejam danificadas; 

c) Estejam impressos em formulários diversos dos emitidos pelo Município; 

d) Não possuam código de barras. 

 

5.9.1. Caso o credenciado receba qualquer conta emitida pelo Município nos casos elencados com as alíneas “a”, “b”, “c” e 

“d” do subitem anterior, será de sua inteira responsabilidade os danos e indenização do ato decorrente. 

 

5.10. A identificação dos recebimentos e dos serviços prestados serão identificados através de arquivo eletrônico 

disponibilizados pela instituição financeira.  

 

5.11. A Instituição Financeira Credenciada deverá repassar o produto da arrecadação no prazo de 02 (dois) dias úteis após o 

recebimento em conta específica do Município que será definida em Contrato. 

 

5.12. O valor arrecadado deverá ser depositado nas contas específicas mantidas pelo Município junto a instituição 

credenciada que serão abertas se necessário ou se já possuir conta, será depositado na conta de l ivre movimentação da 

Credenciante devidamente indicada no contrato. 

 

5.13. Os valores referentes aos repasses não efetuados no prazo contratado estão sujeitos a correção com base na variação da 

Taxa Referencial de Títulos Federais do dia útil seguinte ao previsto no item 5.11 até o dia do efetivo repasse e acrescido de 

juros de 2% (dois por cento) ao mês. 

 

5.14. Os arquivos de retorno de dados das contas recebidas deverão ser disponibilizados ao Município pelo sistema ON-LINE 

conforme padrão convênio FEBRABAN no dia subsequente ao da arrecadação, sem custo adicional ao Município de Correia 

Pinto/SC. 

 

5.15. A tarifa descrita no item 5.2. Cobrirá todos os custos da credenciada, vedada cobrança de sobretaxas de qualquer 

natureza. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

 

6.1. SÃO OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

 

a) Executar os serviços nas condições estipuladas neste Edital e Termo de Referência - Anexo I;  

 

b) Dar atendimento adequado aos usuários e prestar as informações ao Município sobre os serviços prestados de maneira 

correta e nos prazos estabelecidos neste Edital; 

 

c) A identificação dos recebimentos e dos serviços prestados serão identificados através de arquivo eletrônico disponibilizados 

pela instituição financeira;  

 

d) Manter todas as condições de habilitação exigidas para o credenciamento, durante todo o período em que se mantiver 

credenciado; 

 

e) Comunicar ao Município, por escrito e com antecedência mínima de 48 horas, os motivos que impossibilitem a execução 

dos serviços ou quando verificar condições inadequadas ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação dos 

serviços; 
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f) Responsabilizar-se integralmente pela qualidade, responsabilidade técnica e plena execução dos serviços contratados; 

 

g) Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de responsabilidade; 

 

h) Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, e atender e/ou responder as 

reclamações relativas aos serviços prestados. 

 

i) Disponibilizar apoio técnico necessário, especialmente da área de TI para a integração dos sistemas informatizados visando a 

geração das guias e a arrecadação dos valores objetos deste procedimento. 

 

j) Fica dispensada a guarda de documento e da entrega de documento físico à convenente quando o recebimento se der em 

correspondente bancário e/ou casas lotéricas.   

 

6.2. Ao Município compete: 

 

a) Efetuar conferência das faturas e relações de serviços apresentados; 

 

b) Fiscalizar o cumprimento das disposições deste Edital e a prestação dos serviços, bem como esclarecer eventuais dúvidas. 

 

7. DA VALIDADE/PRORROGAÇÃO  

 

7.1. O presente Credenciamento terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, enquanto 

houver a necessidade pública a ser atendida através da presente contratação, consoante a autorização do artigo 57, II da Lei 

Federal nº 8.6666/1993.       

 

8. DO PRAZO RECURSAL  

 

8.1. A instituição financeira que tiver negado seu credenciamento poderá apresentar recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data de publicação da decisão, nos termos do disposto no art. 109, I alínea a da Lei 8.666/93 e suas alterações 

posteriores.  

 

8.2. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Licitações e Contratos da 

Prefeitura Municipal de Correia Pinto/SC.  

 

8.3. O recurso deverá ser apresentado, devidamente assinado pelo representante legal da interessada ou procurador 

regularmente constituído. 

 

8.4. Não serão conhecidos os recursos interpostos intempestivamente ou que não atenderem os requisitos indicados neste 

Edital e Termo de Referência.   

 

8.5. Os recursos serão remetidos a autoridade superior para proferir a decisão e, o resultado será publicado no Diário Oficial 

dos Municípios, veiculado no endereço eletrônico www.diariomunicipal.sc.gov.br e no site da Prefeitura Municipal 

www.correiapinto.sc.gov.br   

 

8.6. O interessado que não atender aos requisitos deste edital poderá regularizar a documentação e apresentá-la novamente.  

