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COMPROVANTE 
RETIRADA DE EDITAL 

EMPRESA: __________________________________________________________________________________ 
ENDEREÇO: ________________________________________________________________________________ 
CIDADE: _____________________________ ESTADO: ____________CNPJ:____________________________ 
FONE (______) __________________ e-mail _______________________________________________________ 

 
MODALIDADE: EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº  002/2019 – PROCESSO Nº 4950/2019 - RERRATIFICADO. 

 
OBJETO: O presente Termo de Referência tem por objeto credenciamento de empresas sem ônus a 
municipalidade para prestação de serviços relativos à emissão e administração de cartão de pagamento para 
utilização pela ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA da CONTRATANTE, como meio de pagamento nas 
suas aquisições de bens e serviços, cuja à protocolização será as 08:30 horas até 11:00 horas, em 20 de 
Agosto de 2019. 
Obtivemos através do acesso www.capaobonito.sp.gov.br nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação 
acima identificada. 
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o 
recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Setor de Licitação, por meio de e-mail editalcapaobonito@gmail.com 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Capão Bonito da responsabilidade da comunicação, por 
meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem 
como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Local: _____________________, ____de __________________________de 2019. 

 
Nome da Empresa: --------------------------------------------------------------------------------- 

 
CNPJ Nº ___________________________________________ 

 
____________________________ 

ASSINATURA 

e-mail: 

http://www.capaobonito.sp.gov.br/
mailto:editalcapaobonito@gmail.com
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EDITAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019 

 
PROCESSO Nº 4950/2019 - RERRATIFICADO 

 
PREÂMBULO 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS SEM ÔNUS A 
MUNICIPALIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 
CARTÃO DE PAGAMENTO PARA UTILIZAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA DA 
CONTRATANTE, COMO MEIO DE PAGAMENTO NAS SUAS AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS, 
OBEDECIDOS AS CONDIÇÕES ORA FIXADAS. 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO-SP, com sede administrativa a Rua 9 de Julho, nº 690, Centro, 
no município de Capão Bonito/SP, de conformidade com determinação do Prefeito do Município, senhor MARCO 
ANTONIO CITADINI, através do Setor de Licitação e Contratos, com base no art. 25 “caput”, da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, torna público, para ciência dos interessados, o presente edital de chamada pública 
PARA O CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS SEM ÔNUS A MUNICIPALIDADE PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS RELATIVOS À EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO PARA UTILIZAÇÃO 
PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA DA CONTRATANTE, COMO MEIO DE PAGAMENTO NAS 
SUAS AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS, devendo ser protocolizado o envelope de documentos do 
credenciamento, até o dia 20 de Agosto de 2019, no horário de 08:30 horas até 11:00 horas,em conformidade 
com os critérios dispostos neste edital e seus anexos:  
 
Integram este Edital e são partes inseparáveis, os anexos, a seguir discriminados:  
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO  
ANEXO III - MODELO SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO  
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS  
ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO EM SEU QUADRO 
SOCIETÁRIO   
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR.  

 
1. DO OBJETO  

 
1. O presente Termo de Referência tem por objeto credenciamento de empresas sem ônus a municipalidade para 

prestação de serviços relativos à emissão e administração de cartão de pagamento para utilização pela 

administração direta e autárquica da contratante, como meio de pagamento nas suas aquisições de bens e serviços, 

observado os seguintes parâmetros para a prestação dos serviços pelo(s) credenciado(s): 

1.1. Integra o presente as normas, critérios, limites e demais condições expedidas pelo Poder Público, relativas ao 

uso de cartões no País e no exterior ou em locais legalmente definidos como tal, que as partes se obrigam a 

observar. 

1.2. O cartão de pagamento não será utilizado para saques, no Brasil ou no Exterior; para pagamentos de contas; 

ou para transferências para contas em outras Instituições Financeiras. 
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1. 3- A entrega da documentação para o credenciamento das instituições financeiras interessadas, deverá ser 
protocolizada até o dia 20 de Agosto de 2019, no horário de 08:30 horas até 11:00 horas,no Setor de Protocolo 
Geral da Prefeitura Municipal de Capão Bonito, situada à Rua 9 de Julho, nº 690, Centro – Capão Bonito/SP. 
 

2. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E CONDIÇÕES CONTRATUAIS  
 
2.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do Termo 
de Contrato, podendo ser prorrogado.   

 
2.2 - Os serviços deverão ser prestados a partir da emissão da Ordem de Início de Serviços.  
 
2.3 - Os serviços objeto deste credenciamento se iniciarão sob solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.  
 
2.4 - A relação dos serviços e a forma como devem ser prestados, estão discriminados no Anexo I e II, deste Edital.  

 
3. DAS CONDIÇÕES DO CREDENCIAMENTO 

 
3.1 - Poderão participar deste credenciamento as instituições financeiras interessadas, legalmente constituídas, que 
atenderem às exigências estabelecidas neste Edital e que estejam autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil.   
 
3.2 - Não poderão participar deste Credenciamento:  

 
a) Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública;  
b) Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes 
do órgão licitante;  
c) Que estejam impedidas de licitar e de contratar com o Município de Capão Bonito, nos 
termos do artigo 7° da Lei n.º 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores;  
d) Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção 
restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, 
inciso V da Lei n.º 9.605, de 1998;  
e) Que estejam reunidas em consórcio;  
f) Que sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si;  
g) Estrangeiras que não funcionem no País;  
h) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei n.º  
8.666, de 1993.  

 
3.3 - É vedada a apresentação de mais de uma proposta de habilitação neste Credenciamento.  
 
3.4 - As instituições financeiras interessadas poderão protocolar o Credenciamento, a partir da publicação resumida 

do presente Edital de Credenciamento, estando o edital completo e seus anexos disponíveis através do site: 
www.capaobonito.sp.gov.br no link Serviços e em Editais.  

 
3.5 - As licitantes deverão verificar o conteúdo do edital, sendo que decairá do direito de impugnar o Chamamento, 

o proponente que não apontar falhas ou irregularidades supostamente existentes, protocolizando o pedido até o 
2º (segundo) dia útil que antecede a data de abertura dos envelopes, no Setor de Protocolo Geral, situado na 
Rua 9 de Julho, 690 - Centro, Capão Bonito/SP.  

http://www.capaobonito.sp.gov.br/
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4. DA DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO  

 
4.1 - A proposta para o Credenciamento compreende a entrega da Solicitação de Credenciamento, conforme 
modelo constante do Anexo III, e da documentação relacionada nos subitens 4.5.1 a 4.6.  
 
