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CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 039/2020 
 

 

Contrato para Prestação de Serviços, que entre 
sí celebram o MUNICÍPIO DE CARLINDA - MT e 

a empresa BANCO COOPERATIVO SICREDI 

S.A. 
 

 
Pelo presente instrumento de contrato, nesta cidade de Carlinda, Estado de Mato Grosso, 
na sede da Prefeitura Municipal de Carlinda, de um lado o MUNICÍPIO DE CARLINDA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, inscrita no CGC/MF sob o n.º 01.617.905/0001-78, com 
sede na Av. Tancredo Neves, s/nº., na cidade de Carlinda, Estado de Mato Grosso, neste 
ato representada pela Prefeita Municipal CARMELINDA LEAL MARTINES COELHO, 

brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade nº 1165982-3 SSP/MT, inscrita no 
CPF sob o nº 854.225.171-72, residente e domiciliada na Estrada F, Comunidade São 
Francisco, zona rural, Município de Carlinda, Estado de Mato Grosso, doravante 

denominado “MUNICÍPIO”, e do outro lado a empresa BANCO COOPERATIVO SICREDI 
S.A sob CNPJ 01.181.521/0001-55 com sede na Avenida Assis Brasil, nº. 3940, Torre D – 4º 
Andar, Bairro São Sebastião, no município de Porto Alegre/RS, CEP: 91.060-900, sendo 

representada pelo Sr. Fernando Di Diego portador do CPF n° 728.553.980-53 e RG n° 1058696921 
SSP/PC RS e o Sr. Savio da Silva Susin portador do CPF nº 732.606.650-72 RG nº 1063374902 

SJS/II RS, doravante denominada “CONTRATADA”, nos termos do artigo 15 da Lei 

Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, e das demais normas legais aplicáveis e, 
considerando o resultado do CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2020, firmam o 

presente contrato, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações 
posteriores e as condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. – O objeto do presente contrato consiste no CREDENCIAMENTO de instituições 
financeiras para prestação de serviços bancários através de Convênio de 

Arrecadação/Recolhimento de Tributos, impostos, taxas e demais receitas 
públicas municipais, por meio de DAM – documento de arrecadação municipal, 
em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de 

contas por meio magnético dos valores arrecadados. 
1.2.  

1.3. A CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a receber tributos, impostos, taxas, 
dívida ativa e demais receitas públicas devidas à municipalidade, adequadas ao padrão 

FEBRABAN de arrecadação, nos canais de atendimento abaixo identificados, salvo aqueles 
que a instituição financeira não se dispor a oferecer em caráter obrigatório; 

 

I - Guichês de Caixa das Agências; 

II - Rede Lotérica, Correspondentes Bancários e Similares;  
III  - Internet Banking/Mobile; e, 
IV - Terminais de Auto-atendimento. 
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1.4. Os serviços, objeto do presente contrato deverão ser executados em rigorosa 
observância às condições do Edital de  Chamamento Público nº 002/2020 e do 

requerimento   de credenciamento apresentado, que integram o presente instrumento, 
independentemente de transcrição ou anexação. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. O regime de execução dos serviços será na modalidade de EMPREITADA POR 
PREÇO UNITÁRIO (artigo 6º, inciso VIII, alínea “b” c.c. artigo 10, inciso II, alínea “b”, 

ambos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

3.1 Fica estipulado entre as partes o Valor total deste contrato em R$ 19.800,00 
(dezenove mil e oitocentos reais).que serão pagos a CONTRATADA com base no relatório 
de descrição dos tipos de serviços prestados com suas respectivas tarifas aplicadas. 

3.2 O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela prestação dos serviços a tarifa abaixo 
relacionada pelos documentos arrecadados. A CONTRATADA realizará o deposito do 

valor integral da arrecadação para a Prefeitura Municipal e logo após lançará o 
desconto da tarifa pertinente, devendo apresentar relatório de descrição dos tipos 
de serviços prestados com suas respectivas tarifas aplicadas: 

 

UNIDADE/ESPECIFICAÇÕES DESCRIÇÃO CANAL DE COBRANÇA 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 

Guia Serviços de arrecadação de IPTU/ Coleta 
de Lixo: 3200 carnês – com 3 opções de cota 
única, (possível parcelas variáveis de 1 a 4) 

