
 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 
 
 
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SEM EXCLUSIVIDADE, PARA 
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS, EFETUADAS POR MEIO 
DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL E SUA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS.  
 
 
PREÂMBULO  
 
O Município de Rio Grande da Serra, por meio da Secretaria de Finanças  e Comissão Especial, 
nomeada pela Portaria nº 543/2022 torna público, nos termos da Lei nº 8.666/93, que estão 
abertas as inscrições de CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E 
INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS para prestação de serviços bancários, sem exclusividade, de 
arrecadação de tributos e demais receitas municipais, efetuadas por meio de Documento de 
Arrecadação Municipal, mediante as condições estabelecidas neste edital e em seus anexos. 
 
Os documentos para o credenciamento deverão ser entregues e protocolados no Departamento 
de Tesouraria, à Rua do Progresso, nº 700, até às 15:00 horas do dia 27 de novembro de 2022, 
em envelope indevassável e rubricados em seus fechos com indicação na parte externa do 
número do processo. 
 
1. DO OBJETO  
 
1.1. Constitui objeto do presente edital o credenciamento de instituições financeiras e 

instituições de pagamentos para prestação de serviços bancários de arrecadação de 
tributos municipais e demais receitas de titularidade da Prefeitura do Município de Rio 
Grande da Serra, através de documentos na modalidade código de barras no padrão 
FEBRABAN (não compensável), com prestação de contas por meio magnético de valores 
arrecadados, observadas as condições estipuladas na legislação que rege a matéria e 
segundo os critérios deste Edital, em conformidade com o ANEXO I. 
 

1.2. As partes se comprometem a cumprir a legislação brasileira sobre segurança da 
informação, privacidade e proteção de dados, incluindo-se a Lei nº 13.709/2018 – Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD), considerando a necessidade de compartilhamento 
de dados pessoais para a realização da atividade de “Arrecadação de Contas”. 
 

 
 
2. DA ADESÃO AO CREDENCIAMENTO 
 
2.1. Torna-se implícito que os proponentes ao participarem do presente CREDENCIAMENTO 
concordam INTEGRALMENTE com os termos deste Edital e seus anexos. 
 
 
2.2. Todas as Instituições Financeiras e instituições de pagamentos habilitadas serão convocadas 
para assinar o Termo de Credenciamento, anexo III deste Edital. 
 
2.3. A convocação para assinatura do Termo de Credenciamento se dará após a efetiva 
habilitação do interessado e ratificação do processo pela autoridade superior. Os proponentes 
habilitados serão convocados para assinatura do Termo de Credenciamento no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, segundo os critérios deste Edital. 
 



 

 

2.4. Para assinatura do TERMO DE CREDENCIAMENTO, deverá(ão) a(s) Instituição(ões) 
Financeira(s) e instituição(ões) de pagamento(s) habilitada(s) comprovar(em) no ato da 
assinatura, a existência de no mínimo uma unidade/agência arrecadadora dentro do Município 
(área urbana), com a indicação do endereço e local de funcionamento, de acordo com as regras 
estabelecidas para Instituições Financeiras, previstas em lei e regulamentada pelos órgãos 
competentes, mantendo tais durante todo o período de vigência do CREDENCIAMENTO. 
 
2.5. Ainda para assinatura do TERMO DE CREDENCIAMENTO, a(s) Instituição(ões) 
Financeira(s) e instituição(ões) de pagamento(s) habilitada(s) deverão apresentar declaração do 
Banco Central de que esta (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. 
 
2.6. O Termo de Credenciamento terá vigência de até 24  (vinte e quatro) meses  prorrogáveis até 
o limite por lei e terá início a partir de sua assinatura. 
 
2.7. Os termos de procedimento de arrecadação, repasse dos valores arrecadados e demais 
considerações estão incluídas no Anexo I – Termo de Referência que é parte integrante deste 
Edital. 
 
2.8. Considerar-se-ão credenciados todos os interessados que atendam na íntegra as condições 
exigidas no presente Edital, e também, cujo valor de tarifa não seja superior ao valor estabelecido 
no item 9.1. deste Edital. 
 
 2.9. O horário de atendimento aos interessados será das 08:00 às 17:00h, junto à Comissão 
Especial, localizada na Rua Progresso, 700 – Jardim Progresso – Rio Grande da Serra/SP. 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar deste chamamento as instituições financeiras e instituições de pagamentos 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil na forma de banco Múltiplo, Comercial, 
Cooperativo e Cooperativa de Crédito, que mantenham agência no município de Rio Grande da 
Serra, que preencherem todos os requisitos exigidos neste Edital e aceitarem o preço unitário pela 
prestação de serviço fixado no ANEXO I deste Edital. 
 
3.2.  Poderão também participar deste Credenciamento:  
 
a) Para o caso de Instituições Financeiras e instituições de pagamentos em recuperação judicial, 
no momento da assinatura do contrato, deverá apresentar cópia do ato de nomeação do 
administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional 
responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente 
do juízo ou do administrador, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial; 
 
b) Para o caso de Instituições Financeiras e instituições de pagamentos em recuperação 
extrajudicial, no momento da assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental 
de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial. 
 
3.3. Não será admitida nesta licitação participação de Instituições Financeiras e instituições de 
pagamentos: 
 
a) Que estejam punidas na forma do artigo 87, Incisos III e IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e/ou na 
forma do artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520/02; 
 
b) Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, 
qualquer que seja sua forma de constituição; 
 



 

 

c) Estrangeiras que não funcionem no País; 
 
d) Que não possuam ramo de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação. 
 
4. DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DO ENVELOPE 
 
4.1. As instituições financeiras e instituições de pagamentos, candidatas ao credenciamento 
deverão entregar à Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra, com as seguintes inscrições 
no anverso do envelope: 
 
 

HABILITAÇÃO 
COMISSÃO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N. º 01/2022 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
ENDEREÇO COMPLETO DA PROPONENTE 

FONE / E-MAIL 

 
 
4.2. A instituição financeira e instituição de pagamento ainda não credenciada poderá protocolar 
inscrição para o credenciamento, a partir da publicação deste, aderindo às condições deste Edital, 
juntando a documentação e indicando endereço para contato e o(s) representante(s) 
credenciado(s) para praticar todos os atos necessários em seu nome em todas as etapas. 
 
5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CREDENCIAMENTO 
 
5.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma via, preferencialmente, 
numerados em sequencia e rubricados em todas as suas páginas por representante legal da 
instituição ou preposto. 
 
5.2. 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 Assembléia da última eleição da Diretoria, ou documento 
equivalente; 
 
b) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no país, e 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil. 
 
5.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista 
 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 
 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede da instituição financeira, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto contratual; 
 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 
da instituição financeira, ou outra equivalente na forma da lei, mediante apresentação das 
seguintes certidões: 
 



 

 

c1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa 
de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da União, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que abrange inclusive as 
contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’ a ‘d’, do parágrafo único do art. 11, da Lei nº. 8.212, 
de 24 de junho de 1991, na forma da Lei; 
   
c2) Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou 
declaração de isenção ou de não incidência, assinada pelo representante legal da instituição 
financeira, sob as penas da lei; 
 
c3) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pela 
Secretaria Municipal de Finanças e/ou Fazenda; 
 
d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da 
apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 
 
e) 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, mediante apresentação da 
CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), nos termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 
2011; 
 
f) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 
documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 
 
5.4 Documentação Complementar 
 
a) Declaração de que a proponente se submete a todas as condições e termos do Edital e à 
legislação pertinente e se responsabiliza pela veracidade das informações prestadas e 
autenticidade dos documentos apresentados, firmada pelo representante da instituição para o 
Edital, juntando-se à mesma, documento que o qualifique para o ato (Procuração, Ato 
Constitutivo, Contrato Social ou Estatuto); 
 
b) Termo de Adesão contendo os preços unitários das tarifas bancárias por Guia de Arrecadação 
recebida; 
 
c) Declaração de que cumpre as disposições do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
 
Notas Importantes 
 
I. Os documentos exigidos deverão ser apresentados cronologicamente ordenados em 
conformidade com o Edital, com as folhas sequencialmente numeradas. 
 
II. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia, 
autenticados por cartório competente ou por servidor público municipal integrante ou indicado pela 
Comissão especial, ou através de publicação da imprensa oficial, sendo vedada a fotocópia 
efetuada por fac-símile. Os documentos solicitados, neste instrumento, deverão estar em plena 
vigência na data de apresentação. 
 
III. À Administração se reserva o direito de exigir o documento original para confronto com o 
apresentado na licitação, através de cópia autenticada. 
IV. Documentos que não tenham a sua validade expressa e/ou legal, serão considerados válidos 
pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua emissão. 
 
V. Será inabilitada a proponente que não apresentar os documentos de acordo com as exigências 
deste Edital e seus anexos. 



 

 

 
VI. A constatação, a qualquer tempo, de adulteração ou falsificação dos documentos 
apresentados, ensejará a adoção da aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito 
de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 02 (dois) anos, bem como de 
Representação à autoridade competente, para aplicação da penalidade de inidoneidade, 
independentemente das medidas judiciais cabíveis. 
 
VII. As penalidades administrativas previstas no item anterior serão aplicadas também às 
proponentes ou credenciadas, na hipótese de chegar ao conhecimento desta Secretaria a 
comprovação de emissão de quaisquer documentos adulterados ou falsos, apresentados perante 
outros órgãos ou entidades públicas. 
 
6. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 
 
6.1. A Comissão Especial iniciará os trabalhos, examinando no prazo de até 05 (cinco) dias úteis 
da entrega dos envelopes de Credenciamento contendo a Documentação apresentada pela 
instituição interessada. 
 
6.1.1. É facultado à Comissão Especial a promoção de diligências ou reuniões destinadas a 
esclarecer ou complementar a instrução do Credenciamento, ou solicitar esclarecimentos 
adicionais aos interessados, que deverão ser satisfeitos no prazo estabelecido. 
 
6.2. Do ato de análise da documentação, será lavrada ata circunstanciada, que deverá ser 
assinada pelos membros da Comissão Especial e disponibilizada ao interessado por e-mail.  
 
6.3. Serão inabilitadas, preliminarmente, as instituições Licitantes cuja documentação não atenda 
as exigências deste Edital e seus anexos. 
 
6.4. Das decisões da Comissão Especial, cabe Recurso, que será recebido e processado nos 
termos e prazos do art. 109, da Lei 8.666/93. 
 
6.5. Serão credenciadas todas as instituições que satisfizerem as exigências contidas neste edital. 
 
6.6 Serão declarados inabilitados os interessados: 
 
6.6.1 Que por qualquer motivo, tenham sido declarados inidôneos pela Administração Pública, 
Direta ou Indireta, Federal ou Estadual ou Municipal, com a publicação do ato no Diário Oficial da 
União ou do Estado, pelo Órgão que o expediu. 
 
6.6.2 Inadimplentes com as obrigações assumidas junto ao órgão fiscalizador da classe, sejam 
pendências financeiras ou relativas ao registro profissional, bem como os que possuam qualquer 
nota desabonadora emitida pelo mesmo. 
 
6.6.3 Que deixarem de apresentar qualquer documentação de apresentação obrigatória exigida no 
Edital. 
 
6.6.4 Anteriormente descredenciados pelo Município por descumprimento de Cláusulas 
Contratuais ou por haver sido constatada irregularidade na execução dos serviços prestados. 
 
 
 
7. DA FORMALIZAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 
 
7.1. O processo será encaminhado a Prefeita Municipal, após análise de toda a documentação 
apresentada pelo solicitante do credenciamento, com decisão favorável da Comissão Especial, 
para ratificação e publicação do extrato do chamamento. 



 

 

 
7.2. Sendo ratificado o pedido de credenciamento será formalizado o termo próprio “CONTRATO” 
– Anexo IV, contendo as Cláusulas e condições previstas neste Edital. 
 
7.3. A Comissão Especial poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico ao órgão ou a 
profissionais especializados e/ou efetuar visitas nos locais de recebimento a fim de verificar as 
instalações, equipamentos e profissionais destinados ao atendimento, visando assegurar a 
comodidade aos usuários. 
 
7.4. As inscrições para o credenciamento poderão ser feitas após o prazo estabelecido no item 2, 
respeitando o prazo de validade deste Credenciamento. Os interessados deverão entregar o 
envelope – Documentação, de segunda-feira a sexta-feira, das 09:00 às 16:00h, junto à Comissão 
Especial, localizada na Rua do Progresso, 700 – Jardim do Progresso – Rio Grande da Serra/SP. 
A análise da documentação ocorrerá no prazo previsto no item 6.1 do Edital. 
 
8. DAS CONDIÇÕES E EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
8.1. As instituições credenciadas deverão executar os serviços de acordo com o Termo de 
Referência – Anexo I. 
 
8.2. A instituição deverá considerar que os usuários dos serviços tomarão conhecimento das 
instituições credenciadas, onde terão livre escolha na procura das mesmas, sendo vedado a este 
Órgão Público o direcionamento para esta ou àquela instituição. 
 
8.3. O Município atribui às instituições credenciadas a responsabilidade de emitir comprovantes 
eletrônicos de pagamentos dos referidos documentos com a chancela dos seus correspondentes. 
 
8.4. As instituições credenciadas ficam autorizadas a receber os recolhimentos em dinheiro ou 
cheques, desde que sejam do próprio contribuinte, de valor igual ao documento de arrecadação e 
com vinculação de pagamento. O Município outorga às instituições financeiras poderes para 
endossar os cheques recebidos para quitação dos documentos de arrecadação. Os cheques 
eventualmente não honrados serão debitados na conta de livre movimentação do Município na 
Instituição Financeira. Fica a critério da instituição financeira a aceitação de cheques de não 
clientes. 
 
8.4.1. A instituição financeira e instituição de pagamento determinará quais canais e mecanismos 
de arrecadação serão disponibilizados para atendimento de seus clientes e não clientes. 
 
8.5. Todos os documentos de arrecadação serão identificados, de forma que fiquem evidenciados, 
no mínimo, a identificação da instituição, da máquina utilizada, o número da operação, a data e o 
valor recebido. 
 
8.6. As instituições financeiras não são responsáveis 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. 
 
8.7. As instituições financeiras e instituições de pagamentos se obrigam a manter sistemas 
operacionais e de informática capazes de operacionalizar os serviços deste edital e a fornecer ao 
Município, prontamente, as informações necessárias ao acompanhamento das movimentações 
financeiras e outras que forem requeridas, de modo que os serviços sejam prestados dentro do 
melhor padrão de qualidade possível. 
 
8.8. As instituições financeiras e instituições de pagamentos credenciadas se obrigam a respeitar 
fielmente o padrão FEBRABAN e a encaminhar nos arquivos magnéticos de arrecadação diária 
todos os pagamentos de uma mesma data de crédito, não devendo existir em um mesmo arquivo 
mais de uma data de crédito, sob pena da obrigatoriedade da instituição refazer e reencaminhar o 



 

 

arquivo para a Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra, além das penalidades pertinentes. 
 
8.9. A Instituição Financeira e instituição de pagamento credenciada iniciará a prestação dos 
serviços de recebimento/arrecadação de guias, em cinco dias após a assinatura do contrato, 
disponibilizando contas bancárias e toda infraestrutura específica necessária. 
 