4.2 - Os documentos referidos nos subitens 4.5.1 a 4.6 devem ser apresentados dentro de ENVELOPE LACRADO, 
contendo em sua parte externa e frontal, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:  
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - COPEL 

CHAMAMENTO PÚBLICO nº 002/2019 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESAE CNPJ  

DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO  

4.3 - TODA A DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ ESTAR PREFERENCIALMENTE: FIXADA COM GRAMPO DE TRILHO 
EM VOLUMES ESPECÍFICOS, EM UMA ÚNICA VIA, COM SUAS FOLHAS RUBRICADAS E NUMERADAS 
SEQUENCIALMENTE, PRECEDIDA DE ÍNDICE E CONTENDO, AO FINAL, O TERMO DE ENCERRAMENTO, 
CONSTANDO O NÚMERO DE FOLHAS, ASSINADO POR REPRESENTANTE LEGAL OU PROCURADOR.   

 
4.4 - As certidões, atestados e outros documentos comprobatórios, exceto declarações, compromissos, e outros de 
emissão da LICITANTE, devem ser emitidos pelas autoridades e órgãos competentes e estar dentro do prazo de 
validade até a data prevista para a entrega.  
 
4.5- Os participantes deverão apresentar a seguinte documentação:  
 
4.5.1 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado e autenticado em cartório, em 
se tratando de Sociedades Comerciais e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus atuais administradores, em conformidade com a lei em vigor;  

4.5.2 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, 
em conformidade com a lei em vigor;  

4.5.3 - Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir, em conformidade com a lei em vigor.  

4.5.4 - 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, nos termos do art. 10, inciso X, da 
Lei Federal nº 4.595/64;  

4.5.5 - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

4.5.6 - Comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativa à sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
4.5.7 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Municipal do domicílio ou sede do proponente, 
como segue:  
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4.5.8 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal por meio da apresentação da Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;  

4.5.9 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal por meio da apresentação de certidão(ões) 
negativa(s) ou positiva(s) com efeito de negativa(s), relativa(s) aos tributos mobiliários, expedida(s) pela Secretaria 
Municipal.  

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

4.5.11 - Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas (CNDT), em cumprimento à Lei n.º 12.440/2011 e 
à Resolução Administrativa TST n.º 1.470/2011, emitida por meio eletrônico pelo Tribunal Superior do Trabalho 
(http://www.tst.jus.br/certidao). 
4.5.13 - Qualificação Econômico-financeira (art. 31 da Lei 8.666/93) 
 
a) Certidão Negativa de Falência expedida pelo Distribuidor da sede do licitante, com data de emissão anterior à 
data da entrega das propostas de nos máximos 180 (cento e oitenta) dias; caso não haja prazo hábil para a 
expedição da mesma, em virtude da exiguidade do prazo de abertura do pregão, poderá ser entregue o protocolo do 
requerimento da Certidão junto ao Cartório; no entanto, a adjudicação do objeto e homologação do processo, bem 
como a assinatura do contrato, só se efetuará, após a apresentação da Certidão, constituindo-se pré-requisito para 
tal, sob pena de desclassificação do licitante, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste edital. 
 
4.6 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:  
 
a) Indicação do representante legal da proponente, com a respectiva documentação (procuração pública 
ou particular com firma reconhecida, ou documento equivalente, inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, 
inscrição no Registro Geral do Instituto de Identificação – Carteira de Identidade), para praticar todos os atos 
necessários em nome da instituição financeira, em todas as etapas deste Credenciamento, e para o exercício de 
direitos e assunção de obrigações decorrentes do Contrato de Credenciamento.  

 
b) Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a 
sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital (artigo 32, § 2º, da Lei n.º 8.666, de 1993) - 
Anexo IV; 
 

c) Declaração de que a empresa não possuir em seu quadro societário servidor público da ativa ou 
empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, conforme modelo constante no Anexo V;  

 
d) Declaração de que cumpre as disposições do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal – 
Anexo VI;  

 
e) Da Proposta Comercial - No presente credenciamento não haverá apresentação de proposta, pois o 

objetivo da Administração é obter o serviço SEM CUSTOS PARA A MUNICIPALIDADE, ou seja, não havendo 

competição, então, quanto a preços, sendo credenciados todos os participantes que atendam aos requisitos do 

presente Memorial Descritivo do Anexo I quanto a sua viabilidade de contratação. Assim, as empresas participantes 

deverão tão somente firmar declaração de concordância com a inexistência de custos para a prestação dos 

serviços. 

http://www.tst.jus.br/certidao
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4.7 -Os documentos necessários para o Credenciamento poderão ser apresentados em original, ou por 
qualquer processo de cópia autenticada em cartório, ou publicação em órgão de imprensa oficial, ou 
autenticada pelo Setor de Protocolo Geral do Município Capão Bonito, mediante a exibição do original. 
4.8 - Ao protocolar seu pedido para o Credenciamento, a instituição financeira aceita e se obriga a cumprir 
todos os termos deste Edital.  

5. DA ADESÃO AO CREDENCIAMENTO  
 
5.1 - Torna-se implícito que os proponentes ao responderem ao CREDENCIAMENTO, concordam integralmente 
com os termos deste Edital e seus anexos;  
5.2 - O credenciamento permanecerá aberto a qualquer instituição financeira que preencha os requisitos exigidos 
neste termo e poderá apresentar a documentação exigida em qualquer termo da vigência do credenciamento;  

 
6. DO JULGAMENTO  

 
6.1 - Serão consideradas as propostas de credenciamento, que preencham as condições fixadas neste 
Chamamento Público.  
6.2 - A Prefeitura Municipal realizará sessão pública de julgamento das propostas em até 48 horas após a entrega 

dos envelopes, promovendo individualmente a análise da documentação das empresas e o credenciamento. 

6.3 - Em caso de mais de 01 (uma) empresa realizar o credenciamento, todas serão contratadas, sem 
qualquer distinção, respeitando a ordem cronológica de entrega dos documentos ao Setor de Protocolo. 
 
6.4 - O Credenciamento será processado e julgado pela COPEL (Comissão Permanente de Licitações) que, à vista 
das disposições deste Edital, deferirá ou indeferirá o pedido;  

 
6.5 - A Comissão poderá se necessária, promover diligências destinadas ao esclarecimento de dúvidas ou 
confirmação de informações prestadas;  
 
6.6 - Presentes as condições e os documentos exigidos neste Edital, a instituição financeira será convocada, para 
assinar o Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que tiver sido notificada a fazê-lo.  

