
MUNICÍPIO DE ITAPUCA RS 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020 

 

Pelo Presente Termo Fica retificado o Edital acima citado. 

 

Onde se lê: 

O Município de Itapuca/RS comunica aos interessados que está procedendo no CREDEN-

CIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de Arrecadação de 

Taxas e Tributos Municipais. 

O credenciamento será executado em conformidade com as normas gerais da Lei Federal 

n° 8.666/1993 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis ao procedimento 

entre os dias 05 de junho de 2020 a 05 de julho de 2020. 

1. SERVIÇOS 

1.1. Os serviços de Arrecadação de Taxas e Tributos Municipais, objeto do credenci-

amento, são os constantes na tabela abaixo: 

 

4. CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 – O credenciado prestará serviços de recolhimento de contas, tributos e demais receitas 

municipais de acordo com as estipulações do presente edital e termo de credenciamento. A 

prestação dos serviços de arrecadação, através de Guia de Arrecadação Municipal, e re-

passe de tributos e demais receitas municipais, com respectiva prestação de contas por 

transmissão eletrônica de dados em favor do Município, serão realizados pelo CREDENCI-

Atividade Valor Unitário R$ Quantidade Estimada 

a) Carnê IPTU 1,50  

 

 

 

 

10.000/Ano 

b) Guia ITBI 1,50 

c) Guia Taxa Administrativa/Fiscalização 1,50 

d) Guia Taxa Meio Ambiente 1,50 

e) Guia Taxa execução Serviços 1,50 

f) Guia Programa Troca-troca 1,50 

g) Guia ISS 1,50 

h) Guia de Restituições 1,50 

i) Guias de Dívida ativa 1,50 

j) Receitas Eventuais 1,50 



ADO, por suas subsidiárias, agência bancárias e postos de serviços, existentes ou a serem 

criados. 

4.2 – São obrigações do CREDENCIADO: 

I – Receber tributos e demais receitas municipais através das guias de arrecadação munici-

pal aprovados pelo CREDENCIANTE, 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 termo, quais sejam: 

- Guichê de atendimento; 

- Autoatendimento; 

- Lotérico; 

- Internet (home, office e mobile banking); 

- Correspondente bancário; 

- Débito automático em conta corrente; 

- Gerenciador financeiro; 

- Callcenter; 

- Banco postal. 

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

inclusive as que vierem a ser inauguradas após a assinatura deste termo. 

III – Apresentar ao Município, no ato da assinatura do presente TERMO, 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 TERMO, sendo que a implementação de novas modalidades de pagamento deverá ser 

previamente aprovada pelo Município;  

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

avarias, danos, reparações ou modificações ocorridas no sistema de recolhimento que resul-

tem em descontinuidade de arrecadação em modalidade de pagamento colocado à disposi-

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

objetos do presente TERMO; 

V – A informação recebida nas guias de arrecadação municipal será obtida pela leitura do 

código de barras padrão FEBRABAN; 

VI – O BANCO não poderá, em hipótese alguma, cobrar qualquer taxa ou tarifa do contribu-

inte e/ou devedor, pela recepção, processamento e pagamento de suas obrigações; 

VII – Autenticar a guia de arrecadação municipal, em todas as suas vias, ou emitir um recibo 

da recepção do pagamento, contendo o número de autenticação caixa ou código de transa-



ção, 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 autoatendimento; 

VIII – Manter as guias de arrecadação municipal arquivadas por um período de no mínimo 

90 (noventa) dias; 

IX – Enviar ao Município, até as 12h00min (doze) 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); 

X - 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; 

XI- Cumprir as normas estabelecidas na legislação específica do Município, bem como nos 

instrumentos normativos que vierem a ser publicados para regular o procedimento concer-

nente aos serviços de arrecadação objeto deste CONTRATO, o que dependerá de prévia 

ciência das partes, por escrito; 

XII– Apresentar diariamente ao Município documento com a discriminação dos serviços 

prestados, constando a quantidade, a modalidade de recebimento dos documentos e de-

mais informações que se fizerem necessárias à apuração da prestação dos serviços; 

XIII– Fornecer ao Município, sempre que solicitadas, certidões negativas de encargos traba-

lhistas, fiscais e previdenciários; 

XIV– Disponibilizar ao Município os documentos e as informações necessárias para a verifi-

cação 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; 

XV– Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico pelo período 

mínimo de vigência do contrato; 

XVI– 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 útil 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 serviços de 

transmissão dos arquivos de retorno, bem como os endereços eletrônicos também utilizados 

pelas mesmas, e ainda atualizá-los sempre que houver modificações destes. 