“Internet Banking”, “Mobile 
banking” 

R$0,99 

Guia Serviço de arrecadação de ISSQN (cota 
única, podendo ter parcelas variáveis) 

Caixa Automático (Auto 
Atendimento) 

R$0,99 Guia Serviço de arrecadação de ITBI    (cota 
únicA) 

Guia de serviços Dívida Ativa Parcelamentos 
(parcelas variáveis de 1 a 24) 

Correspondentes Bancários, Banco 
Postal, Agentes Lotéricos 

R$0,99 
Guia de serviços – Taxas de Licença de 
Funcionamento e Vigilância Sanitária (cota 
única) 

Atendimento no Caixa Presencial 
(guichê de caixa) 

R$0,99 
Guia Serviço de arrecadação – outros tipos de 
tributos e demais lançamentos diversos não 
tributários 

Faturas de contas de água (anual) 

 

3.1 A quantidade aproximada de 20.000 ( vinte mil), guias de arrecadação, se 

justificação pelo fato que o Município de Carlinda, não saberá qual a forma de 
pagamento a ser escolhida pelo munícipe. 
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3.2 A CONTRATADA credenciada devera emitir relatorios diarios descriminando qual 
forma de pagamento foi escolhida e as tarifas utilizadas. 

3.3 Somente serão pagas a CONTRATADA as tarifas correspondentes aos documentos 

de arrecadação efetivamente apresentados. 

 

3.4 Os valores por canal de cobrança descritos permanecerão fixos e irreajustáveis 

durante a vigência deste contrato. 

 

3.5 Os recursos provenientes da arrecadação oriundas dos recolhimentos das receitas 

do Município serão imediatamente transferidos para aplicação financeira em conta 
bancária indicada pelo CONTRANTE. 
 

3.6 A CONTRATADA não poderá, em hipótese alguma, cobrar qualquer taxa ou tarifa do 
contribuinte e/ou devedor, pela recepção, processamento e pagamento de suas 

obrigações. 
 

3.7 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e 
obrigações, nem implicará aceitação definitiva da execução dos serviços. 

 

3.8 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 

3.9  A entidade financeira credenciada devera emitir relatorios diarios descriminando 
qual forma de pagamento foi escolhida e as tarifas utilizadas. Aonde com base nestas 
informações o municipio ira efetuar o pagamento. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

4.1. A CONTRATADA iniciará a execução dos serviços no prazo máximo de até  dias  
corridos, a contar da data de emissão da “nota de autorização dos serviços”. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS 
5.1 - O contrato celebrado em decorrência deste credenciamento terão vigência inicial de 

12 (doze) meses, a contar do dia de sua assinatura. 

5.2 O Contrato poderá, todavia, por acordo das partes, mediante termo aditivo, ser 
prorrogados, reajustadas de acordo com o índice econômico acumulado – IGP-M (Índice 

Geral de Preços de Mercado) divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, mantidas as 
condições da contratação inicial, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses. Fica a 
critério da Administração  deferir ou não a correçao. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
6.1. O Contrato poderá ser alterado e revistos seus preços de acordo com o estabelecido 
no Artigo 65 e seus parágrafos da Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA SETIMA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA 
7.1. As despesas relativas a esta contratação correrão por conta de recursos próprios do 

orçamento do Município sendo na seguinte dotação orçamentária:  
 
89-05.001.04.123.0006.2012/3390.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros. 

Fonte de Recurso 01.00.00.00.00 – R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais). 
 
 

CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABELIDADES DA 
CONTRATADA 

8.1 Receber tributos e demais receitas municipais somente através das documento de 

arrecadação municipal (DAM), aprovados pela Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças, que estejam com todos os campos de informações 

obrigatórios devidamente preenchidos, sem emendas ou rasuras, por qualquer 
modalidade pela qual se processe o pagamento, nos termos deste CONTRATO, 
quais sejam: 

8.1.1 Guichê de atendimento; 

8.1.2 Autoatendimento; 

8.1.3 Lotérico; 

8.1.4 Internet (home, office e mobile banking), pessoa física e jurídica; 

8.1.5 Correspondente bancário; 

8.1.6 Débito automático em conta corrente; 

8.1.7 Gerenciador financeiro pessoa jurídica; 

8.1.8 Callcenter; e 

8.1.9 Banco postal. 

 