 

6.7 - DOS CASOS DE DESCREDENCIAMENTO 

6.7.1 Pela Prefeitura Municipal, sem prévio aviso, quando: 

a) o credenciado deixar de cumprir qualquer cláusula e condições estabelecidas no contrato a ser firmado com os 

interessados; 

b) o credenciado praticar atos fraudulentos no intuito de auferir para si ou para outrem vantagem ilícita; 

c) ficar evidenciada a incapacidade do credenciado de cumprir as obrigações assumidas devidamente 

caracterizadas em relatório circunstanciado de inspeção; 

d) no caso de decretação de falência ou concordata da empresa credenciada; sua dissolução ou falecimento de 

todos os sócios; 

e) quando o Município entender não mais ser viável a manutenção dos serviços objetos do credenciamento, 

mediante aviso prévio formal com prazo de 30 (trinta) dias. 
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6.7.2 - Pelo credenciado: 

a) mediante solicitação escrita e devidamente justificada à Prefeitura, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias. 

6.7.3 - A decisão quanto ao deferimento ou indeferimento do pedido será comunicada a instituição financeira 
interessada, através de e-mail ou publicação;  
 
6.8 - As decisões da Comissão que negarem o credenciamento serão sempre fundamentadas e delas caberá 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da publicação ou da comunicação da decisão.  

 
7. DO DIREITO DE PETIÇÃO  

 
7.1 - A instituição financeira interessada poderá interpor recurso das decisões da Comissão que negar o pedido de 
credenciamento no prazo referido no subitem 6.8 deste Edital;  
7.2 - O recurso, devidamente assinado pelo representante legal da interessada ou procurador(a) regularmente 
constituído, deverá ser dirigido a Administração Municipal, e interposto perante a Comissão Permanente de 
Licitações, devendo ser Protocolizado no Setor de Protocolo Geral desta Municipalidade;  
7.3 - Recebido o recurso, a Comissão Permanente de Licitações poderá reconsiderar sua decisão, ou encaminhá-lo 
a Administração Municipal, que, após regular instrução, proferirá sua decisão;  
7.4 - Não serão conhecidos os recursos interpostos intempestivamente ou que não atenderem os requisitos 
indicados neste subitem;  
7.5 - Da decisão da Administração Municipal não caberá novo recurso administrativo.  

 
8. DO CONTRATO E DA VIGÊNCIA 

8.1 - Homologado o credenciamento, o Município convocará o representante legal da(s) credenciada(s), mediante 

mensagem encaminhada por e-mail, ou telefone, para assinar o contrato no prazo de até cinco (5) dias úteis, 

prorrogável por igual prazo, mediante justificativa escrita apreciada pelo Município, sujeitando-se a(s) 

credenciada(s), em caso de recusa e/ou atrasos injustificados, ao disposto nos artigos 64, 81 e 87 da Lei nº 

8.666/93. 

8.2 O edital e seus anexos, bem como a proposta da credenciada integrarão o contrato a ser firmado, 

independentemente de transcrição. 

8.3. O contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura, podendo ser 

prorrogado, mediante termos aditivos, por igual prazo, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses. 

 
9. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

9.1. É facultada à Comissão ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

9.2. Fica assegurado ao Município o direito de revogar o edital de credenciamento, em face de razões de interesse 

público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a 

revogação. 
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9.3. O edital será publicado no átrio do Poder Executivo, na página eletrônica: www.capaobonito.sp.gov.br e em 

outros veículos que a legislação exigir. 

9.4. Informações e/ou esclarecimentos complementares a respeito de cláusulas e/ou condições do edital serão 

fornecidos pela Comissão, mediante solicitação por escrito, preferencialmente por meio eletrônico, através do e-mail 

editalcapaobonito@gmail.com 

9.5. Aos casos não previstos aplicar-se-ão, supletivamente, além de outras disposições da Lei 8.666/93, os 

preceitos de direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado 

pertinentes. 

 

Capão Bonito, 22 de Julho de 2019. 

 

 
Marco Antonio Citadini 

- Prefeito Municipal - 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

mailto:editalcapaobonito@gmail.com
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EDITAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019 
 

PROCESSO Nº 4950/2019 - RERRATIFICADO 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1. DO OBJETO  
 
 
1. O presente Termo de Referência tem por objeto credenciamento de empresas sem ônus a municipalidade para 

prestação de serviços relativos à emissão e administração de cartão de pagamento para utilização pela 

administração direta e autárquica da contratante, como meio de pagamento nas suas aquisições de bens e serviços, 

observado os seguintes parâmetros para a prestação dos serviços pelo(s) credenciado(s): 

1.1. Integram o presente as normas, critérios, limites e demais condições expedidas pelo Poder Público, relativas ao 

uso de cartões no País e no exterior ou em locais legalmente definidos como tal, que as partes se obrigam a 

observar. 

1.2. O cartão de pagamento não será utilizado para saques, no Brasil ou no Exterior; para pagamentos de contas; 

ou para transferências para contas em outras Instituições Financeiras. 

1.3. Demais clausulas contratuais. 
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EDITAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019 
 

PROCESSO Nº 4950/2019 - RERRATIFICADO 
 

 
ANEXO II  

 
MINUTA DE CONTRATO Nº XX/2019 

 
TERMO DE CONTRATO DE 
CREDENCIAMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAPÃO BONITO E A INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA ............................................  

 
PROCESSO Nº 4950/2019. 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO, estabelecida na Rua 9 de Julho, nº 690, Centro, Capão 
Bonito/SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n.º 46.634.259/0001-95, representada 
neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. MARCO ANTONIO CITADINI, brasileiro, casado, empresário, portador da 
Cédula de Identidade n.º 13.599.551 - SSP/SP e do CPF n.º 072.114.408-05, daqui por diante denominada 
CONTRATANTE e a Instituição Financeira ........................,estabelecida na Rua ..................., n.º......., Bairro 
.................., município de ..................,  inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n.º 
...................., representada por seu Sócio Gerente Sr. ...................., (qualificação) ...................., daqui por diante 
denominada simplesmente CONTRATADA, ajustam e contratam o presente credenciamento tudo de acordo com a 
Lei Federal nº. 8.666/93, e pelo estabelecido no Edital, parte integrante deste contrato independente de transcrição, 
e atendidas às cláusulas e condições que enunciam a seguir:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto SEM ÔNUS A MUNICIPALIDADE para prestação de serviços relativos à 

emissão e administração de cartão de pagamento para utilização pela ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA 

da CONTRATANTE, como meio de pagamento nas suas aquisições de bens e serviços. 