4.3 – 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 Município. 

4.4 - Não será considerada como repassada a arrecadação: 

I - enquanto o arquivo das transações remetido pelo BANCO não for recebido pelo Municí-

pio; 

II - 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: 

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

ções relativas à arrecadação dos tributos municipais; 

II - especificar o protocolo de comunicação a ser utilizada na transmissão eletrônica de da-

dos; 

III - estabelecer as especificações técnicas para a captura e envio das informações, confor-

me 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 termo; 

V - pôr à disposição dos contribuintes a informação necessária para que estes possam efe-

tuar seus pagamentos; 

 

Leia-se: 

O Município de Itapuca/RS comunica aos interessados que está procedendo no CREDEN-

CIAMENTO de Instituições Bancárias para prestação de serviços de Arrecadação de Ta-

xas e Tributos Municipais. 

O credenciamento será executado em conformidade com as normas gerais da Lei Federal 

n° 8.666/1993 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis ao procedimento 

entre os dias 05 de junho de 2020 a 17 de julho de 2020. 

1. SERVIÇOS 

1.1. Os serviços de Arrecadação de Taxas e Tributos Municipais, objeto do credenci-

amento, são os constantes na tabela abaixo: 



 

4. CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 – O credenciado prestará serviços de recolhimento de contas, tributos e demais receitas 

municipais de acordo com as estipulações do presente edital e termo de credenciamento. A 

prestação dos serviços de arrecadação, através de Guia de Arrecadação Municipal, e re-

passe de tributos e demais receitas municipais, com respectiva prestação de contas por 

transmissão eletrônica de dados em favor do Município, serão realizados pelo CREDENCI-

ADO, por suas subsidiárias, agência bancárias e postos de serviços, existentes ou a serem 

criados. 

4.2 – São obrigações do CREDENCIADO: 

I – Receber tributos e demais receitas municipais através das guias de arrecadação munici-

pal aprovados pelo CREDENCIANTE, 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 termo, quais sejam: 

- Caixa presencial; 

- Guichê de atendimento; 

- Autoatendimento; 

- Lotérico; 

- Internet (home, office e mobile banking); 

- Correspondente bancário; 

- Débito automático em conta corrente; 

- Gerenciador financeiro; 

Atividade Valor Unitário R$ Quantidade Estimada 

a) Carnê IPTU 1,50  

 

 

 

 

4.000/Ano 

b) Guia ITBI 1,50 

c) Guia Taxa Administrativa/Fiscalização 1,50 

d) Guia Taxa Meio Ambiente 1,50 

e) Guia Taxa execução Serviços 1,50 

f) Guia Programa Troca-troca 1,50 

g) Guia ISS 1,50 

h) Guia de Restituições 1,50 

i) Guias de Dívida ativa 1,50 

j) Receitas Eventuais 1,50 



- Callcenter; 

- Banco postal. 

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

inclusive as que vierem a ser inauguradas após a assinatura deste termo. 

III – Apresentar ao Município, no ato da assinatura do presente TERMO, 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 TERMO, sendo que a implementação de novas modalidades de pagamento deverá ser 

previamente aprovada pelo Município;  

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

avarias, danos, reparações ou modificações ocorridas no sistema de recolhimento que resul-

tem em descontinuidade de arrecadação em modalidade de pagamento colocado à disposi-

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

objetos do presente TERMO; 

V – A informação recebida nas guias de arrecadação municipal será obtida pela leitura do 

código de barras padrão FEBRABAN; 

VI – O BANCO não poderá, em hipótese alguma, cobrar qualquer taxa ou tarifa do contribu-

inte e/ou devedor, pela recepção, processamento e pagamento de suas obrigações; 

VII – Autenticar a guia de arrecadação municipal, em todas as suas vias, ou emitir um recibo 

da recepção do pagamento, contendo o número de autenticação caixa ou código de transa-

ção, 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 autoatendimento; 

VIII – Manter as guias de arrecadação municipal arquivadas por um período de no mínimo 

90 (noventa) dias; 

IX – Enviar ao Município, até as 12h00min (doze) 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); 

X - 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; 

XI- Cumprir as normas estabelecidas na legislação específica do Município, bem como nos 

instrumentos normativos que vierem a ser publicados para regular o procedimento concer-



nente aos serviços de arrecadação objeto deste CONTRATO, o que dependerá de prévia 

ciência das partes, por escrito; 