 
8.10. O Termo de Credenciamento poderá, a qualquer tempo, ser aditado para adequações às 
disposições governamentais aplicáveis à espécie. 
 
9. DOS PREÇOS, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE 
 
9.1. O Município pagará às instituições financeiras e instituições de pagamentos credenciadas, 
pela prestação dos serviços objeto do presente credenciamento, o seguinte valor unitário, obtido 
através do cálculo da execução atual das despesas com tarifas bancárias e verificação de 
mercado, considerando reajuste anual e a disponibilidade orçamentária para o exercício de 2023, 
além da pesquisa de preços junto às Instituições Bancárias: 
 

CANAIS DE ARRECADAÇÃO VALOR R$ 

1 GUICHÊ DE CAIXA R$   12,00 

2 INTERNET BANKING R$     3,05 

3 TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – CAIXA 
ELETRÔNICO R$     3,30 

4 CORRESPONDENTE BANCÁRIO R$     4,40 

5  DÉBITO AUTOMÁTICO R$     2,45 

6 TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – 
MULTIBANCO R$     7,20 

7 AGENDA DE TRIBUTOS / LISTA DE DÉBITOS R$     4,60 

8 REDE LOTÉRICA R$     2,80 

9 OUTROS SERVIÇOS QUE SURGIREM EM MEIO 
À TECNOLOGIA OU OFERECIMENTO PELA 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA 

Dentro dos 
Permissíveis no 
presente edital 

 
9.2. Os preços serão atualizados de acordo com o IPCA, ou outro índice que vier a substituí-lo, 
conforme Lei Municipal nº 2412/2021, utilizando o índice acumulado dos últimos 12 (doze) meses. 
 
9.3. As instituições financeiras e instituições de pagamentos não poderão cobrar deste Município 
nenhuma taxa adicional referente á manutenção das contas bancárias ou transferências de 
valores vinculados aos serviços aqui contratados na execução do presente objeto, além do preço 
fixado neste Edital para realização dos serviços de recebimento de cada documento/guia e 
transferência para conta bancária do Município. 
 
9.4. Pelos serviços de arrecadação dos documentos/Guias de arrecadação e transferências dos 
valores para a conta do Município, este pagará à(s) Instituição(ões) Financeira(s) e 
Instituição(ões) de Pagamento(s) Credenciada(s) o valor estabelecido na cláusula 9.1 multiplicado 
pela quantidade de documentos/guias arrecadados no período. Fica autorizado o débito do valor 
devido a título das tarifas no mesmo dia da efetivação do crédito na conta, que se dará no prazo 
da cláusula 9.5, devendo a contratante manter saldo suficiente para débito das tarifas. 
 
9.5. O valor dos documentos/guias recebidos pela(s) Instituição(ões) Financeira(s) deverá ser 
creditado na conta bancária indicada pelo Município, ficando à sua inteira disposição após a 



 

 

prestação dos serviços de recebimento do documento/guias pela credenciada, nos seguintes 
prazos: 
 

Formas de recebimento Prazo 

Recebimentos em dinheiro/ transferência 
bancária/ débito automático 

2 dias 

Recebimentos em cheque 3 dias 

 
9.6. A(s) Instituição(ões) Financeira(s) e Instituição(ões) de Pagamento(s) deverá(ao) ter à 
disposição do Município, a qualquer momento, por meio magnético, todos os extratos financeiros 
e relatórios que demonstrem e comprovem a execução dos serviços e os valores recebidos 
diariamente, além do estipulado no item 6.1.14 do Termo de Referência, para conferência e 
registro no sistema interno da Prefeitura de Rio Grande da Serra/SP. 
 
9.7. Todo valor arrecadado e transferido para as contas bancárias do Município ficará 
imediatamente disponível para livre movimentação, conforme formas de recebimento. 
 
10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
10.1 Eventuais recursos administrativos poderão ser interpostos de segunda a sexta-feira, das 
09:00 horas às 15:00 horas, no Departamento de Tesouraria, localizado na Rua do Progresso, 700 
– Jardim do Progresso – Rio Grande da Serra/SP, mediante petição fundamentada, constando a 
identificação da instituição financeira, dirigida ao Sr. Secretário de Finanças, observando-se o rito 
e as disposições estabelecidas no Capítulo V da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
conforme este Edital. 
 
11. DAS PENALIDADES 
 
11.1. Pelo não cumprimento por parte do credenciado das obrigações assumidas por seu 
credenciamento ou por infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas as 
penalidades aqui previstas, de acordo com a gravidade da falta: 
 
11.1.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de menor gravidade e 
sanáveis sem prejuízo para a Administração Municipal, para as quais tenha o conveniado 
concorrido diretamente; 
 
11.1.2. Advertência cumulada com reposição de prejuízos, quando forem constatadas 
irregularidades de menor gravidade, mas com prejuízo para a Administração Municipal, para as 
quais tenha o conveniado concorrido diretamente; 
 
11.1.3. Descredenciamento quando reiteradamente descumprir alguma cláusula deste Edital com 
prejuízo para a Administração Municipal e com a concorrência do credenciado para tal, ou quando 
o credenciado deixar de cumprir as obrigações assumidas, através de falta grave dolosa ou 
revestida de má-fé, ou ainda quando constatada a inveracidade de qualquer das informações ou 
dos documentos fornecidos pelo credenciado. 
 
11.2. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando 
cabíveis. 
 
11.3. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes 
correspondam, não será considerado como inadimplemento se tiver ocorrido por motivo de caso 
fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados cujos efeitos não eram 
possíveis de se evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil. 
 



 

 

12. DA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 
 
12.1. Esclarecimentos poderão ser obtidos por interessados junto à Comissão Especial, no horário 
das 09:00 às 15:00 horas, na Rua do Progresso, n. º 700 – Jardim do Progresso – Rio Grande da 
Serra/SP, ou pelo fone (11) 2770-0158 ou e-mail: contabilidade@riograndedaserra.sp.gov.br 
 
13. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1. O Município de Rio Grande da Serra se reserva ao direito de, a qualquer tempo e a seu 
exclusivo critério, por despacho motivado, adiar ou revogar o presente Edital, nos termos da Lei 
8.666/93, sem que isso represente motivo para que as Instituições Financeiras pleiteiem qualquer 
tipo de indenização. Também poderá ser anulado se ocorrer qualquer irregularidade no seu 
processamento ou julgamento, assegurados o contraditório e ampla defesa. 
 
13.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade na 
aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 
abertura do credenciamento, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 
03(três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do Art. 113 da Lei 8.666/93. 
 
13.2.1. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante a administração o 
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a sua abertura. 
 
13.2.2. As petições deverão ser protocoladas junto à Prefeitura do Município de Rio Grande da 
Serra, sito na Rua Progresso, 700 – Jardim do Progresso – Rio Grande da Serra/SP – CEP 
09450-000, no horário de expediente, das 09:00 às 15:00 horas, dirigida á autoridade subscritora 
do Edital, que decidirá no prazo 01 (um) dia útil. 
 
13.2.2.1. Admite-se impugnação por intermédio de e-mail (contabilidade@riograndedaserra.sp 
.gov.br), ficando a validade do procedimento condicionada à protocolização do original ao Setor de 
Tesouraria, no prazo de 48 horas de seu envio. 
 
13.2.3. Acolhida a petição contra o Ato convocatório, será designada nova data para a realização 
do credenciamento. 
 
13.3. É vedada a transferência total ou parcial para terceiros do objeto do presente 
credenciamento. 
 
13.4. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação onerará a seguinte dotação 
orçamentária: 3.3.90.39.00 Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 
13.5. As informações descritas no Anexo I deste instrumento, valores estimados, bem como 
quaisquer outras informações técnicas acerca da execução / prestação dos serviços é de 
responsabilidade exclusiva da Secretaria de Finanças. 
 