Parágrafo Primeiro – Integram o presente Contrato as normas, critérios, limites e demais condições expedidas pelo 

Poder Público, relativas ao uso de cartões no País e no exterior ou em locais legalmente definidos como tal, que as 

partes se obrigam a observar. 

Parágrafo Segundo – O cartão de pagamento não será utilizado para saques, no Brasil ou no Exterior; para 

pagamentos de contas; ou para transferências para contas no Banco ________ e em outras Instituições 

Financeiras. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEFINIÇÕES 

Os termos contidos neste contrato terão o significado estabelecido a seguir: 
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I. “ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA” – órgão do Governo Municipal com autonomia contábil e 

financeira, que aderirá a este contrato para utilização do cartão DE PAGAMENTO, e titular da conta cartão. 

II. “AFILIADO” – estabelecimento comercial, no Brasil ou no exterior, integrante da rede a que estiver 

associado o CONTRATADO, onde o PORTADOR poderá fazer uso do cartão. 

III. “ASSINATURA EM ARQUIVO” – modalidade pela qual o TITULAR adquire, via telefone ou outros meio, 

bens e serviços de AFILIADOS, sem assinar o correspondente comprovante de venda. 

IV. “ASSINATURA ELETRÔNICA” – código pessoal e secreto que o PORTADOR imposta em terminais ou 

outros equipamentos eletrônicos para efetivar operações. 

V. “BANCO” – _____________, que emite, administra e através de sua rede de Unidades, disponibiliza 

suporte operacional e tecnológico para utilização do cartão. 

VI. “CARTÃO” – cartão de plástico emitido pelo CONTRATADO, com LIMITE DE UTILIZAÇÃO preestabelecido 

para saques e aquisição de bens e serviços. 

VII. “CARTÃO DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP – programa que utiliza cartão de 

pagamento, para aquisições e saques, da ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO 

BONITO - SP., e será processado por intermédio de sistema de cartão com a característica do produto e 

operacionalizado na forma estabelecida entre a CONTRATANTE e o CONTRATADO. 

VIII. “CENTRO DE CUSTO” – departamento, unidade gestora, diretoria regional, unidade de gestão, divisão ou 

qualquer outro termo que identifique vinculação com a ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA DA 

CONTRATANTE 

IX. “COMPROVANTE DE OPERAÇÃO” – documento assinado pelo PORTADOR para efetivar transações após 

a apresentação do CARTÃO DE PAGAMENTO aos AFILIADOS ou Instituição Financeira. 

X. “FATURA” – documento de faturamento contendo a informação sobre os valores devidos, pela 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA DA CONTRATANTE, ao CONTRATADO. 

XI. “CONTA CORRENTE DE RELACIONAMENTO” – conta-corrente exclusivamente para relacionamento com 

o CARTÃO DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO. O saldo desta conta poderá ser mantido em qualquer modalidade de 

aplicação financeira, que possua resgate automático, pertencente ao portfólio do BANCO. 

XII. “DEMONSTRATIVO MENSAL” – documento emitido pelo CONTRATADO, contendo a relação das 

TRANSAÇÕES efetuadas pelos PORTADORES da respectiva ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA DA 

CONTRATANTE, lançadas na FATURA, para efeito de conferência e atesto. 

XIII. “LIMITE DE UTILIZAÇÃO” – valor máximo estabelecido pelo ORDENADOR DE DESPESAS da 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA DA CONTRATANTE, junto ao CONTRATADO, para utilização no cartão 

DE PAGAMENTO. 

XIV. “ORDENADOR DE DESPESA” – responsável legal pela ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA DA 

CONTRATANTE. 

XV. “PORTADOR” – ORDENADOR DE DESPESA ou outro servidor por ele autorizado a portar cartão de 

pagamento emitido em nome da respectiva ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA. 
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XVI. “PREPOSTO” – representante da CONTRATANTE junto ao Auto Atendimento Setor Público, com poderes 

constituídos através de contrato específico. 

XVII. “REPRESENTANTE LEGAL” – funcionário do serviço público ou contratado pelo Município com poderes 

definidos no Diário Oficial do Município, para fazer a adesão da Secretaria e/ou autarquia a este contrato firmado 

pela CONTRATANTE. 

XVIII. “REPRESENTANTE AUTORIZADO” – pessoa indicada pela ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA 

DA CONTRATANTE, através do CADASTRO DO CENTRO DE CUSTO para: 

a) Incluir ou excluir os portadores vinculados à ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA, CENTRO DE 

CUSTO e à UNIDADE DE FATURAMENTO; 

b) Retirar os cartões junto ao BANCO, mediante assinatura em termo específico, contendo os números dos 

cartões e nome dos referidos portadores; 

c) Entregar os cartões retirados junto ao BANCO aos respectivos portadores, colhendo assinatura em 

TERMO DE RECEBIMENTO E RESPONSABILIDADE PELA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO; 

d) Assinar todo e qualquer documento dirigido ao CONTRATADO em nome da ADMINISTRAÇÃO DIRETA E 

AUTÁRQUICA ou CENTRO DE CUSTO; 

e) Receber os relatórios de controle do CONTRATADO; 

f) Receber as FATURAS para pagamento; 

g) Estabelecer contato com o CONTRATADO; e 

h) Para os portadores: 

i. Definir os tipos de gastos permitidos a cada PORTADOR em tabela específica; 

ii. Atribuir limites apropriados às transações e/ou despesas de cada PORTADOR, cujo somatório, quando da 

utilização, não poderá exceder ao limite a ela estipulado pelo CONTRATADO; e 

iii. Flexibilizar os limites para cada PORTADOR, por valor das transações em cada tipo de gastos onde o 

CARTÃO poderá ser utilizado. 

i) Responsabilizar-se pela guarda dos cartões após sua retirada junto ao Banco, até a entrega dos mesmos 

aos portadores. 

XIX. “TRANSAÇÃO” – aquisições e saques efetuados pelos PORTADORES junto aos AFILIADOS, com 

utilização do cartão de pagamento. 

XX. “UNIDADE DE FATURAMENTO” – nível hierárquico, vinculado ao CENTRO DE CUSTO, escolhido pela 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA para apresentação da FATURA. 