XII– Apresentar diariamente ao Município documento com a discriminação dos serviços 

prestados, constando a quantidade, a modalidade de recebimento dos documentos e de-

mais informações que se fizerem necessárias à apuração da prestação dos serviços; 

XIII– Fornecer ao Município, sempre que solicitadas, certidões negativas de encargos traba-

lhistas, fiscais e previdenciários; 

XIV– Disponibilizar ao Município os documentos e as informações necessárias para a verifi-

cação 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; 

XV– Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico pelo período 

mínimo de vigência do contrato; 

XVI– 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 útil 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 serviços de 

transmissão dos arquivos de retorno, bem como os endereços eletrônicos também utilizados 

pelas mesmas, e ainda atualizá-los sempre que houver modificações destes. 

4.3 – 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 Município. 

4.4 - Não será considerada como repassada a arrecadação: 

I - enquanto o arquivo das transações remetido pelo BANCO não for recebido pelo Municí-

pio; 

II - 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: 

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

ções relativas à arrecadação dos tributos municipais; 



II - especificar o protocolo de comunicação a ser utilizada na transmissão eletrônica de da-

dos; 

III - estabelecer as especificações técnicas para a captura e envio das informações, confor-

me 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 termo; 

V - pôr à disposição dos contribuintes a informação necessária para que estes possam efe-

tuar seus pagamentos; 

 

 

 

 

Município de ITAPUCA-RS, 17 de junho de 2020. 

 

                                        

 ___________________________________ 

                      Prefeito Municipal 

Este edital foi devidamente examinado e 

aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

              Em____/____/20___      

            

              ___________________ 

                  Assessora Jurídica 

 

 

ANEXO III 

 

MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

Que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ITAPUCA-RS, entre jurídico de direito 

público, inscrito no CNPJ sob o Nº. 93.856.862/0001-00, com sede na Rua Arvorezinha, 



1035, Itapuca-RS, neste ato representado por seu Prefeito Municipal  Sr. Marcos José 

Scorsatto, brasileiro, casado, residente  e domiciliado na Rua José Petrochi, 1076, no Mu-

nicípio de  Itapuca-RS, neste ato denominado simplesmente de CONTRATANTE, e, de ou-

tro lado, ...........................,  doravante denominada simplesmente de CONTRATADA. 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

 

Onde se lê: 

1.1 - CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de 

Arrecadação de taxas e tributos Municipais. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 – O credenciado prestará serviços de recolhimento de contas, tributos e demais receitas 

municipais de acordo com as estipulações do presente edital e termo de credenciamento. A 

prestação dos serviços de arrecadação, através de Guia de Arrecadação Municipal, e re-

passe de tributos e demais receitas municipais, com respectiva prestação de contas por 

transmissão eletrônica de dados em favor do Município, serão realizados pelo CREDENCI-

ADO, por suas subsidiárias, agência bancárias e postos de serviços, existentes ou a serem 

criados. 

2.2 – São obrigações do CREDENCIADO: 

I – Receber tributos e demais receitas municipais através das guias de arrecadação munici-

pal aprovados pelo CREDENCIANTE, 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 termo, quais sejam: 

- Guichê de atendimento; 

- Autoatendimento; 

- Lotérico; 

- Internet (home, office e mobile banking); 

- Correspondente bancário; 

- Débito automático em conta corrente; 

- Gerenciador financeiro; 

- Callcenter; 

- Banco postal. 

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

inclusive as que vierem a ser inauguradas após a assinatura deste termo. 



III – Apresentar ao Município, no ato da assinatura do presente TERMO, 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 TERMO, sendo que a implementação de novas modalidades de pagamento deverá ser 

previamente aprovada pelo Município;  

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

avarias, danos, reparações ou modificações ocorridas no sistema de recolhimento que resul-

tem em descontinuidade de arrecadação em modalidade de pagamento colocado à disposi-

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

objetos do presente TERMO; 

V – A informação recebida nas guias de arrecadação municipal será obtida pela leitura do 

código de barras padrão FEBRABAN; 

VI – O BANCO não poderá, em hipótese alguma, cobrar qualquer taxa ou tarifa do contribu-

inte e/ou devedor, pela recepção, processamento e pagamento de suas obrigações; 

VII – Autenticar a guia de arrecadação municipal, em todas as suas vias, ou emitir um recibo 

da recepção do pagamento, contendo o número de autenticação caixa ou código de transa-

ção, 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 autoatendimento; 

VIII – Manter as guias de arrecadação municipal arquivadas por um período de no mínimo 