 

9. DO PREÇO E RECURSOS FINANCEIROS  

 

9.1. As despesas decorrentes do credenciamento celebrado serão cobertas pela Dotação Orçamentária nº 07.01.2.008 

3.3.90.00.00.00.00.00 1000 (34). 

 

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
http://www.correiapinto.sc.gov.br/
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10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

10.1. O Credenciamento estará aberto aos interessados de 08 de fevereiro de 2021 à 08 de março de 2021. A vigência do 

Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, podendo este ser renovado nos termos 

do art. 57 da Lei 8.666/93, desde que o prestador credenciado mantenha os mesmos requisitos exigidos neste edital para a 

classificação.  

 

10.2. Considera-se o início de vigência do Credenciamento a data de sua assinatura, estando sua eficácia condicionada à 

publicação, conforme parágrafo único, do artigo 61, da Lei 8.666/93.  

 

10.3. Quaisquer elementos, informações ou esclarecimentos relacionados a este Edital de Credenciamento, poderão ser obtidos 

mediante solicitação por escrito junto à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura.  

 

10.4. Convocado para assinatura do termo, e uma vez assinado, o Credenciado não poderá se furtar a prestar os serviços 

conforme os valores estabelecidos neste edital, ficando esclarecido que a desistência posterior acarretará as sanções previstas 

nesse Edital de Credenciamento.  

 

10.5. Fica reservado ao Município de Correia Pinto/SC a faculdade de revogar o credenciamento, de acordo com a 

oportunidade e conveniência da Administração, sem assistir aos interessados qualquer direito à indenização, assegurado o 

exercício do direito da ampla defesa e do contraditório. 

  

10.6. Será descredenciado a critério do Município de Correia Pinto/SC a qualquer tempo, durante o curso do contrato, o 

credenciado que não mantiver as mesmas condições exigidas para a habilitação e sem apresentar as razões objetivas que 

justifiquem a conduta adotada, ou ainda, que incida nas causas de rescisão contratual.  

 

10.7 São peças integrantes do presente Edital os Anexos de I a IV. 

 

10.8 Serão formalizados através deste credenciamento a quantidade de contratos necessários para que haja a correta integração 

ao sistema contábil e de receita do Município de Correia Pinto, suas fundações e instituições arrecadadoras. 

 

Correia Pinto/SC, 08 de fevereiro de 2021. 

 

 

Edilson Germiniani dos Santos 

Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO 

Estado de Santa Catarina 

Av. Duque de Caxias, 3601 - Correia Pinto/SC - CEP 88535-000 - Fone: (49) 3243-1150. 

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 
 

  10 
 

Processo Licitatório nº 01/2021 

Credenciamento nº 01/2021 

PMCP 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PARA CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS 

MUNICIPAIS 

1.  OBJETIVO E QUANTIDADE ESTIMADA  

 

1.1. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AUTORIZADAS PELO BANCO CENTRAL DO 

BRASIL PARA PRESTAR SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS 

RECEITAS PÚBLICAS MUNICIPAIS NO PADRÃO CONVÊNIO FEBRABAN, ATRAVÉS DE SUAS AGÊNCIAS 

E/OU CONVENIADAS, EM ABRANGÊNCIA NACIONAL, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO 

MAGNÉTICO DOS VALORES ARRECADADOS. Excetuam-se deste credenciamento as seguintes arrecadações por terem 

sistema próprio de geração dos boletos através de Convênio com o Município: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa 

Catarina, Convênio Detran e taxas de inscrição para Concursos/Processos Seletivos.  

 

1.2. A previsão do número de guias a serem recolhidas, anualmente conforme quadro abaixo: 

  

Item Quantidade Anual Estimada Especificações 

 

01 

 

 

30.000 

 

 

Guia serviços de arrecadação de IPTU 

02 10.000  

Guia serviços de arrecadação de ISS 

03 3.000  

Guia de serviço  de arrecadação de ITBI 

04 5.000  

Guia de serviços de arrecadação de outros tributos e 

taxas. 

 

1.3. Percentual acima demonstrado estimado de recolhimentos em cotas comparativo médio dos exercícios 2018/2019/2020 o 

que não vincula a obrigatoriedade do Município na emissão do quantitativo estimado. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1. Manutenção das atividades arrecadatórias da Prefeitura Municipal de Correia Pinto, visando a facilitação de arrecadação e 

melhor atendimento aos contribuintes. 

 

3. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

 

3.1. Emitir as faturas de todos os tributos e taxas, com a devida identificação através de código de barras a entrega das faturas 

aos clientes/contribuintes, para que estes posteriormente efetuem o pagamento das mesmas nas Instituições Financeiras 

credenciadas. 