Parágrafo Único – A não definição do tipo de gasto permitido ao PORTADOR, nos termos do item 1º, alínea "h", 

inciso XVI, desta Cláusula, implica na impossibilidade de utilização do cartão. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ESPECIFICAÇÃO DO CARTÃO. 
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O cartão de pagamento será confeccionado sob a inteira responsabilidade e encargo do CONTRATADO,  

obedecidos os critérios e padrões técnicos e de segurança internacionais. 

Parágrafo Primeiro – A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA solicitará ao CONTRATADO a emissão dos 

CARTÕES para entrega aos PORTADORES por ela indicados. 

Parágrafo Segundo – Do cartão constará, além dos dados e informações obrigatórios pelos padrões internacionais, 

o nome da ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA e do PORTADOR, na forma que vier a ser solicitado pela 

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA QUARTA – DA ADESÃO AO PRESENTE CONTRATO 

A adesão pela ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA, CENTRO DE CUSTO e pelo PORTADOR será 

efetivada por intermédio de: 

I. Assinatura de PROPOSTA DE ADESÃO a este contrato pelos representantes legais da ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA E AUTÁRQUICA; 

II. Assinatura no CADASTRO DE CENTRO DE CUSTO, pelos representantes legais da ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

E AUTÁRQUICA e pelo REPRESENTANTE AUTORIZADO; e 

III. Assinatura do PORTADOR no TERMO DE RECEBIMENTO E RESPONSABILIDADE PELA UTILIZAÇÃO DO 

CARTÃO, seguido do desbloqueio do CARTÃO. 

Parágrafo Primeiro – O CARTÃO será entregue ao PORTADOR, mediante assinatura no TERMO DE 

RECEBIMENTO E RESPONSABILIDADE PELA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO: 

I. Na agência do Banco _________, detentora da CONTA CORRENTE DE RELACIONAMENTO da 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA; ou 

II. Na ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA ou CENTRO DE CUSTO, pelo REPRESENTANTE 

AUTORIZADO. 

Parágrafo Segundo – O cadastramento da senha do CARTÃO pelo PORTADOR poderá ser feito através das 

agências do Banco ou na CONTRATANTE, através de transação específica no sistema AUTOATENDIMENTO 

SETOR PÚBLICO e mediante identificação e validação pelo PREPOSTO. 

Parágrafo Terceiro – O desbloqueio do CARTÃO deverá ser efetuado nos terminais de Auto-atendimento do Banco 

com utilização de senha pessoal e intransferível cadastrada pelo PORTADOR especialmente para uso do CARTÃO. 

Parágrafo Quarto – A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA encaminhará os TERMOS DE RECEBIMENTO E 

RESPONSABILIDADE PELA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO relativo aos CARTÕES por ela entregues, à agência de 

relacionamento do Banco _________. 

Parágrafo Quinto – Em caso de divergência de dados, rasuras, etc., no conteúdo do envelope lacrado por ocasião 

da entrega do CARTÃO ao PORTADOR, a ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA deverá devolvê-lo 

incontinenti à agência do Banco _________ de relacionamento. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA EMISSÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E DO USO DO CARTÃO. 
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Os cartões poderão ser emitidos em plásticos específicos ou outros de uso do CONTRATADO, sua única 

proprietária, destinando-se à realização de saques e compras de bens e serviços junto aos AFILIADOS. 

Parágrafo Primeiro – O cartão é de propriedade do CONTRATADO, e de uso pessoal e intransferível do 

PORTADOR nele identificado, contendo ainda sua assinatura. 

Parágrafo Segundo – A utilização efetiva do cartão pelo respectivo PORTADOR fica sujeita, também, às normas 

específicas editadas pelo Poder Público. 

Parágrafo Terceiro – Respeitado o LIMITE DE UTILIZAÇÃO disponível à ADMINISTRAÇÃO DIRETA E 

AUTÁRQUICA, o CARTÃO destina-se a: 

I. Pagamento referente à aquisição de bens e serviços, à vista, inclusive via INTERNET, em estabelecimentos 

comerciais afiliados à rede da bandeira internacional em que for processada, no Brasil e no exterior, denominados 

AFILIADOS; 

II. Transações por ASSINATURA EM ARQUIVO junto aos estabelecimentos afiliados à rede da bandeira 

internacional em que for processada. 

Parágrafo Quarto – É de responsabilidade da ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA, através de seu 

ORDENADOR DE DESPESAS: 

I. Orientar os PORTADORES sobre a utilização dos cartões, inclusive quanto ao cadastramento e sigilo de senha 

pessoal no Banco _________, indispensável para a emissão, desbloqueio e uso dos CARTÕES; 

II. Solicitar ao BANCO o bloqueio de cartões em caso de extravio, roubo ou furto, ocasião em que ser-lhe-á 

fornecido um Número de Ocorrência Atendimento (NOAT), numérico, que constitui confirmação e prova do pedido 

de bloqueio; 

III. Comunicar, por escrito ou por meio eletrônico específico do BANCO, as exclusões ou inclusões de 

PORTADORES; 

IV. Devolver ao BANCO os cartões dos PORTADORES por ela excluídos; 

V. Definir a data de vencimento da FATURA; 

VI. Definir as CONTAS CORRENTES DE RELACIONAMENTO para débitos das FATURAS; 

VII. Definir os tipos de gastos permitidos a cada PORTADOR em tabela específica; 

VIII. Atribuir limites apropriados às transações e/ou despesas de cada PORTADOR, cujo somatório, quando da 

utilização, não poderá exceder ao limite a ela estipulado pelo CONTRATADO; 

IX. Flexibilizar os limites para cada PORTADOR, por valor das transações em cada categoria de gastos onde o 

CARTÃO poderá ser utilizado; 

X. Aportar recursos previamente na CONTA CORRENTE DE RELACIONAMENTO, para o estabelecimento do 

LIMITE DE UTILIZAÇÃO, vinculando a ela os empenhos das despesas a serem pagas mediante o uso do cartão. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS TRANSAÇÕES 
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As TRANSAÇÕES com o cartão de pagamento são passíveis de serem efetivadas em qualquer estabelecimento 

AFILIADO, devendo, para tanto o PORTADOR apresentar o cartão e, conferidos os dados lançados, assinar o 

COMPROVANTE DE OPERAÇÃO emitido em duas vias. 