13.6. Fica eleito o foro da Comarca de Rio Grande da Serra - SP para dirimir questões oriundas 
da presente licitação. 
 
14. DOS ANEXOS 
 
Fazem parte integrante deste Regulamento os seguintes anexos:  
 
Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II - Ficha de Inscrição; 
Anexo III – Termo Credenciamento – Adesão; 
Anexo IV – Minuta de Contrato; 
Anexo V – Declaração que não emprega menor. 



 

 

 
 
 
PARA QUE NÃO SE ALEGUE IGNORÂNCIA, VAI O PRESENTE EDITAL AFIXADO NOS 
LUGARES DE COSTUME, E A REFERÊNCIA PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO 
DO MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA. 
 

 
 

Rio Grande da Serra, 26 de outubro de 2022. 
 

 
 
 

Cassio Roberto de Souza 
Secretario de Finanças. 

 



 

 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1.OBJETO 
 

1.1 Constitui objeto do presente Edital o Chamamento Público para credenciamento de 
Instituições Financeiras e Instituições de Pagamentos para a prestação de serviços destinadas ao 
recolhimento e tratamento de documentos de arrecadação de tributos e demais receitas 
municipais, nos seguintes quantitativos estimados: 
 
 

Quantidade Estimada de Guias de 
arrecadação 

Especificação 

 
154.000 

IPTU - 11.000 Carnês X 14 Guias de arrecadação cada 
(dois Guias de arrecadação cota única e doze parcelas 
para pagamento mensal) 

10.800 ISS / TAXA DE FISCALIZAÇÃO - 1.800 carnes x 7 Guias 
de arrecadação cada (um Guias de arrecadação cota 
única e seis parcelas para pagamento mensal) 

24.000 PARCELAMENTOS – 2.000 carnês x 12 Guias de 
arrecadação para pagamento mensal  

3.500 OUTROS – Preços públicos e taxas diversas 

192.300 TOTAL ESTIMADO ANUAL 

 
2. JUSTIFICATIVA 
 

2.1 O Chamamento público destina-se a garantir a arrecadação do Município de Rio Grande da 
Serra, visando ampliar o acesso dos cidadãos a rede de atendimento bancário de modo a 
proporcionar capilaridade necessária com a maior oferta possível dos canais de atendimento e 
recebimento das receitas públicas. 
 
3. PRAZOS 
 

3.1 O Termo de credenciamento terá vigência de até 24 (vinte e quatro) meses prorrogáveis até o 
limite por lei e terá início a partir de sua assinatura. 
 
4. FORMAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
4.1 A instituição financeira e instituição de pagamentos credenciada iniciará a prestação de 
serviços de recebimento/arrecadação de documentos/guias em cinco dias após a assinatura do 
contrato/termo, disponibilizando contas bancárias e toda a infraestrutura específica necessária. 
 
4.2 O termo de credenciamento poderá, a qualquer tempo, ser aditado para adequações às 
disposições governamentais aplicáveis a espécie. 
 
5. PREÇOS, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE 
 
5.1 O Município de Rio Grande da Serra pagará as instituições financeiras e instituições de 
pagamento credenciadas pela prestação de serviços objeto do presente credenciamento, os 
seguintes valores unitários, obtidos através de pesquisas de preços junto às instituições bancárias 
estabelecidas no Município de Rio Grande da Serra. Os recursos para cobrir as futuras e 
eventuais despesas decorrentes deste Credenciamento, estão adequados na Lei Orçamentária 
Anual de 2023, compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, os 
quais serão discriminados na respectiva nota de empenho.  



 

 

 

FICHA DOTAÇÃO FONTE ELEMENTO DE DESPESA  

283 3.3.90.39 1 
Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 

 
 

CANAIS DE ARRECADAÇÃO VALOR R$ 

1 GUICHÊ DE CAIXA R$   12,00 

2 INTERNET BANKING R$     3,05 

3 TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – CAIXA 
ELETRÔNICO R$     3,30 

4 CORRESPONDENTE BANCÁRIO R$     4,40 

5  DÉBITO AUTOMÁTICO R$     2,45 

6 TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – 
MULTIBANCO R$     7,20 

7 AGENDA DE TRIBUTOS / LISTA DE DÉBITOS R$     4,60 

8 REDE LOTÉRICA R$     2,80 

9 OUTROS SERVIÇOS QUE SURGIREM EM MEIO 
À TECNOLOGIA OU OFERECIMENTO PELA 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA 

Dentro dos Permissíveis no 
presente edital 

 
 
5.1.1 Será opcional a instituição financeira e instituição de pagamento, no momento do 
credenciamento, a escolha da(s) modalidade(s) para aderir a prestação dos serviços de 
arrecadação. 

 
5.1.2 Cada instituição optará pela modalidade desejada, não sendo obrigatório todos os itens. 
 
5.1.3 Poderá o Município recusar o credenciamento, mediante os critérios de interesse público, na 
maior oferta possível de opções de arrecadação colocada a disposição do contribuinte. 
 
5.2 Os preços serão atualizados de acordo com o IPCA, ou outro índice que vier a substituí-lo, 
conforme Lei Municipal nº 2412/2021, utilizando o índice acumulado dos últimos 12 (doze) meses. 
 
5.3 As Instituições financeiras e instituições de pagamento não poderão cobrar deste Município 
nenhuma taxa adicional referente a manutenção das contas bancárias ou transferência de valores 
vinculadas a estes serviços na execução do presente objeto, além dos preços fixados neste Edital. 
 
5.4 Pelos serviços de arrecadação dos documentos/guias e transferência de valores para a conta 
do Município, este pagará às instituições financeiras e instituições de pagamento credenciadas o 
valor estabelecido na cláusula 5.1 multiplicado pela quantidade de guias/documentos arrecadados 
no período. Fica autorizado o débito do valor devido a título das tarifas no mesmo dia da 
efetivação do crédito na conta, que se dará no prazo da cláusula 5.5, devendo a contratante 
manter saldo suficiente para débito das tarifas. 
 
5.5 O valor dos documentos/Guias de arrecadação recebidos pelas instituições financeiras e 
instituições de pagamentos deverão ser creditados na conta bancária indicada pelo Município, 
ficando a sua inteira disposição, após a prestação dos serviços de recebimento/arrecadação do 
documento/guia pela credenciada, nos seguintes prazos: 
 



 

 

Formas de recebimento Prazo 

Recebimentos em dinheiro/ transferência 
bancária/ débito automático 

2 dias 

Recebimentos em cheque 3 dias 

 
 
5.6 As instituições financeiras e instituições de pagamentos deverão ter à disposição do município, 
a qualquer momento, por meio magnético, todos os extratos financeiros e relatórios que 
demonstrem e comprovem a execução dos serviços e os valores recebidos diariamente, além do 
estipulado no item 6.1.14, para conferência e registro no sistema interno da Prefeitura de Rio 
Grande da Serra. 
 
5.7 Todo valor arrecadado e transferido para as contas bancárias do Município ficará disponível 
para livre movimentação. 
 
6 OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
6.1 À instituição financeira credenciada compete: 
 
6.1.1 Receber contas, tributos e demais receitas devidas do Município de Rio Grande da Serra, 
adequadas ao padrão FEBRABAN de arrecadação, com a devida prestação de contas de cada 
recebimento. 
 
6.1.2 Receber as receitas Municipais por meio de guias emitidas pela Prefeitura, por meio dos 
canais de recebimentos previstos no item 5.1 e disponíveis na instituição financeira e instituição 
de pagamento, até a data de vencimento contida no documento de arrecadação. As guias 
vencidas deverão ser recebidas pelos agentes credenciados, com os acréscimos legais, 
calculados pelo agente recebedor, exceto os relativos a multas de trânsito. 
 