 

3.2. Enviar à Instituição Financeira Credenciada, arquivo magnético para débito na conta corrente dos clientes que optaram 

pelo sistema, contendo Convênio, tipo de serviço identificando o Município, com no mínimo 03 (três) dias úteis de 

antecedência da data do vencimento. 

 

3.4. Manter o arquivo magnético enviado à Instituição Financeira Credenciada para substituição na eventualidade de 

danificação do mesmo. 
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3.5. Encaminhar à Instituição Financeira Credenciada, através de arquivo magnético, todas as alterações que ocorrerem no 

controle de identificação do interessado, bem como as exclusões solicitadas pelo Município. 

 

3.6. Fiscalizar o cumprimento das disposições do Contrato e a prestação dos serviços, bem como esclarecer eventuais dúvidas. 

 

3.7. O Município contabilizará as despesas de serviços bancários e as receitas de arrecadação, mediante relatórios gerados a 

partir dos arquivos de retorno dos dados conforme padrão FEBRABAN. 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDENCIADA 

 

4.1. Receber tributos e demais receitas municipais somente através dos documentos de arrecadação, aprovados pela Secretaria 

Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico e Tributário, que estejam com todos os campos de informações 

obrigatórios devidamente preenchidos, sem emendas ou rasuras, por qualquer modalidade pela qual se processe o pagamento. 

 

4.2. Autenticar todos os documentos de arrecadação de forma que fique evidenciada a identificação da Credenciada, número 

de terminal utilizado, o número da operação, a data e o valor recebido. 

 

4.3. Comprovar por intermédio do lançamento do débito no extrato de conta corrente, devidamente identificado, ou recibo 

próprio, os pagamentos realizados por home/office banking, internet ou autoatendimento. 

 

4.4. Comprovar por intermédio do recibo emitido pelo terminal da entidade credenciada, os pagamentos realizados por casas 

lotéricas ou demais entidades conveniadas. 

 

4.5. Receber qualquer conta ou fatura de serviços autorizados exclusivamente nos valores indicados nos respectivos 

documentos emitidos pelo Município no espaço intitulado “valor total”. 

 

4.6. Não receber documentos nas seguintes condições: 

 

a) Apresentem emendas, rasuras ou borrões; 

 

b) Estejam danificadas; 

 

c) Estejam impressos em formulários diversos dos emitidos pelo Município; 

 

d) Ausência de código de barras. 

 

4.6.1. Caso a Instituição Financeira Credenciada receba qualquer conta emitida pelo Município nos casos elencados com as 

alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do subitem anterior, será de sua inteira responsabilidade os danos e indenização do ato decorrente. 

 

4.7. Disponibilizar ao Município pelo Sistema ON-LINE conforme padrão Convênio FEBRABAN, no dia subsequente ao da 

arrecadação, os arquivos de retorno dos dados das contas recebidas, sem custo adicional ao Município.  

 

4.8. Repassar o produto da arrecadação no prazo de 02 (dois) dias úteis após a data do recebimento em conta específica do 

Município que será definida em Contrato. 

  

4.9. Para realização de débito em Conta a Instituição Financeira Credenciada deverá: 

 

a) Formar cadastro dos clientes que optaram pelo Débito Automático em conta corrente através de suas agências; 

 

b) Atualizar o cadastro (inclusões/exclusões), encaminhando ao Município arquivo magnético contendo os clientes optantes, 

para que se efetue o devido acerto (parcial ou global) nos registros do Município; 
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c) Requisitar autorização expressa de seus clientes, de forma escrita ou meio eletrônico, para o processamento de débito 

automático de despesas em sua conta corrente, nos termos do artigo 18, inciso I, §1º da Resolução nº 2.878/01 c/c artigo 2º da 

Resolução nº 2.892/01; 

 

d) Processar o arquivo magnético recebido do Município (movimento de débito), efetuando os débitos nas contas correntes dos 

clientes, nas datas de vencimentos identificadas nos arquivos, no caso da existência de saldos suficientes em conta corrente; 

 

e) Quando no dia do débito o sacado não tiver provisão de fundos em sua conta corrente, a Instituição Financeira Credenciada 

retornará a fatura como “não liquidada”. 

 

f) Encaminhar ao Município arquivo magnético contendo as informações sobre o processamento do arquivo de movimento de 

débito por vencimento, ou seja, o que foi e o que não foi debitado, de acordo com os códigos estabelecidos. A Instituição 

Financeira Credenciada efetuará o encaminhamento desse arquivo, até o 1º (primeiro) dia útil, após o dia do vencimento, 

ressalvados os casos de feriados locais. 

 

4.10. A identificação dos recebimentos e dos serviços prestados serão identificados através de arquivo eletrônico 

disponibilizados pela instituição financeira.  

