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ESTADO DE GOIÁS 

Prefeitura Municipal de São Simão 

 

 
SOLICITAÇÃO 

 

Excelentíssimo Senhor 
WILBER FLORIANO FERREIRA 
Prefeito Municipal de SÃO SIMÃO 
Nesta 
 
Assunto: DISPENSA DE LICITAÇÃO – ART. 24, V – DA LEI Nº. 8.666/93 -  

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO ELETRÔNICO POR ORDEM 

BANCÁRIA JUNTO A INSTITUIÇÃO OFICIAL DO BANCO DO BRASIL S/A. 

 

Senhor Prefeito, Através do presente, vimos à digna presença de 

Vossa Excelência, solicitar com a maior brevidade possível, atendidos os 

dispositivos legais que disciplinam a matéria, autorização necessária para proceder 

Processo Administrativo, oriundo da Secretaria Municipal de Finanças, para a 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO ELETRÔNICO POR ORDEM 

BANCÁRIA JUNTO A INSTITUIÇÃO OFICIAL DO BANCO DO BRASIL S/A. 

Certos de que nossos objetivos convergem, antecipamos 

agradecimentos, e aproveitamos do ensejo para renovar votos de estima e apreço. 

N. Termos aguarda Providências. 

 
SÃO SIMÃO (GO), 02 de outubro de 2017. 
 

 

 

 

 

SIDINEY ALVES DE SOUZA JÚNIOR 
Secretário Municipal de Finanças 
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ESTADO DE GOIÁS 

Prefeitura Municipal de São Simão 

 

TERMO DE REFERÊNCIA   

 

DEMANDANTE 

Secretaria Solicitante: Secretaria Municipal de Finanças 

 

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO ELETRÔNICO 
POR ORDEM BANCÁRIA JUNTO A INSTITUIÇÃO OFICIAL DO BANCO DO 
BRASIL S/A. 

 

2.  JUSTIFICATIVA  
 

A presente contratação se faz necessária para agilização dos serviços bancários 
com a prestação de serviços de pagamento a fornecedores de bens e serviços e 
de servidores, junto ao Banco do Brasil S/A. 
  

 
3. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 

 
a) Tarifa de R$ 7,70 por OB 11 ou 31 para beneficiário com domicilio bancário 

em outra Instituição Financeira; 
b) Tarifa de R$ 5,50 por OB 12 ou 32 para beneficiário com conta domiciliada no 

BB e para transferências de recursos da UG; 
c) Tarifa de R$ 5,50 por OB 14 ou 34 para transferência entre contas de mesma 

titularidade; 
d) Tarifa de R$ 5,50 por item de OB 17 ou 37 permite pagamentos de vários 

favorecidos em uma mesma OB; 
e) Tarifa de R$ 5,50 por OB 18 ou 38 para pagamentos de títulos e guias de 

convênios BB, com código de barras; 
f) Tarifa de R$ 100,00 por relação – RE, liberada manualmente por agência do 

CONTRATADO. 
 

 
4. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 
Fundamenta-se a contratação na lei nº 8666/93, observando o que dispõe o Art. 
24, inciso VIII, da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 
5. MODO DE EXECUÇÃO 

 
Os valores convencionados no caput desta cláusula serão reajustados, 

automaticamente, no prazo de 01 (um) ano ou quando da prorrogação do contrato 
ou, ainda, em menor periodicidade que a legislação eventualmente venha a 
autorizar. Referido reajuste se dará pela variação positiva acumulada, no período, do 
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Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, da Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE, ou outro índice que vier a substituí-lo. 

 
 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

A aquisição deverá correr a dispêndios da rubrica orçamentária do orçamento 

em vigor, a seguir: 

Ficha: 120 

Dotação: 01.04 04 123.0428 2.0010 3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

 

SÃO SIMÃO (GO), 02 de outubro de 2017. 
 

 

 

 

 

SIDINEY ALVES DE SOUZA JÚNIOR 
Secretário Municipal de Finanças 
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DESPACHO 

 

 
Sobre a legalidade da contratação pretendida, ouça-se o Departamento 

Jurídico. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE SÃO SIMÃO, 04 de outubro de 2017.  