6.1.3 Prestar informações concernentes a documentos de arrecadação não processados, a 
repasses financeiros não realizados e à veracidade dos mesmos, no prazo máximo de 15(quinze) 
dias contados da data da ciência da solicitação, prorrogável por igual período mediante pedido 
devidamente fundamentado à Secretaria Municipal de Finanças. 
 
6.1.4 Responder por quaisquer erros cometidos na arrecadação efetuada por seu intermédio, 
pelos seus funcionários ou prepostos. 
 
6.1.5 Na hipótese de pagamento com cheque sem provisão de fundos, a prestadora dos serviços 
deverá, no prazo máximo de 7(sete) dias, contados da data de devolução do cheque, notificar a 
Secretaria Municipal de Finanças sobre a ocorrência, a qual deverá vir acompanhada do cheque 
devolvido e do documento de arrecadação. 
 
6.1.6 O documento de arrecadação a ser encaminhada juntamente com a notificação de 
pagamento com cheque sem provisão de fundos poderá ser substituída por cópia ou informações 
que permitam sua clara e precisa identificação. 
 
6.1.7 Arrecadar em toda a sua rede de agências, postos de atendimento e outras representações 
bancárias autorizadas, inclusive as que vierem a ser inauguradas, após a assinatura do Termo de 
Credenciamento, todas as contas, tributos e demais receitas municipais que forem emitidas para 
pagamento em seu favor em decorrência do presente credenciamento. 
 
6.1.8 Comprovar no ato da assinatura, a existência de, no mínimo, uma unidade/agência 
arrecadadora dentro do Município, com indicação de endereço e local de funcionamento, de 
acordo com as regras estabelecidas para instituições financeiras e instituições de pagamento 



 

 

previstas em Lei e regulamentada pelos órgãos competentes, mantendo tais condições durante 
todo o período de vigência do credenciamento. 
 
6.1.9 Comunicar ao Município de Rio Grande da Serra, imediatamente em caso de ocorrência de 
avarias, danos, reparações ou modificações ocorridas no sistema de arrecadação/recolhimento da 
instituição financeira e instituição de pagamentos credenciadas, que resultem em descontinuidade 
de arrecadação em modalidades de pagamento colocados à disposição do contribuinte, ou na 
modificação de qualquer processo que tenha reflexo no objeto do Termo de Credenciamento. 
 
6.1.10 Não cobrar, em hipótese alguma, qualquer taxa ou tarifa do contribuinte e/ou devedor, pela 
recepção, processamento e pagamento de suas obrigações. 
 
6.1.11 Autenticar o documento de arrecadação emitido pela Municipalidade, em sua respectiva 
via, ou emitir um recibo de pagamento, contendo o número de autenticação caixa ou código de 
transação, valor e data de pagamento, além da representação numérica do código de barras. 
 
6.1.12 Enviar ou disponibilizar ao Município de Rio Grande da Serra, no dia seguinte a 
arrecadação do dia anterior, arquivo com o total de recebimentos, por meio de transmissão 
eletrônica. 
 
6.1.13 Cumprir as normas estabelecidas na legislação específica deste Município de Rio Grande 
da Serra, ato, ou instrumentos normativos que vierem a ser regulamentados, concernentes aos 
serviços de arrecadação objeto deste Termo de Credenciamento oficializado entre as partes. 
 
6.1.14 Disponibilizar, a qualquer tempo, sempre que solicitado, toda a documentação referente ao 
pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários que 
eventualmente incidirem relacionados com a execução do objeto deste credenciamento. 
 
6.1.15 Disponibilizar ao Município os documentos e informações necessárias para a verificação 
dos procedimentos de arrecadação, ficando a instituição financeira e instituição de pagamentos 
obrigada a resolver eventual irregularidade, inclusive reprocessando a informação contida nos 
arquivos auditados, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos. 
 
6.2 O agente arrecadador credenciado se sujeita, ainda, às seguintes disposições: 
 
6.2.1 Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico por um período 
mínimo de 05 (cinco) anos. Nesse mesmo prazo os agentes arrecadadores deverão efetuar os 
repasses de arrecadação que porventura venham a ser identificados, atualizando os valores de 
acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Credenciamento. 
 
6.2.2 O produto de arrecadação das receitas públicas municipais, quando não for depositado 
dentro do prazo previsto no item 5.5, será atualizado monetariamente com base na variação da 
taxa referencial do certificado de depósito interbancário, calculada entre a data em que o depósito 
deveria ter ocorrido e a data em que o depósito efetivamente ocorrer, sem prejuízo das demais 
sanções contratuais que poderão ser imputadas ao agente arrecadador. 
 
6.2.3 O valor da atualização monetária deverá ser recolhido na mesma data em que se efetivar o 
depósito em atraso. 
 
6.2.4 Quando o valor da atualização monetária não for recolhido na mesma data em que se 
efetuar o depósito em atraso, será atualizado desde a data em que ocorreu o referido depósito em 
atraso, até o dia do seu efetivo pagamento, com base na variação da taxa referencial do 
certificado de depósito interbancário – CDI. 
 
6.2.5 O agente arrecadador é obrigado, a qualquer tempo, a certificar a legitimidade de 
autenticação aposta em documento de arrecadação. 



 

 

 
6.2.6 Se no processamento da arrecadação ocorrer diferenças apuradas, para maior ou para 
menor, estas serão objeto de instauração de processo administrativo pela Secretaria de Finanças, 
onde se comprove a causa da diferença. Se estas forem derivadas de procedimentos do agente 
arrecadador, este será notificado, para que no prazo de 15(quinze) dias corridos, proceda sua 
regularização. 
 
6.2.7 Comunicar ao Município de Rio Grande da Serra, imediatamente, qualquer ocorrência ou 
anormalidade que venha a interferir na execução do objeto deste Edital. 
 
6.2.8 Arcar com ônus decorrentes de incidência de todos os tributos federais, estaduais e 
municipais que possam advir do objeto contratado, responsabilizando-se pelo cumprimento de 
todas as exigências das repartições competentes, com total isenção do Município de Rio Grande 
da Serra. 
 
6.2.9 Prestar prontamente os esclarecimentos que forem solicitados referente ao objeto deste 
Edital. 
 
6.2.10 Observar e atender a toda legislação aplicada a instituições financeiras e instituições de 
pagamentos do país para o seu regular funcionamento. 
 
6.2.11 Manter, durante a execução do objeto de credenciamento, todas as condições de execução 
e de habilitação, do Edital de Chamamento e do Termo de Credenciamento. 
 
6.2.12 Cumprir as demais condições estabelecidas neste Termo de Referência. 
 
6.3 É VEDADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS: 
 
6.3.1 Utilizar, revelar ou divulgar, no todo ou em parte, informações ou documentos vinculados à 
prestação dos serviços, objeto do presente contrato, a terceiros. 
 
6.3.2 Cancelar ou debitar valores sem a autorização expressa do Município de Rio Grande da 
Serra, além do valor da tarifa aqui fixada pelo recebimento de cada documento/guia. 
 
6.3.3 Não será considerada como repassada a arrecadação quando o valor constante do arquivo 
de transações for diferente do valor registrado no extrato, e enquanto perdurar a irregularidade. 
 
6.4 O Município de Rio Grande da Serra deverá: 
 
6.4.1 Gerir e fiscalizar a execução do objeto contratual através da Secretaria de Finanças do 
Município. 
 
6.4.2 Prestar a instituição financeira e instituição de pagamentos credenciada, informações e 
esclarecimentos solicitados, relacionados à execução do objeto do credenciamento. 
 