 

4.11. Não receber títulos após o vencimento. Caso a credenciada optar pelo recebimento, fica autorizada, para tanto, deverá 

atualizar o débito conforme instruções contidas na guia para pagamento. Caso o vencimento cair em dia não útil, considerar-

se-á como data de vencimento dia útil anterior.  

 

4.12. Informar os números para contato telefônico com as centrais de apoio aos serviços de transmissão dos arquivos de 

retorno, bem como os endereços eletrônicos também utilizados pelas mesmas, e ainda atualizá-los sempre que houver 

modificações destes. 

 

4.13.  Disponibilizar apoio técnico necessário, especialmente da área de TI para a integração dos sistemas informatizados 

visando a geração das guias e a arrecadação dos valores objetos deste procedimento. 

 

4.14. É vedado a Instituição Financeira: 

 

a) 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. 

 

b) Cancelar ou debitar valores sem a autorização expressa do Município. 

 

4.15. Não será considerada como repassada a arrecadação: 

 

a) enquanto o arquivo das transações remetido pela Instituição Financeira não for recebido pelo Município; 

 

b) quando o valor constante do arquivo das transações for diferente do valor registrado no extrato, e enquanto perdurar a 

irregularidade. 

 

4.16. 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 presente CONTRATO que venham em 

prejuízo dos interesses do Município. 

 

 

5. DO PREÇO 

 

5.1. Pela prestação de serviços de arrecadação em todo território nacional, objeto do presente Credenciamento, o Município 

pagará à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: 
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a) R$ 1,99 por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal PGT e prestação de 

contas através de meio eletrônico; 

 

b) R$ 1,99  por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal URA e prestação de 

contas através de meio eletrônico; 

 

c) R$ 1,99  por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal Internet e prestação de 

contas através de meio eletrônico; 

 

d) R$ 1,99  por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal Terminal de 

Autoatendimento e prestação de contas através de meio eletrônico; 

 

e) R$ 1,99 por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal Gerenciador 

Financeiro e prestação de contas através de meio eletrônico; 

 

f) R$ 1,99 por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal Correspondente 

Bancário e prestação de contas através de meio eletrônico; 

 

g) R$ 1,99  por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal Terminal de 

Autoatendimento com Cartão de outra Instituição Financeira e prestação de contas através de meio eletrônico. 

 

h) R$ 1,99  por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no guichê de caixa da agência 

bancária e/ou correspondente bancário e prestação de contas através de meio eletrônico. 

 

5.2 A Credenciada creditará à conta específica indicada no contrato mantida junto à instituição financeira o valor efetivamente 

arrecadado, debitando na mesma conta o valor correspondente a tarifa indicada no item de SERVIÇOS E PREÇOS.     

 

6. DA FISCALIZAÇÃO 

 

6.1. A prestação de serviços de arrecadação ficará sempre sujeita à regulamentação e fiscalização do Município, através da 

Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico e Tributário. 

 

6.2. O Município poderá determinar a qualquer momento, mediante prévia comunicação ao BANCO, a realização de inspeções 

e levantamentos, inclusive nas agências integrantes da rede arrecadadora, para certificação dos procedimentos de 

processamento e repasse dos recursos arrecadados. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1. A Instituição Financeira Credenciada prestará serviços bancários de recolhimento de qualquer tipo de receita pública de 

competência do Município no padrão FEBRABAN, através de suas agências e/ou conveniadas, em qualquer guichê de caixa 

do território nacional. 

 

7.2. A Instituição Financeira Credenciada ficará isenta de qualquer responsabilidade se os arquivos de movimento não forem 

entregues nos prazos estabelecidos, observando-se que tal caso venha a acarretar algum tipo de prejuízo aos clientes, estes 

deverão ser suportados pelo Município, sendo assegurado eventual direito de regresso por parte do banco. 

 

7.3. A Instituição Financeira Credenciada, na qualidade de simples mandatário, fica isento de qualquer responsabilidade pela 

omissão ou inexatidão dos valores consignados nos arquivos apresentados pelo Município, limitando-se a efetuar o débito 

na conta corrente do cliente na data do vencimento, observando-se que caso lhe seja imputada a responsabilidade por tais 

informações em razão de prejuízos causados aos clientes, estes deverão ser suportados pelo Município, sendo assegurado 

eventual direito de regresso por parte Instituição Financeira Credenciada. 
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7.4. Somente deverão ser arrecadados os débitos até a data contida no documento de cobrança, sendo vedado o seu 

recebimento em data posterior. As partes se comprometem a não utilizarem os arquivos magnéticos em outros serviços que 

não o de transposição de dados. 