 

 

 

 

 
WILBER FLORIANO FERREIRA 

PREFEITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Prefeitura de São Simão – Administrando Para o Povo  

Praça Cívica, nº 1 – Centro – CEP: 75.890-000     
Telefone: (64) 3553-9500 - São Simão – Goiás  
E-mail: licitacao@saosimao.go.gov.br 
 

 

ESTADO DE GOIÁS 

Prefeitura Municipal de São Simão 

 

 
 
Solicitação de Parecer Jurídico 

 
 
 

Ao Departamento Jurídico, 
 

  
 Estamos enviando a esta Consultoria Jurídica o processo licitatório de 
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 011/2017, para análise e emissão de parecer. Após 
emissão de parecer, se favorável encaminhe o procedimento para ratificação da 
autoridade superior.    

 
Atenciosamente, 

 
 

São Simão GO, 04 de outubro de 2017. 
 
 

 

 

GLENEA DE BRITO COSTA 
PRESIDENTE DA CPL 
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PARECER JURÍDICO 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO ELETRÔNICO POR 
ORDEM BANCÁRIA JUNTO A INSTITUIÇÃO OFICIAL DO BANCO DO BRASIL 
S/A.  
 

Por força do disposto no inciso VI do art. 38 da lei 8.666/93, e suas 
alterações, o processo em questão necessita de parecer jurídico, acerca da 
dispensa de licitação para contratação de serviços de pagamento eletrônico por 
ordem bancária junto a instituição oficial do Banco do Brasil S/A. 

Esse é o breve relatório. Passa-se a opinar. 
      
Cabe analisar a possibilidade, legalidade e legitimidade da contratação 

solicitada por dispensa de Licitação. 
Primeiramente, cumpre ressaltar que a contratação a que se pretende 

efetivar tem como fim primordial a realização de ordem de pagamentos eletrônicos 
por ordem bancária via instituição oficial do Banco do Brasil S/A. 

Há que se ressaltar que trata o Banco do Brasil S/A de instituição 
bancária pública, enquadrando-se na hipótese definida do art. 24, VIII, da Lei 
Federal nº 8.666, de 1993, e alterações, que assim dispõe: 
     

Art. 24: [...] 
VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de 
bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que 
integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim 
específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço 
contratado seja compatível com o praticado no mercado; 

 
Consta dos autos, também, proposta comercial no objeto a ser 

contratado. Note-se que o preço proposto encontra-se dentro dos limites praticados 
no mercado, conforme solicitado. 

Portanto, no presente caso, verifica-se que foram demonstrados os 
requisitos legais exigidos para configuração da dispensa da licitação, sendo possível 
sua realização. 

 
Face ao exposto, opina-se favorável para que seja decretada a dispensa 

da licitação para a contratação dos serviços em questão, nos termos do Art. 24, 
inciso VIII da Lei 8.666/93. 
 

É O PARECER. S. M. J. 
 
São Simão GO, 05 de outubro de 2017. 
 
 
 

JOÃO LUIZ RODRIGUES SOUZA 
OAB GO 8.236 
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Autorização 
 
 

 
Autorizo a CPL a formalizar o procedimento apropriado para a 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO ELETRÔNICO POR ORDEM 
BANCÁRIA JUNTO A INSTITUIÇÃO OFICIAL DO BANCO DO BRASIL S/A, nos 
termos apresentados pela solicitação originária, bem como nos termos da proposta 
de preços, com fundamento no art. 24, inc. VIII, da Lei 8.666/93. 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO DE SÃO SIMÃO, 06 de outubro de 2017. 

 

 

 

 

 
WILBER FLORIANO FERREIRA 

PREFEITO 
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Despacho 

 
 

Considerando a solicitação formalizada pelo Agente Responsável e o 
despacho do Gestor Municipal autorizando a abertura do processo apropriado, 
instauro o presente processo, na qualidade de Responsável pelo Departamento de 
Licitação, na modalidade de Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 24, inc. VIII da 
Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, determinando desde já, a autuação do mesmo. 
 
 

São Simão GO, 06 de outubro de 2017. 
 
 
 
 

GLENEA DE BRITO COSTA 
PRESIDENTE DA CPL 
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Certidão 

 
 
    Certifico, para os devidos fins, que se fizerem necessários, que 
nesta data autuei o presente processo licitatório de dispensa nº. 011/2017, conforme 
determinação do responsável da Licitação. 
    Certifico ainda que juntei neste processo a proposta de preços e 
documentos apresentados pelo BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ 00.000.000/4024-
00, sediado em São Simão, para a execução dos serviços objeto deste processo, 
bem como a documentação necessária para a formalização deste procedimento. 
 
 

São Simão GO, 09 de outubro de 2017. 
 
