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EDITAL DE LICITAÇÃO 
                                                                

CHAMADA PÚBLICA 
Nº 001/2022 - PMB 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052021014 

 
OBJETO: CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, 

DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À 

MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DE DAM, EM PADRÃO FEBRABAN, POR 

INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR 

MEIO MAGNÉTICO DOS VALORES ARRECADADOS, A CARGO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE BAIÃO/PA. 

Data de abertura das propostas: 05/04/2022 

Hora de abertura das propostas: 09h30min 

Endereço: Sala da Comissão Permanente de Licitação localizada no Palacete 

Fernando Guilhon – Praça Santo Antônio, nº 199 – Centro, CEP: 68465-000 – 

Baião/PA. 
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EDITAL 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 – PMB 

 

O município de Baião/PA, torna público o edital de Chamada Pública nº 001/2022 - PMB, para 

credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de 

recolhimento de tributos, impostos, taxas, dívida ativa e demais receitas públicas devidas à 

municipalidade, através de DAM, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, 

com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados, a cargo da Secretaria 

Municipal de Fazenda de Baião/PA. 

Os trabalhos desse procedimento serão conduzidos pela Comissão Permanente de Licitação do 

Município de Baião – PA instituída pela Portaria nº 956/2021 - GP, que procederá a análise e 

julgamento das propostas participantes, cabendo ainda a esse grupo de trabalho promover 

diligências, em qualquer fase do processo, visando esclarecer ou completar a instrução do 

processo. 

1. DO OBJETO: 

1.1. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, 

DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À MUNICIPALIDADE, 

ATRAVÉS DE DAM, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS 

AGÊNCIAS, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO DOS VALORES 

ARRECADADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO 

MUNICÍPIO DE BAIÃO/PA. 

 

2. DA REGÊNCIA LEGAL: 

2.1. O presente credenciamento é regido pelo art. 25, caput, da Lei Federal no. 8.666, de 21 de 

junho de 1993, com alteraçoes posteriores e demais legislação pertinente, aplicando-se, no que 

couber, os princípios de direito público, suplementados pelo direito privado, e as regras 

capituladas nesta Chamada Pública. 

 

3. DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS: 

3.1. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de condições do Edital e de outros 

assuntos relacionados ao presente Processo Administrativo deverão ser efetuadas pelos 

interessados através do endereço eletrônico pmcplbaiao@gmail.com, até o 2º (segundo) dia útil 

que antecede a data estabelecida no preâmbulo deste instrumento convocatório para divulgação 

das propostas. 

3.2. A resposta da Comissão Permanente de Licitação ao pedido de esclarecimento formulado 

será comunicado mediante e-mail ou publicação em imprensa oficial. 

 

4. DA ENTREGA e SESSÃO PÚBLICA DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO 

mailto:pmcplbaiao@gmail.com
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4.1. Os interessados em se credenciar deverão encaminhar a documentação exigida 

exclusivamente via e-mail até 09:30 horas do dia 05/04/2022 a comissão permanente de 

Licitação pelo email pmcplbaiao@gmail.com. Não será admitido a entrega de documentação 

diretamente na comissão de licitação, pois todo o processo será eletrônico, mediante 

publicações dos resultados nos canais utilizados pelo município. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DO CREDENCIAMENTO: 

5.1. Poderão participar do presente Credenciamento as instituições financeiras legalmente 

constituídas e autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil na forma de banco 

Múltiplo, Comercial ou Cooperativo, e Cooperativa de Crédito, que preencherem todos os 

requisitos exigidos neste Edital, com idoneidade econômico-financeira, regularidade jurídica 

fiscal, que não tenham sofrido penalidade de suspensão ou declaração de idoneidade por parte 

do Poder Público e que satisfaçam as condições fixadas neste edital e anexo, e que aceitem as 

normas estabelecidas pelo Município. 

5.2. Não poderão participar deste Credenciamento: 

- Instituições financeiras que estiverem em processo de intervenção judicial ou extrajudicial, 

falência, 

insolvência ou liquidação; 

- Instituições financeiras que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com qualquer 

órgão ou 

entidade da Administração Pública de qualquer Poder ou esfera de Governo; 

- Estiver irregular quanto à comprovação de quitação de tributos federais, estaduais ou 

municipais, 

considerada a sede ou principal estabelecimento da proponente. 

 

6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

6.1. Os documentos de habilitação, abaixo relacionados, serão encaminhados via e-mail até 

09:30 horas do dia 05/04/2022 a comissão permanente de Licitação pelo email 

pmcplbaiao@gmail.com. Não será admitido a entrega de documentação diretamente na 

comissão de licitação. 