90 (noventa) dias; 

IX – Enviar ao Município, até as 12h00min (doze) 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); 

X - 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; 

XI- Cumprir as normas estabelecidas na legislação específica do Município, bem como nos 

instrumentos normativos que vierem a ser publicados para regular o procedimento concer-

nente aos serviços de arrecadação objeto deste CONTRATO, o que dependerá de prévia 

ciência das partes, por escrito; 

XII– Apresentar diariamente ao Município documento com a discriminação dos serviços 

prestados, constando a quantidade, a modalidade de recebimento dos documentos e de-

mais informações que se fizerem necessárias à apuração da prestação dos serviços; 



XIII– Fornecer ao Município, sempre que solicitadas, certidões negativas de encargos traba-

lhistas, fiscais e previdenciários; 

XIV– Disponibilizar ao Município os documentos e as informações necessárias para a verifi-

cação 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; 

XV– Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico pelo período 

mínimo de vigência do contrato; 

XVI– 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 útil 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 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. 

2.3 – 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 Município. 

2.4 - Não será considerada como repassada a arrecadação: 

I - enquanto o arquivo das transações remetido pelo BANCO não for recebido pelo Municí-

pio; 

II - quando o valor constante do arquivo das transações for diferente do valor registrado no 

extrato, e enquanto perdurar a irregularidade. 

2.5 - São obrigações do Município: 

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

ções relativas à arrecadação dos tributos municipais; 

II - especificar o protocolo de comunicação a ser utilizada na transmissão eletrônica de da-

dos; 

III - estabelecer as especificações técnicas para a captura e envio das informações, confor-

me 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 termo; 

V - pôr à disposição dos contribuintes a informação necessária para que estes possam efe-

tuar seus pagamentos; 

CLÁUSULA III – DOS PREÇOS 

3.1. O pagamento pelos serviços prestados pelo credenciado será efetuado mensal-

mente, tendo em conta o número de procedimentos efetivamente realizados por encami-

nhamento do Município, multiplicado pelo valor constante na tabela abaixo. 

3.2. O pagamento somente será efetuado mediante apresentação do relatório geral 

das guias de arrecadação, emitido pelo credenciado, em conformidade com o serviço pres-

tado, comprovando a efetiva prestação. 

3.3. A documentação indicada no item anterior deverá ser entregue na Secretaria da 

Administração do Município, no primeiro dia útil de cada mês, sendo que o pagamento será 

realizado em até 10 (dez) dias úteis após o seu recebimento e confirmação da prestação 

dos serviços pelo fiscal designado pela Administração. 

3.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente 

pelo IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração paga-

rá a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 

 

Leia-se: 

1.1 - CREDENCIAMENTO de Instituições Bancárias para prestação de serviços de Arreca-

dação de taxas e tributos Municipais. 

Atividade Valor Unitário R$ Quantidade Estimada 

a) Carnê IPTU 1,50  

 

 

 

 

10.000/Ano 

b) Guia ITBI 1,50 

c) Guia Taxa Administrativa/Fiscalização 1,50 

d) Guia Taxa Meio Ambiente 1,50 

e) Guia Taxa execução Serviços 1,50 

f) Guia Programa Troca-troca 1,50 

g) Guia ISS 1,50 

h) Guia de Restituições 1,50 

i) Guias de Dívida ativa 1,50 

j) Receitas Eventuais 1,50 



CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 – O credenciado prestará serviços de recolhimento de contas, tributos e demais receitas 

municipais de acordo com as estipulações do presente edital e termo de credenciamento. A 

prestação dos serviços de arrecadação, através de Guia de Arrecadação Municipal, e re-

passe de tributos e demais receitas municipais, com respectiva prestação de contas por 

transmissão eletrônica de dados em favor do Município, serão realizados pelo CREDENCI-

ADO, por suas subsidiárias, agência bancárias e postos de serviços, existentes ou a serem 

criados. 

2.2 – São obrigações do CREDENCIADO: 

I – Receber tributos e demais receitas municipais através das guias de arrecadação munici-

pal aprovados pelo CREDENCIANTE, 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 termo, quais sejam: 

- Caixa presencial;  

- Guichê de atendimento; 

- Autoatendimento; 

- Lotérico; 

- Internet (home, office e mobile banking); 

- Correspondente bancário; 

- Débito automático em conta corrente; 

- Gerenciador financeiro; 

- Callcenter; 

- Banco postal. 

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

inclusive as que vierem a ser inauguradas após a assinatura deste termo. 