 

7.5. No caso de ocorrência de situações atípicas que impeçam débito dos valores no vencimento, o banco e o Município, em 

comum acordo, tomarão as medidas necessárias para atender o interesse das partes envolvidas. 

 

Correia Pinto/SC, 27 de janeiro de 2021. 

 

 

Edilson Germiniani dos Santos 

Prefeito 
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ANEXO II 

 

PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 

PARA CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS 

MUNICIPAIS 

 

Ao MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO/SC 

Comissão Permanente de Licitação Ref.: PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 

 

A Instituição Financeira   (razão social e de fantasia, se houver), CNPJ nº   ,  com sede em   , 

fone  , celular  e e-mail   , após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no Edital em referência, 

apresenta o pedido de pré-qualificação para o credenciamento, nos termos consignados no citado ato convocatório e seus 

anexos, com os quais concorda plenamente, declarando possuir estrutura disponível e suficiente com pessoal técnico adequado 

para a execução dos serviços ora propostos. Informa que o pedido ora formulado abrange os serviços discriminados no Edital 

convocatório. Compromete-se a fornecer à Contratante quaisquer informações ou documentos eventualmente solicitados e 

informar toda e qualquer alteração na documentação referente à sua habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação 

econômico-financeira e regularidade fiscal relacionada às condições de credenciamento. Declara estar ciente de que a 

contratação dos serviços constantes do Edital não gera qualquer tipo de vínculo empregatício dos profissionais desta empresa 

com o Município, razão pela qual, assume todas as despesas de natureza previdenciária e trabalhista ou de eventuais demandas 

trabalhistas relativas aos profissionais selecionados para atendimento ao presente credenciamento, inclusive com relação aos 

demais encargos incidentes sobre a prestação do serviço. 

 

 

  ,  de  de 2021. 

 

 

 

 

(Identificação e assinatura do representante legal da Empresa) (CPF, RG) 

(Endereço / endereço eletrônico). 

BANCO:   AGÊNCIA: 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

PARA CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS 

MUNICIPAIS 

 

 

Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal       A       empresa       

......................................................,       situada       à     Rua 

............................................, na cidade..........., estado de ..........., inscrita no CNPJ nº. 

.........................................., por intermédio de seu representante legal, Sr.(a)........................................................................,  

portador(a)  da carteira  de identidade 

nº. ................................... e do CPF nº , DECLARA, para fins do disposto no 

Inciso V do Art. 27 da Lei nº. 8.666/93, acrescido ela Lei nº. 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 quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

Local e data:.............................. 

Representante legal e assinatura: ........................... 

 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO IV 

 

MINUTA TERMO DE CREDENCIAMENTO  

PARA CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS 

MUNICIPAIS 

 

CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AUTORIZADAS PELO BANCO CENTRAL DO 

BRASIL PARA PRESTAR SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS 

RECEITAS PÚBLICAS MUNICIPAIS NO PADRÃO CONVÊNIO FEBRABAN, ATRAVÉS DE SUAS AGÊNCIAS 

E/OU CONVENIADAS, EM ABRANGÊNCIA NACIONAL, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO 

MAGNÉTICO DOS VALORES ARRECADADOS. Excetuam-se deste credenciamento as seguintes arrecadações por terem 

sistema próprio de geração dos boletos através de Convênio com o Município: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa 

Catarina, Convênio Detran e taxas de inscrição para Concursos/Processos Seletivos.  

  

No dia ...... do mês de ......... do ano de 2021, compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA 

PINTO, Estado de SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 75.438.655/0001-45, 

com sede administrativa localizada na RUA DUQUE DE CAXIAS, 3601, bairro CENTRO, CEP nº. 88535-000, nesta cidade 

de Correia Pinto/SC, representado pelo(a) PREFEITO, o Sr. Edilson Germiniani dos Santos, inscrito no CPF sob o nº. 

772.053.409-34, doravante denominada CONTRATANTE, e o(s) profissional(is)/empresa(s) abaixo qualificadas, doravante 

denominadas CREDENCIADA, a empresa, .........................., estabelecida na ..................................., inscrita no CNPJ sob o nº 

............................, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu .................., Sr. ......................, 

portador do CPF nº ........................., que ajustam entre si o presente Termo de Credenciamento, em conformidade com art. 25 e 

demais disposições  da Lei nº 8.666/93, e em conformidade com as especificações constantes no processo administrativo nº 

01/2021, Credenciamento nº 01/2021, devidamente formalizado, mediante as seguintes cláusulas e condições:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

 

1.1 CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AUTORIZADAS PELO BANCO CENTRAL DO 

BRASIL PARA PRESTAR SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS 

RECEITAS PÚBLICAS MUNICIPAIS NO PADRÃO CONVÊNIO FEBRABAN, ATRAVÉS DE SUAS AGÊNCIAS 

E/OU CONVENIADAS, EM ABRANGÊNCIA NACIONAL, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO 

MAGNÉTICO DOS VALORES ARRECADADOS. Excetuam-se deste credenciamento as seguintes arrecadações por terem 

sistema próprio de geração dos boletos através de Convênio com o Município: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa 

Catarina, Convênio Detran e taxas de inscrição para Concursos/Processos Seletivos.  