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, ou 

documento equivalente; 

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ- MF); 

c) Prova de regularidade fiscal perante a União, Estado e Município; 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

e) Comprovação de regularidade quanto à Débitos Trabalhistas; 

f) Comprovação, através de documento expedido pelo 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; 

mailto:pmcplbaiao@gmail.com
mailto:pmcplbaiao@gmail.com
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g) 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 ou 

Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente; 

h) Declaração de que cumpre as disposições do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal (ANEXO V); 

i) Indicação do representante legal da interessada, com a respectiva documentação (procuração 

ou documento equivalente autenticado, 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 de Credenciamento. 

j) Solicitação de credenciamento e aceitação das condições do presente edital, conforme 

modelo do Anexo II. 

6.2. Os documentos necessários para o Credenciamento poderão ser apresentados em original, 

ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório. 

6.3. Ao apresentar o pedido para o Credenciamento, a instituição financeira aceita e se obriga a 

cumprir todos os termos deste Edital. 

 

7. DO CREDENCIAMENTO E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO: 

7.1. A Comissão de Licitação iniciará a sessão analisando a documentação encaminhada pelas 

instituições interessadas, sendo inabilitadas as que não atenderem as exigências deste ato 

convocatório,  

7.2. Da decisão de habilitação ou inabilitação e após publicidade do ato caberá recurso, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, suspendendo-se o certame até o seu julgamento. 

7.3. As instituições que preencherem os requisitos de habilitação serão declaradas habilitadas, 

estando aptas para assinar o contrato de prestação de serviço. 

 

8. DAS SANÇÕES: 

8.1.  Pela inexecução total ou parcial do contrato, bem como na recusa injustificada do 

adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do 

prazo estabelecido pela administração, o que caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, poderá a Administração, garantida a defesa prévia, aplicar ao contratado as seguintes 

sanções: 

a) advertência; 

b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 

c) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração, por prazo 

não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade, para licitar ou contratar com a Administração Pública conforme 

previsto pelo artigo 87, inciso IV da Lei Federal 8.666/93. 

8.2. A rescisão contratual, de acordo com o artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93, poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos 

I a XII e XVII do artigo 78; 
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b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 

haja conveniência para a Administração; 

c) judicial, nos termos da legislação; 

8.3. O atraso injustificado na execução do serviço, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do 

artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso 

da obrigação não cumprida na seguinte proporção: 

a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e b) atraso 

superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia. 

8.4. Pela inexecução total ou parcial do serviço, poderão ser aplicadas ao contratado as 

seguintes penalidades: 

a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou 

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou 

declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93. 

8.5. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 

8.6. O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis 

contados da data da intimação do interessado. 

8.7. O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da 

data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial, o não recolhimento da multa no 

prazo estabelecido acarretará a inscrição do débito em dívida ativa. 

8.8. A licitante deverá indenizar qualquer prejuízo causado a Administração Pública, na 

decorrência da execução do objeto licitado. 

 

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

9.1. As despesas decorrentes da presente Chamada Pública correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentário do Exercício de 2022: 

Classificação Institucional – 02.04 – SECRETARIA EXEC. DE FAZENDA 

Classificação Funcional – 04.123.0002.2.023.0000 – Manutenção da Secretaria Exec. de 

Fazenda 

Classificação Econômica – 3. 3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

Fonte de Recursos – 1.500.0000.00 Rec. Não vinculados de impostos 

Ficha: 112 

 

10. DOS ANEXOS: 

ANEXO I – MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E ACEITAÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DO EDITAL. 

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO 

 

11. DO FORO: 

11.1. A presente Chamada Pública é regulada pelas Leis Brasileiras, sendo exclusivamente 

competente o Foro da Comarca de Baião/PA, com exclusão de qualquer outro, para nele 

dirimirem eventuais dúvidas ou controvérsias decorrentes do presente Contrato. 
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12. DAS INFORMAÇÕES: 

12.1. Quaisquer informações ou esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Baião/PA, sito Palacete Fernando Guilhon 

– Praça Santo Antônio, nº 199 – Centro CEP: 68465-000 – Baião-PA, em dias úteis das 8:00h 

às 12:00h, ou pelo endereço eletrônico: pmcplbaiao@gmail.com. 

 

Baião/PA, 22 de março de 2022.  