6.4.3 Remunerar a instituição financeira e instituição de pagamentos credenciada pelos serviços 
efetivamente prestados, nos termos do presente Edital. 
 
6.4.4 Disponibilizar aos contribuintes a informação necessária para que possam efetuar seus 
pagamentos. 
 
6.4.5 O Município de Rio Grande da Serra autoriza a credenciada a receber, no primeiro dia útil 
subsequente ao vencimento, documentos objeto deste contrato, cujos vencimentos recaiam em 
dia que não houver expediente bancário. 
 
7. DAS CONDIÇÕES GERAIS 



 

 

 
7.1 O Município poderá determinar a qualquer momento, mediante prévia comunicação à 
instituição financeira e de pagamentos, a realização de inspeções e levantamentos, inclusive nas 
agências integrantes da rede arrecadadora, para a certificação dos procedimentos de 
processamento e repasse de recursos arrecadados. 
 
7.2 O Município poderá, através da Secretaria de Finanças, a qualquer tempo, solicitar a alteração 
das rotinas operacionais previstas neste Edital e Termo de Credenciamento, mediante 
comunicação prévia à instituição, desde que o interesse público assim recomendar. 
 
7.3 A instituição financeira e de pagamentos declara conhecer que, conforme as normas legais 
vigentes são proibidas fornecer à terceiros qualquer tipo de informação que tenha obtido por 
ocasião da execução do presente credenciamento. Em consequência a instituição financeira e de 
pagamentos se obriga a realizar todos os atos necessários para manter essa reserva, inclusive 
instruindo nesse sentido seus funcionários, agentes e representantes. 
 
7.4 A instituição financeira e instituição de pagamentos assume a responsabilidade pelos atos 
praticados por seus funcionários, agentes, assessores, representantes e qualquer pessoa 
vinculada a sua instituição no cumprimento do presente Credenciamento que venham em prejuízo 
dos interesses do Município. 
 
7.5 Caso a instituição financeira e instituição de pagamentos não repasse o valor dos pagamentos 
realizados pelos contribuintes e/ou devedores, assumirá a responsabilidade pelo valor total não 
repassado, inclusive seus acréscimos. 
 
7.6 Os serviços de impressão e distribuição dos documentos de arrecadação ocorrerão por conta 
do Município de Rio Grande da Serra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO II 
 

MODELO PARA FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 
 
 

  , localizado à Rua/Av. ________  ,  Nº  , 

complemento   ,  Bairro _____  ,  CEP  

  ,  representado    pelo    Sr.(a)   

     ,    profissão:   

  ,  estado  civil:    ,  portador  

do RG nº  e do CPF nº   , solicita sua inscrição 

para participar do Credenciamento promovido pela Prefeitura do Município de Rio Grande da 

Serra, conforme Edital publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Rio Grande da 

Serra de      /       /        .    

 

Segue em anexo a seguinte documentação.  

 

Atenciosamente, 

 

 

 
Assinatura/Data: 
 
 
Nome Legível do representante legal:    

 
 
Telefone  , e-mail  . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO III 

 

TERMO DE ADESÃO 
 

(nome da instituição bancária/financeira), na pessoa de seu representante legal abaixo 

qualificado, declara nesta data, conhecer e aceitar as exigências contidas no edital de 

credenciamento n° 01/2022 e seus anexos, manifestando aqui o desejo de adesão para a 

prestação de serviços de recebimento dos tributos e demais receitas municipais de Rio Grande da 

Serra/SP, percebendo pelos serviços prestados os seguintes valores: 

 

CANAIS DE ARRECADAÇÃO VALOR R$ 

1 GUICHÊ DE CAIXA  

2 INTERNET BANKING  

3 TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – CAIXA 
ELETRÔNICO 

 

4 CORRESPONDENTE BANCÁRIO  

5  DÉBITO AUTOMÁTICO  

6 TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – 
MULTIBANCO 

 

7 AGENDA DE TRIBUTOS / LISTA DE DÉBITOS  

8 REDE LOTÉRICA  

9 OUTROS SERVIÇOS QUE SURGIREM EM MEIO 
À TECNOLOGIA OU OFERECIMENTO PELA 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA 

 

 

Por documento arrecadado com código de barras padrão FEBRABAN e prestação de contas 

através de meio magnético. 

 
 
 

Assinatura/Data: 
Nome Legível do representante legal: 

 



 

 

 

ANEXO IV 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 
 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 01/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE 

RIO GRANDE DA SERRA E ....................................................................................................., 

PARA RECEBIMENTO DOS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS DE RIO GRANDE 

DA SERRA. 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022 - PROCESSO Nº 1350/2021 

 

 
 
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA, pessoa 

jurídica de direito público interno, CNPJ. 46.522.975/0001-80 cujo paço municipal encontra-se 

situado na Rua Dom Pedro I, nº 10, Centro, em Rio Grande da Serra, SP, neste ato, representado 

por sua Prefeita Municipal, Srª. MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, brasileira, portadora 

da cédula de Identidade RG. 18.118.979-3 e devidamente inscrito no CPF sob n.º 060.934.968-64, 

residente e domiciliado na Rua Valdigil da Silva, n.º 266, Vila Arnold, Rio Grande da Serra, São 

Paulo/SP, 09450-000, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa, 

____(NOME DA EMPRESA)_________, CNPJ. _____________________, Inscrição Estadual 

____________________, situada na rua ____(logradouro)_____, nº ______, bairro 

_____________, em ____(cidade)_____, __(UF)__, neste ato, representada por seu 

___(sócio/gerente/administrador)___, Sr.(a) ______(NOME) ________, ___(nacionalidade)___, 

___(estado civil)___, ___(profissão)___, RG. _____________ - SSP/__(UF)__, CPF. 

______________, residente e domiciliado(a) na rua ____(logradouro)____, nº ____, bairro 

_____________, em ____(cidade)_____, __(UF)__, doravante denominada CONTRATADA, 

celebram o presente Contrato, nos termos do Edital da Chamada Pública nº 01/2022 de __ de 

_________________ de 2.022, Processo nº 1350/2021, conforme as disposições abaixo: 

 
Cláusula Primeira – Do Objeto 
 
1.1. Constitui objeto do presente Edital o Chamamento Público para credenciamento de 
Instituição(ões) Financeira(s) para prestação de serviços destinados ao recolhimento e tratamento 
de documentos de arrecadação de tributos e demais receitas municipais, em conforme com o 
Anexo I. 
 



 

 

1.2. As partes se comprometem a cumprir a legislação brasileira sobre segurança da informação, 
privacidade e proteção de dados, incluindo-se a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD), considerando a necessidade de compartilhamento de dados pessoais para a 
realização da atividade de “Arrecadação de Contas”. 
 
Cláusula Segunda – Da Vigência: 
 
2.1. O Termo de Credenciamento terá vigência de até 24  (vinte e quatro) meses  prorrogáveis até 
o limite por lei e terá início a partir de sua assinatura. 
 
Cláusula Terceira – Dos Preços, Condições de Pagamento e Reajuste: 
 
3.1 O Município de Rio Grande da Serra pagará as instituições financeiras e instituições de 
pagamento credenciadas pela prestação de serviços objeto do presente credenciamento, os 
seguintes valores unitários, obtidos através de pesquisas de preços junto às instituições bancárias 
estabelecidas no Município de Rio Grande da Serra: 
 

CANAIS DE ARRECADAÇÃO VALOR R$ 

1 GUICHÊ DE CAIXA R$   12,00 

2 INTERNET BANKING R$     3,05 

3 TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – CAIXA 
ELETRÔNICO R$     3,30 

4 CORRESPONDENTE BANCÁRIO R$     4,40 

5  DÉBITO AUTOMÁTICO R$     2,45 

6 TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – 
MULTIBANCO R$     7,20 

7 AGENDA DE TRIBUTOS / LISTA DE DÉBITOS R$     4,60 

8 REDE LOTÉRICA R$     2,80 

9 OUTROS SERVIÇOS QUE SURGIREM EM MEIO 
À TECNOLOGIA OU OFERECIMENTO PELA 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA 

Dentro dos Permissíveis no 
presente edital 

 
 
3.2. Os preços serão atualizados de acordo com o IPCA, ou outro índice que vier a substituí-lo, 
conforme Lei Municipal nº 2412/2021, utilizando o índice acumulado dos últimos 12 (doze) meses. 
 