Parágrafo Primeiro – O CONTRATADO não se responsabilizará por qualquer eventual restrição imposta por 

AFILIADOS ao uso do cartão, nem pelo preço, qualidade e quantidade dos bens deles adquiridos ou dos serviços 

por eles prestados. 

Parágrafo Segundo – A aquisição de bens, serviços e realização de saques, ocorrerão mediante: 

I. Assinatura no COMPROVANTE DE OPERAÇÃO; 

II. ASSINATURA ELETRÔNICA; ou 

III. ASSINATURA EM ARQUIVO. 

Parágrafo Terceiro – Caberá ao PORTADOR verificar a correção dos dados lançados no comprovante de operação 

pelo(s) AFILIADO(S) e/ou Instituição(ões) Financeira(s) sendo certo que, a impostação de senha, o fornecimento do 

número do CARTÃO ou a aposição da assinatura no documento, significará integral responsabilidade da 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA e do PORTADOR, pela transação, perante o CONTRATADO. 

Parágrafo Quarto – Na existência de transações manuais sem a prévia autorização do CONTRATADO, por estarem 

dentro de parâmetros da bandeira internacional em que for processada, deverão ser debitados na conta 

relacionamentos; caso não haja saldo na mesma, a ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA se compromete a 

efetuar a imediata transferência de recursos a referida conta-corrente de relacionamento. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO USO NO EXTERIOR 

O uso no exterior destina-se apenas à realização de gastos com viagens, assim entendido, aquisição de bens e 

serviços, respeitando, no que couber, a legislação que rege as importações em geral, o regulamento do imposto de 

renda e demais aspectos fiscais. 

Parágrafo Primeiro – Integram o presente Contrato as normas, critérios, limites e demais condições baixadas pelo 

Poder Público, relativas ao uso de cartões no exterior ou em locais legalmente definidos como tal, que as partes se 

obrigam a observar. 

Parágrafo Segundo – Não serão permitidas compras de bens que possam configurar investimento no exterior ou 

importação sujeita a registro no SISCOMEX, bem como TRANSAÇÕES subordinadas a registro no Banco Central 

do Brasil. 

Parágrafo Terceiro – A realização de despesas no exterior, ou em locais legalmente definidos como tal, com 

finalidade diversa da permitida, ensejará na adoção, pelo Banco Central do Brasil, das medidas cabíveis, no âmbito 

de sua competência. 

Parágrafo Quarto – Configurada a hipótese prevista no parágrafo anterior, sem prejuízo das sanções legais 

aplicáveis, o CONTRATADO promoverá o imediato cancelamento do CARTÃO pelo prazo mínimo de 1 (um) ano. 

Parágrafo Quinto – Eventuais irregularidades detectadas no uso do CARTÃO no exterior serão objeto de 

comunicação ao Departamento da Receita Federal, através do Banco Central do Brasil. 
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Parágrafo Sexto – A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA declara-se ciente de que o CONTRATADO é 

obrigado a prestar informações detalhadas ao Banco Central do Brasil, à Receita Federal, se for o caso, ao Tribunal 

de Contas do Estado ou ao Ministério Público, cabendo à ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA a justificativa 

perante o Poder Público quando notificada. 

CLÁUSULA OITAVA – DA FATURA E DO PAGAMENTO 

O CONTRATADO disponibilizará mensalmente à ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA os 

DEMONSTRATIVOS DE FATURA contendo os lançamentos que configurem movimentação financeira decorrente da 

utilização do CARTÃO. 

Parágrafo Primeiro – A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA, através deste instrumento, autoriza o 

CONTRATADO a debitar diariamente em sua CONTA CORRENTE DE RELACIONAMENTO o valor das transações 

processadas no dia. 

Parágrafo Segundo – Sem prejuízo da exigibilidade do pagamento diário das transações, poderá ser contestada 

pela ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA ou pelo PORTADOR qualquer parcela do demonstrativo de conta, 

no prazo de ate 10 (dez) dias seguintes ao vencimento do respectivo débito. O não exercício dessa faculdade 

implica o reconhecimento da exatidão da conta. 

Parágrafo Terceiro – Poderá o CONTRATADO, a seu exclusivo juízo, admitir que a contestação ocorra a qualquer 

tempo, desde que não ultrapasse os prazos máximos estipulados no regulamento da bandeira internacional em que 

for processada, não constituindo tal procedimento, no entanto, novação. 

Parágrafo Quarto – Poderá o CONTRATADO, a seu exclusivo critério e sem que tal procedimento constitua 

assunção de nova dívida, admitir que os pagamentos diários e as FATURAS sejam pagos deduzidos as parcelas 

contestadas. Sobre as parcelas contestadas indevidamente, após o encerramento do processo de contestação, 

serão exigidos os encargos previstos na Cláusula Nona, desde o vencimento da FATURA onde constou o 

lançamento original das transações contestadas. 

Parágrafo Quinto – A TRANSAÇÃO realizada no exterior será registrada na FATURA, na moeda estrangeira na qual 

foi realizada, e convertida, obrigatoriamente, para dólares dos Estados Unidos, pela taxa de conversão utilizada pela 

bandeira internacional, na data de seu processamento. 

Parágrafo Sexto – O valor das TRANSAÇÕES em moeda estrangeira será pago em moeda nacional, sendo a 

conversão feita mediante utilização da taxa de venda do dólar turismo do dia do efetivo pagamento, divulgado pelo 

Banco ________ para cartões de crédito. 

Parágrafo Sétimo – Eventuais acertos cambiais relativos a pagamentos efetuados serão lançados na FATURA 

imediatamente subsequente. 

Parágrafo Oitavo – A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA deverá pagar, diariamente, o valor total das 

compras processadas no dia, relativo as TRANSAÇÕES em dólares dos Estados Unidos. 

Parágrafo Nono – Na ocorrência de saldo credor ao CONTRATANTE, originário de pagamento superior ao valor 

devido em dólares, será convertido à taxa de venda do dólar turismo utilizada no pagamento; caso o saldo credor 

seja originário de "vouchers" ou qualquer outro acerto, será convertido à taxa de venda do dólar turismo do dia da 

transação, divulgado pelo Banco _________ para cartões de crédito. Eventuais acertos cambiais serão lançados, 

em Reais, na FATURA imediatamente subsequente. 
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Parágrafo Décimo – A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA desde já aceita e reconhece, para todos os 

efeitos legais, como válidos e verdadeiros, fac-símiles, cópias micro filmadas ou fotocópias dos comprovantes de 

vendas/saques, bem como os dados registrados nos computadores do CONTRATADO, quando as TRANSAÇÕES 

forem processadas diretamente em terminais ou outros equipamentos eletrônicos credenciados pelo 

CONTRATADO. 