8.2 Arrecadar em toda sua rede de agências, postos bancários e outras representações, 
inclusive as que vierem a ser inauguradas, após a assinatura do presente 

CONTRATO; 

8.3 Apresentar ao Município, no ato da assinatura do presente CONTRATO, meios 
necessários à implementação da prestação de serviços ora contratados e os 

horários de funcionamento de cada unidade arrecadadora, mantendo tais condições 
durante todo o período de vigência do CONTRATO, sendo que a implementação de 

novas modalidades de pagamento deverá ser previamente aprovada pelo Municipio; 

8.4 Comunicar formalmente ao Município, com a maior brevidade possível, a ocorrência 
de avarias, danos, reparações ou modificações ocorridas no sistema de 

recolhimento do BANCO, que resultem em descontinuidade de arrecadação em 
modalidade de pagamento colocado à disposição do contribuinte, ou na 
modificação de qualquer processo que tenha reflexo nos serviços objetos do 
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presente CONTRATO; 

8.5 A informação recebida nos Documentos de Arrecadação Municipal (DAM) será 
obtida pela leitura do código de barras padrão FEBRABAN; 

8.6 O BANCO não poderá, em hipótese alguma, cobrar qualquer taxa ou tarifa do 
contribuinte e/ou devedor, pela recepção, processamento e pagamento de suas 
obrigações; 

8.7 Autenticar a DAM, em todas as suas vias, ou emitir um recibo da recepção do 
pagamento, contendo o número de autenticação caixa ou código de transação, 
valor e data de pagamento, além da representação numérica do código de barras. 

Para os recebimentos realizados por meio de “home/office banking”, “internet” ou 
qualquer outra modalidade de auto-atendimento; 

8.8 Manter as DAM arquivadas por um período de 180 (cento e oitenta) dias; 

8.9 Enviar ao Município, até as 09h00min (nove) horas do dia seguinte, arquivo com 
total das transações do dia, sendo que o valor total da arrecadação deverá ser o 
mesmo do valor transmitido pelo Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB); 

8.10 Em caso de incorreção de dados, remeter as informações regularizadas no prazo de 
01 (um) dia útil, contado a partir do horário de recebimento da comunicação de 

rejeição, sem prejuízo das penalidades previstas no contrato; 

8.11 Cumprir as normas estabelecidas na legislação específica do Município, bem como 
nos instrumentos normativos que vierem a ser publicados para regular o 

procedimento concernente aos serviços de arrecadação objeto deste CONTRATO, o 
que dependerá de prévia ciência das partes, por escrito; 

8.12 Apresentar diariamente ao Município documento com a discriminação dos serviços 

prestados, constando a quantidade, a modalidade de recebimento dos documentos 
e demais informações que se fizerem necessárias à apuração da prestação dos 
serviços; 

8.13 Fornecer ao Município, sempre que solicitadas, certidões negativas de encargos 
trabalhistas, fiscais e previdenciários; 

8.14 Disponibilizar ao Município os documentos e as informações necessárias para a 

verificação dos procedimentos de arrecadação, ficando o BANCO obrigado a 
resolver eventual irregularidade, inclusive reprocessando a informação contida nos 
arquivos auditados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias; 

8.15 Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico pelo 
período mínimo de vigencia do contrato; 

8.16 O banco repassará o produto da arrecadação nos prazos definidos a seguir: 

a) No 1° dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados  
em todas as formas de pagamento descrito no edital; 

b) Envio dos arquivos de retorno relativos aos recolhimentos realizados pela 
instituição até 01 dia util a contar da data do mesmo, bem como reenvio em até 03 (três) 
dias corridos sempre que solicitado pela contratante. 

c) Informar os números para contato telefônico com as centrais de apoio aos 
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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. 

 
8.17 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 
 

8.18 É VEDADO AO BANCO: 

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. 

 
8.19 Não será considerada como repassada a arrecadação: 

a) Enquanto o arquivo das transações remetido pelo BANCO 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. 
 