3.3. As instituições financeiras não poderão cobrar deste Município nenhuma taxa adicional 
referente á manutenção das contas bancárias ou transferências de valores vinculados aos 
serviços aqui contratados na execução do presente objeto, além do preço fixado neste Edital para 
realização dos serviços de recebimento de cada documento/guia e transferência para conta 
bancária do Município. 
 
3.4. Pelos serviços de arrecadação dos documentos/guias e transferências dos valores para a 
conta do Município, este pagará à(s) Instituição(ões) Financeira(s) Credenciada(s) o valor 
estabelecido na cláusula 3.1 multiplicado pela quantidade de documentos/guias arrecadados no 
período. Fica autorizado o débito do valor devido a título das tarifas no mesmo dia da efetivação 
do crédito na conta, que se dará no prazo da cláusula 3.5, devendo a contratante manter saldo 
suficiente para débito das tarifas. 
 
3.5. O valor dos documentos/Guias de arrecadação recebidos pela(s) Instituição(ões) 
Financeira(s) deverá ser creditado na conta bancária indicada pelo Município, ficando à sua inteira 



 

 

disposição após a prestação dos serviços de recebimento do documento/guia pela credenciada, 
nos seguintes prazos: 
 

Formas de recebimento Prazo 

Recebimentos em dinheiro/ transferência 
bancária/ débito automático 

2 dias 

Recebimentos em cheque 3 dias 

 
3.6. A(s) Instituição(s) Financeira(s) deverá(ao) ter à disposição do Município, a qualquer 
momento, por meio digital, todos os extratos financeiros e relatórios que demonstrem e 
comprovem a execução dos serviços e os valores recebidos diariamente, além do estipulado no 
item 6.1.14 do Termo de Referência, para conferência e registro no sistema interno da Prefeitura 
de Rio Grande da Serra/SP. 
 
3.7 Todo valor arrecadado e transferido para as contas bancárias do Município ficará disponível 
para livre movimentação. 
 
Cláusula Quarta – Das Condições de Execução 
 
4.1. As instituições credenciadas deverão executar os serviços de acordo com o Termo de 
Referência – Anexo I; 
 
4.2. A Instituição Financeira credenciada iniciará a prestação dos serviços de 
recebimento/arrecadação de documentos/guias, em cinco dias após a assinatura do contrato, 
disponibilizando contas bancárias e toda infraestrutura específica necessária. 
 
4.3. O Termo de Credenciamento poderá, a qualquer tempo, ser aditado para adequações às 
disposições governamentais aplicáveis à espécie. 
 
Cláusula Quinta – Das Obrigações e Deveres do Credenciado 
 
5.1. Receber contas, tributos e demais receitas devidas ao Município de Rio Grande da Serra, 
adequadas ao padrão FEBRABAN de arrecadação, com a devida prestação de contas de cada 
recebimento; 
 
5.2. Receber as receitas municipais por meio de guias emitidas pela Prefeitura, até a data de 
vencimento contida no documento de arrecadação. Os Guias de arrecadação vencidos não 
deverão ser recebidos pelos agentes credenciados, sendo atribuição exclusiva da Prefeitura o 
recebimento de tais documentos de arrecadação. 
 
5.3. Manter a existência de no mínimo uma unidade/agência arrecadadora dentro do município 
(área urbana), de acordo com as regras estabelecidas para Instituições Financeiras previstas em 
lei e regulamentada pelos órgãos competentes, mantendo tais condições durante todo o período 
de vigência do CREDENCIAMENTO, a seguir relacionadas: 
 

a)  (adequar conforme as agências e postos apresentados quando da assinatura) 
b) ..... 
 

5.4. Prestar informações concernentes a documentos de arrecadação não processados, a 
repasses financeiros não realizados e à veracidade dos documentos de arrecadação, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias contados da data da ciência da solicitação, prorrogável por igual 
período mediante pedido devidamente fundamentado à Secretaria de Finanças. 
 



 

 

5.5. Responder por quaisquer erros cometidos na arrecadação efetuada por seu intermédio, pelos 
seus funcionários ou prepostos. 
 
5.6. Responsabilizar-se pelo débito efetivado em conta corrente de clientes e a liquidação de 
cheques aceitos pelos agentes arrecadadores, em pagamento de receitas públicas municipais. 
 
5.7. Arrecadar em toda sua rede de agências, postos de atendimento e outras representações 
bancárias autorizadas, inclusive as que vierem a ser inauguradas, após a assinatura do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO, todas as contas, tributos e demais receitas municipais que forem 
emitidas para pagamento em seu favor em decorrência do presente Credenciamento; 
 
5.8. Comprovar no ato da assinatura, a existência de, no mínimo, uma unidade/agência 
arrecadadora dentro do município (área urbana), com a indicação do endereço e local de 
funcionamento, de acordo com as regras estabelecidas para Instituições Financeiras, previstas em 
lei e regulamentada pelos órgãos competentes, mantendo tais condições durante todo o período 
de vigência do CREDENCIAMENTO; 
 
5.9. Comunicar ao Município de Rio Grande da Serra, imediatamente em caso de ocorrência de 
avarias, danos, reparações ou modificações ocorridas no sistema de arrecadação/recolhimento da 
Instituição Financeira credenciada, que resultem em descontinuidade de arrecadação em 
modalidades de pagamentos colocados à disposição do contribuinte, ou na modificação de 
qualquer processo que tenha reflexo no objeto do TERMO DE CREDENCIAMENTO; 
 
5.10. Não cobrar, em hipótese alguma, qualquer taxa ou tarifa do contribuinte e/ou devedor, pela 
recepção, processamento e pagamento e pagamento de suas obrigações; 
 
5.11. Autenticar o documento de arrecadação emitido pela Municipalidade, em sua respectiva via, 
ou emitir um recibo de pagamento, contendo o número de autenticação caixa ou código de 
transação, valor e data de pagamento, além da representação numérica de código de barras. 
 
 
5.13. Cumprir as normas estabelecidas na legislação específica deste Município de Rio Grande da 
Serra, ato, ou instrumentos normativos que vierem a ser regulamentados concernentes aos 
serviços de arrecadação objeto deste Termo de Credenciamento oficializado entre as partes; 
 
5.14. Disponibilizar, a qualquer tempo, sempre que solicitado, toda a documentação referente ao 
pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários que 
eventualmente incidirem relacionados com a execução do objeto deste credenciamento; 
 
5.15. Disponibilizar ao município os documentos e as informações necessárias para a verificação 
dos procedimentos de arrecadação, ficando a Instituição Financeira obrigada a resolver eventual 
irregularidade, inclusive reprocessando a informação contida nos arquivos auditados, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos; 
 
5.16. O agente arrecadador credenciado se sujeita, ainda, às seguintes disposições: 
 
5.16.1. Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico por um período 
mínimo de 05 (cinco) anos. Nesse mesmo prazo os agentes arrecadadores deverão efetuar os 
repasses de arrecadação que porventura venham a ser identificados, atualizando os valores de 
acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Credenciamento. 
 