 

 

 

__________________________________ 

MARCO ANTÔNIO GONÇALVES RAMOS 

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FAZENDA 

Port. 002/2021-GP 
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ANEXO I 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022 

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E ACEITAÇÃO DAS 

CONDIÇÕES DO EDITAL (Preferencialmente em Papel Timbrado da Proponente) 

DECLARAÇÃO 

[NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA...], com sede [..ENDEREÇO....], inscrito(a) no 

CNPJ - MF sob nº [...], tendo em vista o disposto no Edital de chamamento público Nº 

001/2022, vem perante V. Exa. apresentar os anexos documentos e requerer o seu 

CREDENCIAMENTO para fins de prestação de serviços bancários de recolhimento de 

tributos e demais receitas públicas municipais, através de Código de Barras, obrigatoriamente 

em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, postos de atendimento bancários e 

canais eletrônicos com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados, 

conforme valor estipulado no Termo de Referência do instrumento convocatório. Declarando 

ainda que: 

a) Assume inteira a responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir a sua 

habilitação no presente Chamamento Público, e ainda pela autenticidade de todos os 

documentos apresentados de habilitação. 

b) Declara sob as penas da lei, que não foi considerada INIDÔNEA OU SUSPENSA para 

licitar ou contratar com a Administração Pública, Federal. Estadual, Municipal 

c) Aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epígrafe, bem como seus anexos e 

PREÇOS ESTABELECIDOS pelo município de Baião/PA. 

 

Data, 

Nome e CNPJ da Empresa 

CPF e nome do representante legal 
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ANEXO II 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO: 

1.1. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, 

DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À MUNICIPALIDADE, 

ATRAVÉS DE DAM, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS 

AGÊNCIAS, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO DOS VALORES 

ARRECADADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO 

MUNICÍPIO DE BAIÃO/PA. 

 

2. PLANILHA DE ITENS, DESCRIÇÕES E QUANTITATIVOS:  

ITEM DESCRIÇÃO/TIPO QUANTIDADE. UND. 

1 IPTU (BCI) 4.500 DAM 

2 ITBI 30 DAM 

3 ISS 700 DAM 

4 IRRF 300 DAM 

5 ALVARÁS 100 DAM 

6 TAXAS DE ÁGUA (U.C) 38.400 DAM 

7 

RECEITAS DIVERSAS 

600 DAM (Aluguel de próprio, Taxa de embarque, CND, 

Certidão de averbação, etc...) 

TOTAL 44.630 DAM 

 

3. DA JUSTIFICATIVA: 

3.1. A atual gestão municipal tomou posse em 1º de janeiro de 2021, na ocasião, constatou-se 

não haver relacionamento com o sistema bancário para arrecadação de receitas devidas à 

municipalidade. 

3.2. Visando minimizar essa situação, foram reativadas as contas de arrecadação, todavia 

somente foi possível a movimentação bancária através de depósitos dos valores recebidos em 

espécie pelo setor de tributos da prefeitura municipal. 
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3.3. Tal sistemática não é a mais adequada para o manuseio de recursos públicos, os quais 

precisam ser prestado contas junto aos tribunais e órgãos de controle, bem como 

disponibilizado à sociedade, com a maior transparência possível, a arrecadação e a aplicação 

dos recursos públicos. 

3.4. Nesse sentido, foi procedida a contratação de sistema informatizado para o 

gerenciamento da estrutura tributária municipal, além da implantação da arrecadação pela 

Companhia de Abastecimento de Águas local e sistema de Nota Fiscal Eletrônica. 

3.5. Mesmo diante de todos os esforços envidados, a implantação do sistema de arrecadação 

informatizado não pôde funcionar de forma completa, pois ainda faltava o cadastramento para 

que a municipalidade pudesse aderir e utilizar o padrão FEBRABAN, ou seja, gerar 

documentos de arrecadação que pudessem ser recebidos pelo sistema bancário nacional. 

3.6. Atualmente a municipalidade já consta cadastrada no padrão FEBRABAN, restando 

apenas o último passo para que a arrecadação das receitas municipais se dê de forma totalmente 

informatizada. O último passo consiste justamente no credenciamento das instituições 

bancárias interessadas em prestar o serviço de recolhimento dos documentos gerados pela 

municipalidade, motivo pelo qual faz-se necessária a instauração do procedimento adequado de 

contratação, nos termos expressos neste instrumento e na legislação de regência. 

 

4. DA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

4.1 – O Banco credenciado prestará serviços de recebimento de contas, tributos e demais 

receitas municipais de acordo com as estipulações do presente instrumento.  

4.1.1 - A prestação dos serviços de arrecadação, através de Documento de Arrecadação 

Municipal – DAM, e repasse de tributos e demais receitas municipais, com respectiva prestação 

de contas por transmissão eletrônica de dados, em favor do Município, serão realizadas pelo 

BANCO, por suas subsidiárias, agências bancárias e postos de serviços, existentes ou a serem 

criados. 