Parágrafo Décimo Primeiro – A Central de Atendimento do CONTRATADO registrará, no ato da contestação, 

aquelas que não forem esclarecidas naquele momento e informará ao reclamante o número do registro da 

ocorrência para acompanhamento e justificação de glosa de valor faturado. 

Parágrafo Décimo Segundo – Aplica-se o mesmo critério de conversão do parágrafo nono, para as hipóteses de 

saldo credor originário de pagamento superior ao valor devido em dólares. 

CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS PARA A CONTRATANTE 

A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA pagará ao CONTRATADO, diariamente, os valores das 

TRANSAÇÕES lançadas no dia com os CARTÕES emitidos sob a titularidade dela, sendo vedados quaisquer 

acréscimos, inclusive taxas de adesão, manutenção, anuidades ou quaisquer outros, que não estejam pactuados 

neste instrumento contratual, relativo à obtenção e uso do cartão de pagamento objeto deste contrato. 

Parágrafo Primeiro – Não estão incluídas na vedação de que trata o "caput", eventuais despesas decorrentes de 

fornecimento, pelo CONTRATADO, de originais ou cópias de comprovantes de venda, por solicitação da 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA. 

Parágrafo Segundo – Quando se tratar de itens questionados em que resultar comprovado que a TRANSAÇÃO não 

pertence realmente a ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA, não serão cobradas as despesas constantes do 

Parágrafo Primeiro desta Cláusula. 

Parágrafo Terceiro – Sem prejuízo à incidência de outras tarifas bancárias decorrentes de outros produtos e 

serviços contratados junto ao BANCO, conforme disposto na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.919 

de 25 de novembro de 2010, para os serviços prestados no âmbito deste Contrato, o PORTADOR pagará ao 

BANCO tarifa de Emissão de 2ª Via de Plástico, sobre cada 2ª via de CARTÃO emitida: 

Parágrafo Quarto – Os valores das tarifas serão informados na Tabela de Tarifas, fixada nas Agências do BANCO, 

também disponível pela internet em www._______.com.br, e serão os vigentes e aplicados à data de cada evento 

previsto no item anterior, independente da oportunidade de cobrança ao PORTADOR e recebimento pelo BANCO. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO E SUSPENSÃO DO USO 

O CONTRATADO poderá de imediato, suspender ou cancelar a utilização do(s) CARTÃO (ÕES) quando a 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA não efetuar o pagamento de quaisquer valores devidos, ou quando 

incorrer alguma das situações previstas na Cláusula Nona. 

Parágrafo Único – Cancelado o CARTÃO, a ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA o devolverá incontinente 

ao CONTRATADO, tomando o prévio cuidado de inutilizá-lo. A utilização, a partir do cancelamento, tornar-se-á 

fraudulenta e, assim, sujeita às sanções penais cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIDADES 
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A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA será responsável pelas despesas e obrigações decorrentes da 

utilização, devida ou não, dos cartões emitidos a seu pedido, inclusive quando for processada na modalidade de 

ASSINATURA EM ARQUIVO, perante o CONTRATADO: 

I. Até a data e hora da recepção da comunicação de furto, perda e/ou extravio pelo CONTRATADO, através dos 

serviços das Centrais de Atendimento, cujos telefones são de conhecimento da ADMINISTRAÇÃO DIRETA E 

AUTÁRQUICA, disponíveis 24 (vinte e quatro) horas por dia, sete dias por semana, inclusive feriados, quando se 

tratar de CARTÃO em vigor; e/ou 

II. Até a data e hora da recepção da comunicação de furto, perda e/ou extravio pelo CONTRATADO, através dos 

serviços das Centrais de Atendimento, quando se tratar de CARTÃO cancelado ou substituído, não devolvido pelo 

PORTADOR ao CONTRATADO. 

Parágrafo Primeiro – Não estarão cobertos pela comunicação de perda, roubo, furto ou extravio, a utilização do 

CARTÃO nas transações em terminais eletrônicos que necessitem do uso de código pessoal e secreto, pois tal 

código é de atribuição, conhecimento e sigilo exclusivos do PORTADOR. 

Parágrafo Segundo – Nas comunicações de furto, perda e/ou extravio referidas no inciso I do caput desta Cláusula, 

o comunicante receberá do CONTRATADO um Número de Ocorrência de Atendimento, numérico, o qual constituirá 

confirmação e identificação do pedido de bloqueio. 

Parágrafo Terceiro – A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA é responsável pela legalização do Cartão como 

meio de pagamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CADASTRO 

A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA obriga-se a informar a mudança de seu endereço e dos CENTROS 

DE CUSTOS, UNIDADES DE FATURAMENT0 e PORTADORES ao CONTRATADO, arcando, se não o fizer, com as 

consequências diretas ou indiretas dessa omissão. 

Parágrafo Único – Ao ingressar no SISTEMA, o nome e identificação, dados pessoais e de consumo da 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA ou CENTRO DE CUSTO e do PORTADOR passam a integrar o 

cadastro de dados de propriedade do CONTRATADO que, desde já, fica autorizada a dele se utilizar, respeitadas as 

disposições legais em vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS 

A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA pagará ao CONTRATADO, a título de ressarcimento de despesas, os 

gastos em que esta vier a incorrer para o fornecimento de originais ou cópias de comprovantes de operações. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

O prazo deste contrato será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura podendo ser prorrogado nos termos 

do artigo 57, inciso II, da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS MODIFICAÇÕES 
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O CONTRATADO poderá ampliar as hipóteses de utilização do CARTÃO, agregando-lhe outros serviços, e 

introduzir modificações no presente Contrato, desde que, compatíveis com a legislação local, sejam aceitas pelo 

Município de CAPÃO BONITO SP., mediante Termo Aditivo que deverá ser assinado por ambas as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA ACEITAÇÃO TÁCITA 

A prática de qualquer ato consequente da adesão ao SISTEMA implica ciência e aceitação pela ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA E AUTÁRQUICA de cada um e de todos os termos deste Contrato, que será levado para registro em 

Cartório de Títulos e Documentos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO ACESSO AS INFORMAÇÕES 

As Secretarias de Administração e Fazenda terão acesso a todas as informações sobre cartões, objeto deste 

contrato, referente a todas as demais entidades da ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA de 

Estado/Município. 