 

CLÁUSULA NONA -  DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO 
CONTRATANTE 

9.1 Expedir normas e procedimentos de verificação e controle da consistência das 
informações relativas à arrecadação dos tributos municipais; 

9.2 Especificar o protocolo de comunicação a ser utilizada na transmissão eletrônica de 

dados; 
9.3 Estabelecer as especificações técnicas para a captura e envio das informações, 

conforme as condições estabelecidas no padrão FEBRABAN de código de barras; 

9.4 Estabelecer as especificações técnicas para a captura e envio das informações, 
conforme as condições estabelecidas no padrão FEBRABAN de código de barras; 

9.5 Remunerar o BANCO pelos serviços efetivamente prestados, mediante a 
apresentação de relatórios mensais determinados neste termo; 

9.6 Pôr à disposição dos contribuintes a informação necessária para que estes possam 

efetuar seus pagamentos; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
10.1 - Aplica-se a este Contrato, e principalmente aos casos omissos, o disposto na Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 

10.2 - A contratada reconhece, neste ato, as prerrogativas legais da Administração 
contidas nos artigos 58 e 65 da Lei nº8.666/93 legal (cláusulas exorbitantes do 

contrato administrativo) e a possibilidade de rescisão administrativa deste ajuste, 
nos casos legais. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES E MULTAS  

11.1 – Ocorrendo a inexecução total ou parcial da execução dos serviços, a Administração 

poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da 
Lei n. 8.666/93: 

 

a) Advertência por escrito; 
 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), atualizado, recolhida no prazo de 15 (quinze) 

dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos 
prejuízos porventura causados a Prefeitura; 

 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e 
contratar com a administração pública, bem como o cancelamento de seu certificado de 
registro cadastral no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Colider/MT por 

prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o 

inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei n. 10.520/2002. 
 

11.2 Se a CONTRATADA não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis contados da intimação por parte da Prefeitura Municipal de Colider/MT, o 
respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta 

Prefeitura. 
11.3 As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 

consequentemente, a sua aplicação não exime a CONTRATADA da reparação das 

eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura. 
11.4 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 

quando cabíveis. 

11.5 Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão 
ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão 

superior, dentro do mesmo prazo. 
11.6 Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções 

administrativas previstas no item 10.1. letras “c” e “d”, inclusive a reabilitação 

perante a Administração Pública. 
11.7 A reincidência deste descumprimento acima de 3 (três) vezes configura 

automaticamente como quebra de contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO DO CONTRATO 

12.1 O presente contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, sem ônus, 
mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, no caso 
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de descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente contrato pela CONTRATADA, 
sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa nos termos do art. 77 da lei 
8.666/93.  

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO E DO 

RECEBIMENTO DO OBJETO  
13.1 A fiscalização da execução do contrato será exercida por servidor credenciado, 
independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou 

acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, o seu 
exclusivo juízo. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA. 

13.2 O objeto da licitação será recebido: 
13.2.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de conformidade com as 
especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital e da proposta da 

Contratada. 
13.3. Definitivamente: 

13.3.1. Na forma do inciso I, alínea “b” do art. 73, da Lei nº 8.666/93, por servidor ou 
comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes, após a comprovação de adequação do objeto aos termos 

contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E 

AOS CASOS OMISSOS 
14.1 Aplica-se a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente contrato e em 
especial aos seus casos omissos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VINCULAÇÃO AO EDITAL 

15.1 O presente contrato é oriundo do Processo sob Modalidade Chamamento 

Público nº001/2020. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1 – No final do prazo de doze meses do presente credenciamento, havendo a 

renovação contratual, será dada outra oportunidade para que novas instituições 

financeiras se credenciem. 
16.2 – O BANCO declara conhecer que, conforme as normas legais vigentes, lhe é 

proibido fornecer a terceiros qualquer tipo de informação que tenha obtido por 
ocasião da execução deste CONTRATO. Em consequência o BANCO se obriga a 
realizar todos os atos necessários para manter esta reserva, inclusive instruindo 

neste sentido os seus funcionários, agentes e representantes. 
16.3 – O BANCO 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DO FORO 
17.1 Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Alta Floresta/MT, com recusa 

expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem justos e contratados mutuamente assinam o presente instrumento 

contratual, em duas vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença 
de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes. 
 

Carlinda-MT, 17 de Junho de 2020. 
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