4.2 – SÃO OBRIGAÇÕES DO BANCO:  

4.2.1 – Receber tributos e demais receitas municipais somente através dos documentos de 

arrecadação (DAM), aprovados pela Secretaria de Fazenda, que estejam com todos os campos 
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de informações obrigatórios devidamente preenchidos, sem emendas ou rasuras, por qualquer 

modalidade pela qual se processe o pagamento, nos termos deste Credenciamento;  

4.2.2 – Arrecadar em toda sua rede de agências, postos bancários e outras representações, 

inclusive as que vierem a ser inauguradas, após a assinatura do CONTRATO; 

4.2.3 – Apresentar ao Município, no ato da assinatura do 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 pela Secretaria de Fazenda local.  

4.2.4 – Comunicar formalmente ao Município, com a maior brevidade possível, a ocorrência de 

avarias, danos, reparos ou modificações ocorridas no sistema de recolhimento do BANCO, que 

resultem em descontinuidade de arrecadação em modalidade de pagamento colocado à 

disposição do contribuinte, ou na modificação de qualquer processo que tenha reflexo nos 

serviços objeto do CONTRATO;  

4.2.5 – A informação recebida nos Documentos de Arrecadação Municipal (DAM) será obtida 

pela leitura do código de barras padrão FEBRABAN ou pela digitação da respectiva 

representação numérica, ou por meio previamente aprovado pela Secretaria de Fazenda;  

4.2.6 – O BANCO não poderá, em hipótese alguma, cobrar qualquer taxa ou tarifa do 

contribuinte e/ou devedor, pela recepção, processamento e pagamento após suas obrigações;  

4.2.7 – Autenticar o DAM, em todas as suas vias, ou emitir um recibo da recepção do 

pagamento, contendo o número de autenticação caixa ou código de transação, valor e data de 

pagamento, além da representação numérica do código de barras. Para os recebimentos 

realizados através de “home/office banking”, “internet” ou qualquer outra modalidade de 

autoatendimento, o comprovante de pagamento deverá ser previamente aprovado pela 

Secretaria de Fazenda;  

4.2.8 – Manter os DAM arquivados por um período de 180 (cento e oitenta dias) dias;  

4.2.9 – 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 pela Secretaria de Fazenda; 
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4.2.10 – Efetuar o repasse do produto da arrecadação de tributos e demais receitas municipais, 

através do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB, enviando, ao mesmo tempo, uma 

mensagem eletrônica, até às 09h00min do dia útil seguinte à data de arrecadação, a crédito da 

conta informada pela Secretaria de Fazenda; 

4.2.11 – Em caso de incorreção de dados, remeterem 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; 

4.2.12 – 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; 

4.2.13 – Apresentar mensalmente 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; 

4.2.14 – Fornecer ao Município, sempre que solicitadas, certidões negativas de encargos 

trabalhistas, fiscais e previdenciários; 

4.2.15 – 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; 

4.2.16 – Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico por um 

período mínimo de 05 (cinco) anos. 

4.2.17 – O BANCO repassará o produto da arrecadação nos prazos definidos a seguir:  

4.2.17.1 – No 1° dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados no 

guichê, e forma de pagamento em dinheiro, Autoatendimento e na Internet; 

4.2.17.2 – No 2º dia útil a data do recebimento para a data do recebimento para os documentos 

arrecadados no guichê, e forma de pagamento em cheque;  

4.3 – É VEDADO AO BANCO:  
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4.3.1 – Utilizar, revelar ou divulgar, no todo ou em parte, ainda que para uso interno, 

informações ou documentos vinculados à prestação de serviços para o Município.  

4.3.2 – Cancelar ou debitar valores sem a autorização expressa do Município.  

4.4 – NÃO SERÁ CONSIDERADA COMO REPASSADA A ARRECADAÇÃO:  

4.4.1 – Enquanto o arquivo das transações remetido pelo BANCO não for recebido pelo 

Município;  

4.4.2 – Quando o valor constante do arquivo das transações for diferente do valor registrado no 

extrato, e enquanto perdurar a irregularidade. 

4.5. – SÃO OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:  

4.5.1 – Expedir normas e procedimentos de verificação e controle da consistência das 

informações relativas à arrecadação dos tributos municipais;  

4.5.2 – Especificar o protocolo de comunicação a ser utilizada na transmissão eletrônica de 

dados;  

4.5.3 – Estabelecer as especificações técnicas para a captura e envio das informações, conforme 

as condições estabelecidas no padrão FEBRABAN de código de barras;  

4.5.4 – Remunerar o BANCO pelos serviços efetivamente prestados;  

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

efetuar seus pagamentos; 

4.5.6 – Entregar ao BANCO;  

4.5.6.1 – Recibo do arquivo enviado;  

4.5.6.2 – Mensagem de aceitação/ rejeição do arquivo enviado.  