5.16.2. O produto de arrecadação das receitas públicas municipais, quando não for depositado 
dentro do prazo previsto no item 3.5, será atualizado monetariamente com base na variação da 
taxa referencial do certificado de depósito interbancário, calculada entre a data em que o depósito 
deveria ter ocorrido e a data em que o depósito efetivamente ocorrer, sem prejuízo das demais 
sanções contratuais que poderão ser imputadas ao agente arrecadador. 



 

 

 
5.16.3. O valor da atualização monetária deverá ser recolhido na mesma data em que se efetivar 
o depósito em atraso. 
 
5.16.4. Quando o valor da atualização monetária não for recolhido na mesma data em que se 
efetuar o depósito em atraso, será atualizado desde a data em que ocorreu o referido depósito em 
atraso, até o dia do seu efetivo pagamento, com base na variação da taxa referencial do 
certificado de depósito interbancário – CDI. 
 
5.16.5. O agente arrecadador é obrigado, a qualquer tempo, a certificar a legitimidade de 
autenticação aposta no recibo de pagamento. 
 
5.16.6 Se no processamento da arrecadação ocorrer diferenças apuradas, para maior ou para 
menor, estas serão objeto de instauração de processo administrativo pela Secretaria de Finanças, 
onde se comprove a causa da diferença. Se estas forem derivadas de procedimentos do agente 
arrecadador, este será notificado, para que no prazo de 15(quinze) dias corridos, proceda sua 
regularização. 

 
5.16.7. Comunicar ao Município de Rio Grande da Serra, imediatamente, qualquer ocorrência ou 
anormalidade que venha a interferir na execução do objeto deste Edital. 
 
5.16.8. Arcar com ônus decorrentes de incidência de todos os tributos federais, estaduais e 
municipais que possam advir do objeto contratado, responsabilizando-se pelo cumprimento de 
todas as exigências das repartições competentes, com total isenção do Município de Rio Grande 
da Serra. 
 
5.16.9. Prestar prontamente os esclarecimentos que forem solicitados referente ao objeto deste 
Edital. 
 
5.16.10. Observar e atender a toda legislação aplicada a instituições financeiras e instituições de 
pagamentos do país para o seu regular funcionamento. 
 
5.16.11. Manter, durante a execução do objeto de credenciamento, todas as condições de 
execução e de habilitação, do Edital de Chamamento e do Termo de Credenciamento. 
 
5.16.12. Cumprir as demais condições estabelecidas neste Termo de Referência. 
 
Cláusula Sexta – Das Vedações do Credenciado 
 
6.1. Utilizar, revelar ou divulgar, no todo ou em parte, informações ou documentos vinculados à 
prestação dos serviços, objeto do presente contrato, a terceiros. 
 
6.2. Cancelar ou debitar valores sem a autorização expressa do Município de Rio Grande da 
Serra, além do valor da tarifa aqui fixada pelo recebimento de cada documento/Guias de 
arrecadação. 
 
6.3. Não será considerada como repassada a arrecadação quando o valor constante do arquivo 
de transações for diferente do valor registrado no extrato, e enquanto perdurar a irregularidade. 
 
Cláusula Sétima – Das Obrigações e Deveres do Município 
 
7.1. Gerir e fiscalizar a execução do objeto contratual através da Secretaria de Finanças do 
Município. 
 
7.2. Prestar a instituição financeira e instituição de pagamentos credenciada, informações e 



 

 

esclarecimentos solicitados, relacionados à execução do objeto do credenciamento. 
 
7.3. Remunerar a instituição financeira e instituição de pagamentos credenciada pelos serviços 
efetivamente prestados, nos termos do presente Edital. 
 
7.4. Disponibilizar aos contribuintes a informação necessária para que possam efetuar seus 
pagamentos, e 
 
7.5. O Município de Rio Grande da Serra autoriza a credenciada a receber, no primeiro dia útil 
subsequente ao vencimento, documentos objeto deste contrato, cujos vencimentos recaiam em 
dia que não houver expediente bancário. 
 
Cláusula Oitava – Das Prerrogativas do Município 
 
8.1. O Município poderá determinar a qualquer momento, mediante prévia comunicação à 
instituição financeira e de pagamentos, a realização de inspeções e levantamentos, inclusive nas 
agências integrantes da rede arrecadadora, para a certificação dos procedimentos de 
processamento e repasse de recursos arrecadados. 
 
8.2. O Município poderá, através da Secretaria de Finanças, a qualquer tempo, solicitar a 
alteração das rotinas operacionais previstas neste Edital e Termo de Credenciamento, mediante 
comunicação prévia à instituição, desde que o interesse público assim recomendar. 
 
8.3. A instituição financeira declara conhecer que, conforme as normas legais vigentes são 
proibidas fornecer à terceiros qualquer tipo de informação que tenha obtido por ocasião da 
execução do presente credenciamento. Em consequência a instituição financeira e de 
pagamentos se obriga a realizar todos os atos necessários para manter essa reserva, inclusive 
instruindo nesse sentido seus funcionários, agentes e representantes. 
 
8.4. 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 Credenciamento que venham em prejuízo dos interesses do 
Município. 
 
8.5. Caso a instituição financeira e instituição de pagamentos não repasse o valor dos 
pagamentos realizados pelos contribuintes e/ou devedores, assumirá a responsabilidade pelo 
valor total não repassado, inclusive seus acréscimos. 
 
8.6. Os serviços de impressão e distribuição dos documentos de arrecadação ocorrerão por conta 
do Município de Rio Grande da Serra. 
 
Cláusula Nona – Da Rescisão 
 
9.1. Para rescisão do presente Contrato aplicar-se-ão, no que couber, as disposições previstas 
nos artigos 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
Cláusula Décima – Das Penalidades 
 
10.1. Pelo não cumprimento por parte do credenciado das obrigações assumidas por seu 
credenciamento ou por infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas as 
penalidades aqui previstas, de acordo com a gravidade da falta: 
 
10.1.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de menor gravidade e 
sanáveis sem prejuízo para a Administração Municipal, para as quais tenha o conveniado 
concorrido diretamente; 
 



 

 

10.1.2. Advertência cumulada com reposição de prejuízos, quando forem constatadas 
irregularidades de menor gravidade, mas com prejuízo para a Administração Municipal, para as 
quais tenha o conveniado concorrido diretamente; 
 
10.1.3. Descredenciamento quando reiteradamente descumprir alguma cláusula deste Edital com 
prejuízo para a Administração Municipal e com a concorrência do credenciado para tal, ou quando 
o credenciado deixar de cumprir as obrigações assumidas, através de falta grave dolosa ou 
revestida de má-fé, ou ainda quando constatada a inveracidade de qualquer das informações ou 
dos documentos fornecidos pelo credenciado. 
 
10.2. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando 
cabíveis. 
 
10.3. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes 
correspondam, não será considerado como inadimplemento se tiver ocorrido por motivo de caso 
fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados cujos efeitos não eram 
possíveis de se evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil. 
 
Cláusula Décima Quarta – Do Foro 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, para dirimir as 
dúvidas oriundas da execução do presente Termo, renunciando a qualquer outro por privilegiado 
que seja. 
 
E por estarem justos e pactuados, firmam o presente Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas. 
 
 
Rio Grande da Serra, ____ de _____________________ de 2022. 

 
 
 
 

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI 
Contratante 

 
 

Contratada 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
1)____________________________                   2) _______________________________ 
R.G. n°                                                                      R.G. n° 



 

 

 
ANEXO V 

 

Declaração de atendimento ao inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 01/2022 

 

_______________________________________, inscrito no CNPJ nº 

________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 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 nº8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 

nº9.854, 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 (  ). 

 

___________________________________________ 

(data) 

 

___________________________________________ 

(representante legal) 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 