Parágrafo Único – O CONTRATADO poderá, sempre que entender necessário, proceder a monitorização e a 

gravação das ligações telefônicas através da Central de Atendimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESILIÇÃO 

A qualquer tempo poderão as partes rescindir o presente Contrato, comunicando por escrito a sua resolução, 

devendo as entidades da ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA devolver, através do(s) PORTADOR(ES) ou 

do REPRESENTANTE AUTORIZADO, o(s) CARTÃO(ÕES) sob sua responsabilidade, devidamente inutilizado(s), 

permanecendo responsável pelos débitos remanescentes e derivados, a qualquer título, do presente ajuste, que lhe 

serão apresentados pelo CONTRATADO logo que apurados, para pagamento imediato de uma só vez. 

Parágrafo Primeiro – Quando a iniciativa partir da ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA DA CONTRATANTE, 

deve ser providenciada a imediata liquidação do saldo de utilização que até então se verifique. 

Parágrafo Segundo – Também constituirá causa de rescisão do Contrato: 

I. Descumprimento das cláusulas contratuais; 

II. Constatação pelo CONTRATADO de serem inverídicas e/ou insuficientes às informações prestadas pela 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA; 

III. Prática dolosa de qualquer ação, ou deliberada omissão, da ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA ou 

CENTRO DE CUSTO ou ainda do PORTADOR do CARTÃO, visando a obtenção das vantagens deste Contrato ou 

e quaisquer outras oferecidas pelo SISTEMA em hipóteses de utilização diversas das previstas neste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas Cláusulas deste Contrato serão decididos pelas partes, no que 

couber, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS ÔNUS E ENCARGOS 

Todas as despesas necessárias e decorrentes da execução dos serviços ora contratadas inclusive impostos, 

contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer outros que forem devidos relativamente aos 

serviços e aos empregados, são de inteira, única e exclusiva responsabilidade do CONTRATADO. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO 

A publicação do extrato deste contrato e dos eventuais aditamentos, no Diário Oficial do Município será 

providenciada pela CONTRATANTE, no prazo a que alude o parágrafo único, do art. 61 da Lei no 8.666/93. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

Para informações, sugestões, reclamações ou quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários a este 

contrato, o BANCO coloca à disposição do Representante Autorizado do Centro de Custos da EMPRESA e dos 

PORTADORES, os telefones da Central de Atendimento do Banco __________ – _________, Suporte Técnico 

Pessoa Jurídica ____________ (capitais e regiões metropolitanas), _____________ (demais localidades), SAC 

Serviço de Atendimento ao Consumidor ________________ e para deficientes auditivos ou de fala o telefone 

_______________. Caso o Representante Autorizado do Centro de Custos da EMPRESA ou o PORTADOR 

considere(m) que a solução dada à ocorrência registrada anteriormente mereça revisão, deve entrar em contato 

com a Ouvidoria pelo __________________. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO FORO 

Fica eleito o foro da comarca de CAPÃO BONITO (SP), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, não decididas pelas partes na forma prevista 

na Cláusula Vigésima Primeira deste Instrumento. 

E assim, por estarem ajustadas e acordadas, após lido e achado conforme, as partes, a seguir, firmam o presente 

Contrato, em 3 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo 

assinadas. 

Município de CAPÃO BONITO, __ de ________ de 2019. 

 

 

_____________________________    _____________________________ 

MARCO ANTONIO CITADINI             

Prefeito                       Gerente Geral 

Município de Capão Bonito (SP)       

Testemunhas: 

_____________________________    _____________________________ 

Nome        Nome 

CPF        CPF 

RG        RG 
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EDITAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019 
 

PROCESSO Nº 4950/2019 - RERRATIFICADO 
 

ANEXO III 
 
 

“MODELO” SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO  
 
 
Observação: Este modelo deverá ser copiado na forma e na íntegra em papel timbrado da empresa.  
 
 

CREDENCIMENTO Nº 002/2019 
 
 
A instituição financeira ........................................................................, inscrita no CNPJ sob o nº. 
.........................................., sediada à .........................................................................., bairro ......................., 
município de ............................., por seu representante legal, vem por meio deste, solicitar o Credenciamento, junto 
à Prefeitura Municipal Capão Bonito.  
 
 

__________________________,______de___________________ de 2019.  
 
 
 
 
 
 

_______________________________  
Nome e assinatura do representante 

RG n°........................................ 
 
 
 

Carimbo do licitante  
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EDITAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019 
 

PROCESSO Nº 4950/2019 - RERRATIFICADO 
 
 

ANEXO IV  
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO  
 
 
(EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o n.º XXXXXXXXXXX, e inscrição estadual XXXXXXXX, com sede à 
(ENDEREÇO), neste ato representada por (NOME), profissão, portador do RG n.º XXXXXXX, do CPF n.º 
XXXXXXXX, DECLARA sob as penas da lei, para efeito de participação no processo de credenciamento, que a 
Empresa, acima identificada, não possui fato impeditivo que altere os dados para efetivação da sua habilitação, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.   

 
Atenciosamente,  

 
_______________________________ 
 Nome e assinatura do representante  

RG n°........................................  
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EDITAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019 
 

PROCESSO Nº 4950/2019 - RERRATIFICADO 
 
 

ANEXO V  
 
 

DECLARAÇÃO  
 
 
 
(EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o n.º ____________________, e inscrição estadual ___________________, 
com sede à (ENDEREÇO), neste ato representada por (NOME), profissão, portador do RG n.º ______________, do 
CPF n.º ________________, DECLARA sob as penas da lei, para efeito de participação no Credenciamento n.º 
002/2019, que a Empresa, acima identificada, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.  

 
 

Atenciosamente, 
 
 

_______________________________ 
 Nome e assinatura do representante  

RG n°........................................  
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EDITAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019 
 

PROCESSO Nº 4950/2019 - RERRATIFICADO 
 

ANEXO VI  
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR  
 
 
(EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o n.º XXXXXXXXXXX, e inscrição estadual XXXXXXXX, com sede à 
(ENDEREÇO), neste ato representada por (NOME), profissão, portador do RG n.º XXXXXXX, do CPF n.º 
XXXXXXXX, interessada em participar do Credenciamento nº 002/2019, da Prefeitura Municipal de Capão Bonito, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos.  

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) 

 
XXXXXXX, XX de XXXXXX de 2019.  

 
 

_______________________________  
Nome e assinatura do representante  

RG n°........................................  
 
 

 

 

 