 

5 – DOS PREÇOS MÁXIMOS PRATICADOS JÁ INCLUÍDO ARQUIVOS DE 

RETORNO:  

5.1 – O Município pagará aos Bancos Credenciados pela prestação dos serviços o valor unitário 

de R$ 3,00 (três reais), para todas as modalidades de recebimentos. 

5.1.1 – Os valores acima serão pagos por documento recebido. 

5.1.2 – No preço da tarifa a ser paga pelo município estarão inclusos os tributos incidentes ou 

que venham a incidir sobre os serviços.  
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5.2 – A instituição financeira interessada em aderir ao credenciamento em epígrafe poderá 

optar pelo canal de atendimento de seu interesse, desde que não ultrapasse os valores 

prefixados. 

5.3 – Para definição do valor da tarifa, utilizou-se cotações fornecidas pelas instituições 

bancárias estabelecidas em Baião/PA, bem como as praticadas por outros municípios e, ainda, a 

proporção que o município pode dispor sobre os valores a serem arrecadados, sem que 

caracterize renúncia de receita. 

 

6 – DAS CONDIÇÕES DE CREDENCIAMENTO:  

6.1 – Poderão candidatar-se ao credenciamento qualquer Instituição Financeira, autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil na forma de Múltiplo, Comercial ou Cooperativo e 

Cooperativa de Crédito, que tenham instalado ou venha a instalar-se no Município de 

Baião/PA, em até 30 (trinta) dias de seu credenciamento, no mínimo, 01 (uma) agência ou 

posto de atendimento próprio, não sendo considerados como tais, para efeitos do indicado neste 

instrumento, os correspondentes bancários. 

6.2 – É vedada a apresentação de mais de uma proposta de habilitação neste credenciamento. 

6.3 – As instituições financeiras interessadas poderão protocolar inscrição para o 

credenciamento a partir da publicação do aviso do edital de credenciamento. 

6.4 – Não poderão participar deste credenciamento as instituições financeiras que: 

6.4.1 – Estiverem em processo de intervenção judicial ou extrajudicial, falência, insolvência, 

concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

6.4.2 – Estiverem cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta por este Município; 

6.4.3 – Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública de qualquer Poder ou esfera de Governo, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

6.4.4 – Estiverem em situação irregular quanto à comprovação de quitação de tributos federais, 

estaduais ou municipais, considerada a sede ou principal estabelecimento da proponente; 
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6.4.5 – Cujos diretores, responsáveis, administradores, gerentes ou funcionários, mesmo que 

licenciados, figure como funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado na 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO, ligado diretamente ao setor de arrecadação, ou 

dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, bem como pessoas 

jurídicas com as quais esses mantenham qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira ou trabalhista, conforme art. 9º, inciso III e § 3º da Lei nº 8.666/93. 

6.5 – Somente será aceita a participação de instituições que estejam em processo de 

recuperação judicial se estas apresentarem certidão emitida pela instancia judicial que 

certifique sua aptidão econômica para tal mister, nos termos do art. 58 da Lei nº 11.101/05. 

 

7 – DA HABILITAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO:  

7.1 – Além da documentação relativa a habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação 

econômico financeira e regularidade fiscal trabalhista conforme dispõe o artigo 27 e seguintes 

da lei 8.666/93, bem como o Edital ao qual este Termo de ReferÊncia é anexo, a instituição 

financeira deverá apresentar como qualificação técnica, 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 judicial ou cópia do certificado de autorização expedido pelo Banco 

Central do Brasil. 

 

8 – DA ADESÃO AO CREDENCIAMENTO: 

8.1- Toma-se implícito que os proponentes ao responderem ao CREDENCIAMENT0 

concordam integralmente com os termos do Edital e seus anexos. 

8.2- O prazo para apresentação da documentação para o credenciamento é de 10 (dez) dias, 

contados a partir da publicação do Edital de Credenciamento, podendo ser prorrogado por igual 

período, a critério da Comissão Permanente de Licitações. 

8.3- O credenciamento permanecerá aberto a qualquer instituição financeira que preencha os 

requisitos exigidos neste termo e no Edital e poderá apresentar a documentação exigida em 

qualquer tempo da vigência do credenciamento. 