III – Apresentar ao Município, no ato da assinatura do presente TERMO, 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 TERMO, sendo que a implementação de novas modalidades de pagamento deverá ser 

previamente aprovada pelo Município;  

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

avarias, danos, reparações ou modificações ocorridas no sistema de recolhimento que resul-

tem em descontinuidade de arrecadação em modalidade de pagamento colocado à disposi-



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

objetos do presente TERMO; 

V – A informação recebida nas guias de arrecadação municipal será obtida pela leitura do 

código de barras padrão FEBRABAN; 

VI – O BANCO não poderá, em hipótese alguma, cobrar qualquer taxa ou tarifa do contribu-

inte e/ou devedor, pela recepção, processamento e pagamento de suas obrigações; 

VII – Autenticar a guia de arrecadação municipal, em todas as suas vias, ou emitir um recibo 

da recepção do pagamento, contendo o número de autenticação caixa ou código de transa-

ção, 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 autoatendimento; 

VIII – Manter as guias de arrecadação municipal arquivadas por um período de no mínimo 

90 (noventa) dias; 

IX – Enviar ao Município, até as 12h00min (doze) 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); 

X - 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; 

XI- Cumprir as normas estabelecidas na legislação específica do Município, bem como nos 

instrumentos normativos que vierem a ser publicados para regular o procedimento concer-

nente aos serviços de arrecadação objeto deste CONTRATO, o que dependerá de prévia 

ciência das partes, por escrito; 

XII– Apresentar diariamente ao Município documento com a discriminação dos serviços 

prestados, constando a quantidade, a modalidade de recebimento dos documentos e de-

mais informações que se fizerem necessárias à apuração da prestação dos serviços; 

XIII– Fornecer ao Município, sempre que solicitadas, certidões negativas de encargos traba-

lhistas, fiscais e previdenciários; 

XIV– Disponibilizar ao Município os documentos e as informações necessárias para a verifi-

cação 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; 

XV– Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico pelo período 

mínimo de vigência do contrato; 



XVI– 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 útil 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 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. 

2.3 – 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 Município. 

2.4 - Não será considerada como repassada a arrecadação: 

I - enquanto o arquivo das transações remetido pelo BANCO não for recebido pelo Municí-

pio; 

II - quando o valor constante do arquivo das transações for diferente do valor registrado no 

extrato, e enquanto perdurar a irregularidade. 

2.5 - São obrigações do Município: 

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

ções relativas à arrecadação dos tributos municipais; 

II - especificar o protocolo de comunicação a ser utilizada na transmissão eletrônica de da-

dos; 

III - estabelecer as especificações técnicas para a captura e envio das informações, confor-

me 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 termo; 

V - pôr à disposição dos contribuintes a informação necessária para que estes possam efe-

tuar seus pagamentos; 

CLÁUSULA III – DOS PREÇOS 

3.1. O pagamento pelos serviços prestados pelo credenciado será efetuado mensal-

mente, tendo em conta o número de procedimentos efetivamente realizados por encami-

nhamento do Município, multiplicado pelo valor constante na tabela abaixo. 



3.2. O pagamento somente será efetuado mediante apresentação do relatório geral 

das guias de arrecadação, emitido pelo credenciado, em conformidade com o serviço pres-

tado, comprovando a efetiva prestação. 

3.3. A documentação indicada no item anterior deverá ser entregue na Secretaria da 

Administração do Município, no primeiro dia útil de cada mês, sendo que o pagamento será 

realizado em até 10 (dez) dias úteis após o seu recebimento e confirmação da prestação 

dos serviços pelo fiscal designado pela Administração. 

3.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente 

pelo IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração paga-

rá a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 

 

Permanecem Inalteradas as demais condições e cláusulas do edital e seus anexos. 

 

Itapuca, 17 de junho de 2020. 

 

 

 

 

Marcos José Scorsatto 

Prefeito Municipal 

Atividade Valor Unitário R$ Quantidade Estimada 

a) Carnê IPTU 1,50  

 

 

 

 

4.000/Ano 

b) Guia ITBI 1,50 

c) Guia Taxa Administrativa/Fiscalização 1,50 

d) Guia Taxa Meio Ambiente 1,50 

e) Guia Taxa execução Serviços 1,50 

f) Guia Programa Troca-troca 1,50 

g) Guia ISS 1,50 

h) Guia de Restituições 1,50 

i) Guias de Dívida ativa 1,50 

j) Receitas Eventuais 1,50 