 

1.2. Pela prestação de serviços de arrecadação em todo território nacional, objeto do presente Credenciamento o Município 

pagará à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: 

 

a) R$ 1,99 por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal PGT e prestação de 

contas através de meio eletrônico; 

 

b) R$ 1,99  por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal URA e prestação de 

contas através de meio eletrônico; 

 

c) R$ 1,99  por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal Internet e prestação de 

contas através de meio eletrônico; 

 

d) R$ 1,99  por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal Terminal de 

Autoatendimento e prestação de contas através de meio eletrônico; 

 

e) R$ 1,99 por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal Gerenciador 

Financeiro e prestação de contas através de meio eletrônico; 
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f) R$ 1,99 por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal Correspondente 

Bancário e prestação de contas através de meio eletrônico; 

 

g) R$ 1,99  por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal Terminal de 

Autoatendimento com Cartão de outra Instituição Financeira e prestação de contas através de meio eletrônico. 

 

h) R$ 1,99  por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no guichê de caixa da agência 

bancária e/ou correspondente bancário e prestação de contas através de meio eletrônico. 

 

1.3 A Credenciada creditará à conta específica indicada no contrato mantida junto à instituição financeira o valor efetivamente 

arrecadado, debitando na mesma conta o valor correspondente a tarifa indicada no item de SERVIÇOS E PREÇOS.     

 

CLÁUSULA SEGUNDA – AMPARO LEGAL  

2.1 O presente termo é regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações pertinentes e suas 

alterações posteriores, aplicando-se, no que couber, os princípios do direito público, suplementados pelos preceitos do direito 

privado.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO CONTRATUAL  
 

3.1. O PERÍODO CREDENCIAMENTO SERÁ DE 08 DE FVEREIRO DE 2021 À 08 DE MARÇO DE 2021. 

 

3.2. O Recebimento dos envelopes contendo documentos para o credenciamento dar-se-á na Prefeitura Municipal de Correia 

Pinto, na Rua Duque de Caxias, 3601, Centro, no setor de Licitações e Contratos, das 08:00h as 12:00h, das 13:30h até as 

17:30h ou também poderão ter acesso ao Edital completo no site: www.correiapinto.gov.br. 

 

3.3. O presente Credenciamento terá validade de por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, 

enquanto houver a necessidade pública a ser atendida através da presente contratação, consoante a autorização do artigo 57, II 

da Lei Federal nº 8.6666/1993.       

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDENCIADA 

 

4.1. Receber tributos e demais receitas municipais somente através dos documentos de arrecadação, aprovados pela Secretaria 

Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico e Tributário, que estejam com todos os campos de informações 

obrigatórios devidamente preenchidos, sem emendas ou rasuras, por qualquer modalidade pela qual se processe o pagamento. 

 

4.2. Autenticar todos os documentos de arrecadação de forma que fique evidenciada a identificação da Credenciada, número 

de terminal utilizado, o número da operação, a data e o valor recebido. 

 

4.3. Comprovar por intermédio do lançamento do débito no extrato de conta corrente, devidamente identificado, ou recibo 

próprio, os pagamentos realizados por home/office banking, internet ou autoatendimento. 

 

4.4. Comprovar por intermédio do recibo emitido pelo terminal da entidade credenciada, os pagamentos realizados por casas 

lotéricas ou demais entidades conveniadas. 

 

4.5. Receber qualquer conta ou fatura de serviços autorizados exclusivamente nos valores indicados nos respectivos 

documentos emitidos pelo Município no espaço intitulado “valor total”. 

 

4.6. Não receber documentos nas seguintes condições: 

 

http://www.correiapinto.gov.br/
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a) Apresentem emendas, rasuras ou borrões; 

 

b) Estejam danificadas; 

 

c) Estejam impressos em formulários diversos dos emitidos pelo Município; 

 

d) Ausência de código de barras. 

 

4.6.1. Caso a Instituição Financeira Credenciada receba qualquer conta emitida pelo Município nos casos elencados com as 

alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do subitem anterior, será de sua inteira responsabilidade os danos e indenização do ato decorrente. 

 

4.7. Disponibilizar ao Município pelo Sistema ON-LINE conforme padrão Convênio FEBRABAN, no dia subsequente ao da 

arrecadação, os arquivos de retorno dos dados das contas recebidas, sem custo adicional ao Município. 