 

9 – DAS MEDIDA ACAUTELADORAS 
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9.1- Consoante disposição do Artigo 45 da Lei 9.784/99, a Administração Pública poderá, sem 

prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providencias acauteladoras, 

inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a 

ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

9.2- Para a prestação de serviços inerentes ao objeto será formalizado Contrato Administrativo, 

estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as 

partes, em conformidade com a legislação vigente. 

9.3- A vigência contratual se de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, podendo este 

prazo ser prorrogado, mediante interesse das partes, por iguais e sucessivos períodos com vistas 

à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta 

meses, conforme art.57 inciso II da Lei 8666/93, haja vista a necessidade continua do objeto. 

 

10 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 
 

10.1- A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pela SECRETARIA 

MUNICIPAL DE FAZENDA. 

10.2- A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeiçoes técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.3- O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais 

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei no 

8.666, de 1993. 

10.4- A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos neste Termo de Referência e na proposta de preços apresentadas, ao qual 

integrarão o contrato para fins de dirimir casos omissos no mesmo. 

10.5- O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 
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produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, comunicará à 

autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade 

efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos 

no § 1º do artigo 65 da Lei no 8.666, de 1993. 

10.6- O fiscal de contratos deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto 

nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei no 8.666, de 1993. 

10.7- A fiscalização do contrato abrange, ainda, as seguintes rotinas: 

* Intervir na programação dos serviços para melhor adequá-la às necessidades da contratante; 

* Solicitar a substituição de empregado da Contratada que dificultar a ação fiscalizadora ou 

cuja permanência nas dependências do órgão julgar inconveniente, a seu critério, sem que tal 

fato acarrete quaisquer tipos de ônus para o órgão contratante; 

* Reprovar serviços executados em desacordo com as especificações; 

* Paralisar todo o serviço que esteja sendo executado sem condições de segurança ou em 

desacordo com as especificações. 

10.8- Caso a contratada, quando acionada pela fiscalização, não cumprir suas determinações 

serão aplicadas sanções previstas no Contrato e na legislação vigente. 

 

11 – DISPOSIÇÕES GERAIS:  

11.1 – O Município poderá determinar a qualquer momento, mediante prévia comunicação ao 

BANCO, à realização de inspeções e levantamentos, inclusive nas agências integrantes da rede 

arrecadadora, para certificação dos procedimentos de processamento e repasse dos recursos 

arrecadados. 

11.2 – O BANCO declara conhecer que, conforme a norma legal vigente sendo 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.  
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11.3 – O BANCO assume a responsabilidade pelos atos praticados por seus funcionários, 

agentes, assessores, representantes e qualquer pessoa vinculada a sua instituição no 

cumprimento de suas obrigações.  

11.4 – Caso o BANCO não repasse o valor dos pagamentos realizados pelos contribuintes e/ou 

devedores, assumirá a responsabilidade pelo valor total não repassado, inclusive seus 

acréscimos legais.  

11.5. – 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.  

11.6. – Caberá aplicação de multa conforme determinado pela Lei 8.666/93, bem como rescisão 

contratual por descumprimento de quaisquer das obrigações constantes neste termo pela 

contratada. 

 

Baião/PA, 03 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

__________________________________ 

MARCO ANTÔNIO GONÇALVES RAMOS 

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FAZENDA 

Port. 002/2021-GP 
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ANEXO III 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATATO Nº _____________________ 

 

 

CONTRATO, QUE ENTRE SI FAZEM O 

MUNICIPIO DE BAIÃO E DE OUTRO LADO 

A EMPRESA _________________, COMO A 

BAIXO VAI MELHOR DECLARADO.  

 

 

 

Pelo presente instrumento, o MUNICIPIO DE BAIÃO - _____________, Pessoa Jurídica de 

Direito público interno, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda 

sob o nº _____________, com sede à _____________, representado pelo(a) Gestor(a) 

Municipal, Sr(a). _____________, brasileiro, administrador, portador da Cédula de Identidade 

nº _____________SSP/PA, inscrito no CPF/MF nº _____________, residente e domiciliado na 

_____________, nº ___, _____________ / (Fundo)  _____________, inscrito no CNPJ nº 

_____________, representada pela(o) _____________, Sr.(a) _____________, brasileiro(a), 

portador da Cédula de Identidade nº _____________ e devidamente inscrita no CPF/MF sob o 

nº_____________, ao final assinado, e por outro lado ______________ (nome do grupo formal 

ou informal ou fornecedor individual), inscrito (a) no CNPJ sob n.º__________________ (para 

grupo formal), CPF sob n.º_____________ (grupos informais e individuais),com sede/endereço 

à _____________, n.º____, Bairro _________, CEP: _________, no Município de 

___________, Estado _________, doravante denominada CONTRATADA, com fundamento 

na Lei Federal nº 11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e também 

tendo em vista o resultado da Licitação sob a modalidade CHAMADA PÚBLICA Nº 

001/2022 - PMB, celebram o presente contrato mediante as Cláusulas e condições a seguir 

expressas, que reciprocamente outorgam e aceitam: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, DO PREÇO E DOTAÇÃO: 

1.1 - Prestação de serviços continuados de recolhimento de tributos e demais receitas municipais, 

através de documentos de arrecadação (DAM) emitidos obrigatoriamente em padrão 

FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético de 

valores arrecadados, conforme o disposto no presente contrato, edital de credenciamento e seus 

anexos. 

1.2 O contratado se obriga a recolher os tributos e demais receitas municipais, através de 

documentos de arrecadação (DAM), pelo(s) seguinte (s) canal (is) de atendimento nos termos do 

edital - O preço mensal para o primeiro período de 12 meses é o disposto abaixo, tendo por base 

a data da assinatura do presente ajuste. 
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1.3 - Pela prestação dos serviços de arrecadação de tributos municipais, objeto deste edital para 

Credenciamento, o município pagará a CREDENCIADA DOS PREÇOS A SEREM 

PRATICADOS JÁ INCLUIDO AQUIVOS DE RETORNO. 

1.4 - Os valores das tarifas bancárias relativas à presente contratação terão como limite os preços 

cobrados conforme estipulado no Termo de Referência, e serão definidos em parâmetros 

acertados entre a Prefeitura Municipal de Baião e a instituição bancária credenciada, devendo 

constar em tabela anexa ao instrumento de contratação. 

1.5 - Valor total estimado para o período de 12 meses é de R$ 133.890,00 (cento e trinta e três 

mil, oitocentos e noventa reais). 

1.6- As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

Classificação Institucional – 02.04 – SECRETARIA EXEC. DE FAZENDA 

Classificação Funcional – 04.123.0002.2.023.0000 – Manutenção da Secretaria Exec. de 

Fazenda 

Classificação Econômica – 3. 3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

Fonte de Recursos – 1.500.0000.00 Rec. Não vinculados de impostos 

Ficha: 112 

1.7-Os recursos provenientes da arrecadação oriundas dos recolhimentos das receitas do 

Município serão mantidos em aplicação financeira em Bancos Oficiais. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES: 

2.1 - São obrigações do BANCO: 

I – Receber tributos e demais receitas municipais somente através dos documentos de 

arrecadação (DAM), expedidos e aprovados pela Diretoria de Tributação, 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 Credenciamento; 

II – Arrecadar em toda sua rede de agências, postos bancários e outras representações, inclusive 

as que vierem a ser inauguradas, após a assinatura do contrato; 

III – Apresentar ao Município, no ato da assinatura do 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 pela Diretoria de Tributação. 

IV – Comunicar formalmente ao Município, com a maior brevidade possível, a ocorrência de 

avarias, danos, reparações ou modificações ocorridas no sistema de recolhimento do BANCO, 

que resultem em descontinuidade de arrecadação em modalidade de pagamento colocado à 

disposição do contribuinte, ou na modificação de qualquer processo que tenha reflexo nos 

serviços objeto do CONTRATO; 

V – A informação recebida nos Documentos de Arrecadação Municipal (DAM) será obtida pela 

leitura do código de barras padrão FEBRABAN ou pela digitação da respectiva representação 

numérica, ou por meio previamente aprovado pela Diretoria de Tributação; 

VI – 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; 
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VII – Autenticar o documento de arrecadação - 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. 

VIII – Manter os DAM arquivados por um período de 180 (cento e oitenta dias) dias; 

IX – Enviar ao Município, até o 1º (primeiro) dia útil seguinte da arrecadação, 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); 

X – Em caso de incorreção de dados, o Contratado se compromete a regularizar as informações 

em até 5 dias úteis, sem prejuízo das penalidades previstas no contrato; 

XI - 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; 

XII – Fornecer ao Município, sempre que solicitadas, certidões negativas de encargos 

trabalhistas, fiscais e previdenciários; 

XIII – 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; 

XIV – Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico por um período 

mínimo de 05 (cinco) anos. 