 

4.8. Repassar o produto da arrecadação no prazo de 02 (dois) dias úteis após a data do recebimento em conta específica do 

Município que será definida em Contrato. 

  

4.9. Para realização de débito em Conta a Instituição Financeira Credenciada deverá: 

 

a) Formar cadastro dos clientes que optaram pelo Débito Automático em conta corrente através de suas agências; 

 

b) Atualizar o cadastro (inclusões/exclusões), encaminhando ao Município arquivo magnético contendo os clientes optantes, 

para que se efetue o devido acerto (parcial ou global) nos registros do Município; 

 

c) Requisitar autorização expressa de seus clientes, de forma escrita ou meio eletrônico, para o processamento de débito 

automático de despesas em sua conta corrente, nos termos do artigo 18, inciso I, §1º da Resolução nº 2.878/01 c/c artigo 2º da 

Resolução nº 2.892/01; 

 

d) Processar o arquivo magnético recebido do Município (movimento de débito), efetuando os débitos nas contas correntes dos 

clientes, nas datas de vencimentos identificadas nos arquivos, no caso da existência de saldos suficientes em conta corrente; 

 

e) Quando no dia do débito o sacado não tiver provisão de fundos em sua conta corrente, a Instituição Financeira Credenciada 

retornará a fatura como “não liquidada”. 

 

f) Encaminhar ao Município arquivo magnético contendo as informações sobre o processamento do arquivo de movimento de 

débito por vencimento, ou seja, o que foi e o que não foi debitado, de acordo com os códigos estabelecidos. A Instituição 

Financeira Credenciada efetuará o encaminhamento desse arquivo, até o 1º (primeiro) dia útil, após o dia do vencimento, 

ressalvados os casos de feriados locais. 

 

4.10. A identificação dos recebimentos e dos serviços prestados serão identificados através de arquivo eletrônico 

disponibilizados pela instituição financeira.  

 

4.11. Não receber títulos após o vencimento. Caso a credenciada optar pelo recebimento, fica autorizada, para tanto, deverá 

atualizar o débito conforme instruções contidas na guia para pagamento. Caso o vencimento cair em dia não útil, considerar-

se-á como data de vencimento dia útil anterior. 

 

4.12. Informar os números para contato telefônico com as centrais de apoio aos serviços de transmissão dos arquivos de 

retorno, bem como os endereços eletrônicos também utilizados pelas mesmas, e ainda atualizá-los sempre que houver 

modificações destes. 

 

4.13.  Disponibilizar apoio técnico necessário, especialmente da área de TI para a integração dos sistemas informatizados 

visando a geração das guias e a arrecadação dos valores objetos deste procedimento. 
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4.14. É vedado a Instituição Financeira: 

 

a) 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. 

 

b) Cancelar ou debitar valores sem a autorização expressa do Município. 

 

4.15. Não será considerada como repassada a arrecadação: 

 

a) enquanto o arquivo das transações remetido pela Instituição Financeira não for recebido pelo Município; 

 

b) quando o valor constante do arquivo das transações for diferente do valor registrado no extrato, e enquanto perdurar a 

irregularidade. 

 

4.16. 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 presente CONTRATO que venham em 

prejuízo dos interesses do Município. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

 

5.1.  Sem prejuízo das demais disposições deste contrato e dos termos do Processo de Licitatório nº 01/2021, constituem 

obrigações do MUNICÍPIO: 

 

5.2. Emitir as faturas de todos os tributos, com a devida identificação através de código de barras e entrega das faturas aos 

clientes/contribuintes, para que estes posteriormente efetuem o pagamento das mesmas nas Instituições Financeiras 

credenciadas. 

 

5.3.  Enviar a Instituição Financeira Credenciada, arquivo magnético para débito na conta corrente dos clientes que optaram 

pelo sistema, contendo Convênio, tipo de serviço identificando o Município, com no mínimo 03 (três) dias úteis de 

antecedência da data do vencimento. 

 

5.4. Manter o arquivo magnético enviado à Instituição Financeira Credenciada para substituição na eventualidade de 

danificação do mesmo. 

 

5.5. Encaminhar a Instituição Financeira Credenciada, através de arquivo magnético, todas as alterações que ocorrerem no 

controle de identificação do interessado, bem como as exclusões solicitadas pelo Município. 

 

5.6. Fiscalizar o cumprimento das disposições do Termo e a prestação dos serviços, bem como esclarecer eventuais dúvidas. 