XV – A Instituição Financeira credenciada repassará o produto da arrecadação nos prazos 

definidos a seguir: 

a) - No 1° dia útil subsequente ao recebimento para os documentos arrecadados no guichê, e 

forma de pagamento em dinheiro 

b) No 1° dia útil subsequente para os documentos arrecadados no Auto atendimento, na Internet 

e gerenciador financeiro; 

c) No 1° dia útil subsequente ao recebimento para os documentos arrecadados na Rede Lotérica, 

e forma de pagamento em dinheiro; 

d) No 2° dia útil subsequente ao recebimento para os documentos arrecadados no 

Correspondente Bancário e banco postal. 

e) Envio dos arquivos de retorno relativos aos recolhimentos realizados pela instituição até 05 

dias corridos a contar da data do mesmo, bem como reenvio em até 02 (dois) dias corridos 

sempre que solicitado pela contratante. 

f) 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. 

2.2 - É vedado ao BANCO: 

I – 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. 

II – cancelar ou debitar valores sem a autorização expressa do Contratante. 

2.3 - Não será considerada como repassada a arrecadação: 

a) Enquanto o arquivo das transações remetido pelo BANCO não for recebido pelo Município; 
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b) Quando o valor constante do arquivo das transações for diferente do valor registrado no 

extrato, e enquanto perdurar a irregularidade. 

2.4 - São obrigações do Contratante: 

I - expedir normas e procedimentos de verificação e controle da consistência das informações 

relativas à arrecadação dos tributos municipais; 

II – especificar o protocolo de comunicação a ser utilizada na transmissão eletrônica de dados; 

III – estabelecer as especificações técnicas para a captura e envio das informações, conforme as 

condições estabelecidas no padrão FEBRABAN de código de barras; 

IV – remunerar o BANCO pelos serviços efetivamente prestados, mediante a apresentação de 

relatórios mensais determinados neste Contrato; 

V – pôr à disposição dos contribuintes a informação necessária para que estes possam efetuar 

seus pagamentos; 

VI – Entregar ao BANCO; a) Recibo do arquivo enviado; b) Mensagem de aceitação/ rejeição do 

arquivo enviado. 

VI – Pela prestação do serviço de arrecadação, objeto do presente contrato, o Município pagará 

ao banco a tarifa conforme tabela de preço do Banco Central de cada prestação de serviços por 

guia recebida, autorizando debitar a tarifa em sua conta corrente. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO: 

3.1 - A prestação de serviços de arrecadação ficará sempre sujeita à regulamentação e 

fiscalização do Município tendo como gestor do presente contrato, um fiscal nomeado pro 

portaria. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME LEGAL: 

4.1 - O presente contrato é celebrado em conformidade com a Lei Federal n º 8.666/93 e suas 

posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO: 

5.1 - O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data se sua assinatura, 

podendo ser prorrogado a critério da administração, por iguais e sucessivos períodos, nos termos 

do artigo 57, II, da lei 8666/93, mediante termo aditivo. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES: 

6.1 - O presente contrato poderá ser alterado ou modificado, por interesse do Contratante ou de 

comum acordo entre as partes, mediante termo aditivo. 

6.1.2 - No caso de prorrogação de contrato, os preços acima serão reajustados pelo IPCA/IBGE, 

acumulado no período da vigência do contrato, por simples termo de aditamento tendo como 

base o mês que antecede o término do termo de credenciamento Município de Baião-PA. 

 

CLAUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES: 

7.1-O(s) licitante(s)/contratado(s) que praticar(em) quaisquer atos previstos no artigo 87 da Lei 

8.666/93, conforme o caso, ficará(ão) sujeito(s) às seguintes penalidades, que serão aplicadas 
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mediante procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa: I) 

advertência; 

7.2- Multa, que será aplicada da seguinte forma: 

a) Multa de 0,1 % (zero vírgula um por cento) sobre o valor total do contrato, em relação ao 

descumprimento dos prazos fixados, por dia de atraso injustificado; 

b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, por sua inexecução 

parcial; c) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua 

inexecução total; 

7.3- Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura do município de Baião-PA., pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos; 

7.4- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: A rescisão contratual pode ser: 

8.1. Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII 

e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93. 

8.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo 

licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração. 

8.3. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as 

consequências previstas em Lei. 

8.4. Em casos de rescisão administrativa prevista nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93 ficam 

reconhecidos todos os direitos da contratante. 

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO: 

9.1 – É competente o Foro da Comarca de Baião-PA para dirimir qualquer controvérsia que se 

originar deste contrato. E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente 

instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 

____________________________________________ 

NOME DO CONTRATANTE 

CNPJ Nº .................................. 

CNPJ Nº......... 

NOME DO REPRESENTANTE 

CPF Nº 

 

__________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL EMPRESA 

CNPJ Nº......... 

NOME DO REPRESENTANTE 

CPF Nº 
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Testemunhas: 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 
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