 

5.7. O Município contabilizará as despesas de serviços bancários e as receitas de arrecadação, mediante relatórios gerados a 

partir dos arquivos de retorno dos dados conforme padrão FEBRABAN. 
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CLÁUSULA SEXTA – DA PREVISÃO ORÇAMENTARIA:  

 

6.1.   As despesas decorrentes do credenciamento celebrado serão cobertas pela Dotação Orçamentária nº 07.01.2.008 

3.3.90.00.00.00.00.00 1000 (34). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES  

 

7.1. A inobservância, pela CREDENCIADO, de qualquer cláusula ou obrigação constante deste termo, ou de dever originado de 

norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará ao Município de Correia Pinto, garantida a prévia defesa, a aplicar, em cada 

caso, as sanções previstas nos artigos 86, 87, 88 da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

7.1.2. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos 3 (três) últimos faturamentos mensais liquidados, em decorrência de 

rescisão do contrato sem justo motivo;  

 

7.1.3. suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal, podendo ser aplicada:  

 

a) Por 3(três) meses, quando o CREDENCIADO incidir duas vezes, no período de 1 (um) ano, em atraso na execução dos 

serviços que lhe tenham sido confiados, ou reincidente em faltas pelas quais já tenha sido advertida;  

 

b) Por 6 (seis) meses, quando for responsável pela rescisão deste Contrato, e  

 

c) Por prazo superior a 6 (seis) meses, não excedente de 2 (dois) anos, nos casos em que o inadimplemento acarretar graves 

prejuízos ao Município.  

 

7.1.4 declaração de inidoneidade.  

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO  

 

8.1. A rescisão do credenciamento poderá ser: Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, alterada pelas Leis nº 8.883/94 e Lei nº 9.648/98.  

 

a) Decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, com as consequências previstas no contrato e no edital.  

 

b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a 

termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração.   

 

8.2. A rescisão do presente de que trata o inciso I, do artigo 79, acarretará as consequências previstas no artigo 80, incisos I a IV, 

ambos da lei nº 8.666/93 e suas alterações.  

 

8.3. A reincidência do CREDENCIADO em quaisquer irregularidades tornará o credenciamento passível de rescisão.  

 

8.4. O presente credenciamento tem caráter precário, podendo, a qualquer momento, o credenciado ou a Administração 

denunciar o credenciamento, caso seja constatada qualquer irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas 

neste termo e na legislação pertinente ou no interesse próprio, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.  

 

8.5. Ocorrendo motivo que justifique, atendido em especial o interesse do CONTRATANTE, o presente contrato poderá ser 

rescindido unilateralmente nos moldes da Lei n.º 8.666/93, pelo CONTRATANTE a qualquer momento, mediante notificação 

para a suspensão dos serviços.  

 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA  

 

9.1.  O Credenciamento estará aberto aos interessados de 08 de fevereiro de 2021 à 08 de março de 2021. A vigência do Termo 

de Credenciamento será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, podendo este ser renovado nos termos do art. 57 

da Lei 8.666/93, desde que o prestador credenciado mantenha os mesmos requisitos exigidos neste edital para a classificação.  



                       PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO 

                 Estado de Santa Catarina 
Avenida Duque de Caxias, 3601, Centro, Correia Pinto/SC - CEP 88535-000 

Fone: (49) 3243-1150 – www.correiapinto.sc.gov.br 

 

 

 

                        
 

 

 

 

 

 
 

  22 

Processo Licitatório nº 01/2021 

Credenciamento nº 01/2021 

PMCP 

 

 

9.2. Considera-se o início de vigência do Credenciamento a data de sua assinatura, estando sua eficácia condicionada à 

publicação, conforme parágrafo único, do artigo 61, da Lei 8.666/93.  

 

CLAUSULA DÉCIMA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO  

 

10.1. O credenciado, reconhece expressamente os direitos do Município de Correia Pinto, em caso de rescisão Administrativa 

nos termos do art. 77, da Lei 8.666/93.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL  

 

11.1. O credenciado encontra-se vinculado aos termos e condições fixadas no Edital de Credenciamento nº 01/2021 PMCP, 

termos do artigo 55, inciso XI, da Lei 8.666/93.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DO FORO  

 

12.1. Fica determinado o Foro da Comarca de Correia Pinto - SC, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja, para dirimir questões oriundas do presente contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes. E, por estarem justas de 

contratados firmam o presente instrumento, para que produza os efeitos legais.  

 

Correia Pinto, ____/____/______ 

 

 

______________________                             ______________________                          

Edilson Germiniani dos Santos 

CONTRATANTE                                                                    CONTRATADA  

 

 

 

 

 

 

 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
 

O presente edital cumpre com as exigências legais, estando em acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, pelo que, de acordo 

com o artigo 38 do parágrafo único da referida Lei o dou como aprovado. 

 

Correia Pinto, 08 de fevereiro de 2021. 

 

 

_________________________________ 

KAREM ROSA DOS PASSOS 

Procuradora Geral do Município 

OAB/SC 26224 

                                                         