 
 

GLENEA DE BRITO COSTA 
PRESIDENTE DA CPL 



  

 

Prefeitura de São Simão – Administrando Para o Povo  

Praça Cívica, nº 1 – Centro – CEP: 75.890-000     
Telefone: (64) 3553-9500 - São Simão – Goiás  
E-mail: licitacao@saosimao.go.gov.br 
 

 

ESTADO DE GOIÁS 

Prefeitura Municipal de São Simão 

 

 
Justificativa de Escolha do Fornecedor e do Preço 

 
 
Aos 09 (nove) dias do mês de outubro de 2017, no Departamento de 

Licitação, do Município de São Simão GO, inicia-se a formalização do procedimento 
licitatório de Dispensa de Licitação nº. 011/2017.  

 
O presente procedimento tem por fundamento o art. 24, inc. VIII da Lei 

Federal nº. 8.666/93.  
 
A instituição oficial BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ 00.000.000/4024-00, 

apresentou a proposta inclusa para contratação de serviços de pagamento 
eletrônico por ordem bancária junto a instituição oficial do Banco do Brasil S/A, com 
valores analíticos ora descritos R$ 7,70 por OB 11 ou 31 para beneficiário com 
domicílio bancário em outra Instituição Financeira; R$ 5,50 por OB 12 ou 32 para 
beneficiário com conta domiciliada no BB e para as transferências de recursos para 
as contas das UG; R$ 5,50 por OB 14 ou 34 para transferência entre contas de 
mesma titularidade; R$ 5,50 por item de OB 17 ou 37 permite pagamentos para 
vários favorecidos em uma mesma OB; R$ 5,50 por OB 18 ou 38 para pagamentos 
de títulos e guias de convênios BB, com código de barras; R$ 5,50 por OB 19 ou 39 
para pagamento de GPS e DARF, sem código de barras; R$ 100,00 por relação – 
RE, liberada manualmente por agência, pelo período de agosto até dezembro de 
2017. 

Constata-se pela documentação encartada que a instituição BANCO DO 
BRASIL S/A é empresa pública, e enquadra-se na exigência do art. 24, VIII, da Lei 
Federal nº 8.666, de 1993, e alterações. 

Além disso, o preço ofertado pelo objeto encontra-se adequado ao preço 
praticado no mercado local e em conformidade com praticado no “Território 
Nacional” e/ou na “Região”, por isso, constatamos a viabilidade de sua contratação. 

Ademais, restou justificada na solicitação a necessidade da contratação para 
o atendimento do interesse público. 

Em análise da documentação referente à regularidade fiscal, verifica-se que a 
empresa encontra-se apta a participar de contratações com a administração pública, 
não possuindo nenhuma restrição fiscal. 

 
Desta forma, atendendo a todos os requisitos, especialmente do art. 24, VIII e 

art. 26 da Lei nº. 8.666/93, solicitamos a indicação e reserva da dotação 
orçamentária para a referida contratação. 

 
São Simão GO, 09 de outubro de 2017. 

 
 

GLENEA DE BRITO COSTA 
PRESIDENTE DA CPL 
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Despacho da Comissão de Licitação 

 
 

Pedido de Indicação de Dotação e Reserva Orçamentária 
 

Tendo em vista a necessidade da abertura do processo relacionado, solicitamos a 
indicação e reserva da dotação orçamentária para a referida contratação. 
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO ELETRÔNICO POR 
ORDEM BANCÁRIA JUNTO A INSTITUIÇÃO OFICIAL DO BANCO DO BRASIL S/A 
 
 
Valor estimado da referida contratação: R$ 7,70 por OB 11 ou 31 para beneficiário 
com domicílio bancário em outra Instituição Financeira; R$ 5,50 por OB 12 ou 32 
para beneficiário com conta domiciliada no BB e para as transferências de recursos 
para as contas das UG; R$ 5,50 por OB 14 ou 34 para transferência entre contas de 
mesma titularidade; R$ 5,50 por item de OB 17 ou 37 permite pagamentos para 
vários favorecidos em uma mesma OB; R$ 5,50 por OB 18 ou 38 para pagamentos 
de títulos e guias de convênios BB, com código de barras; R$ 5,50 por OB 19 ou 39 
para pagamento de GPS e DARF, sem código de barras; R$ 100,00 por relação – 
RE, liberada manualmente por agência. 
 
 
 

 
São Simão GO, 11 de outubro de 2017. 

 
 
 
 

GLENEA DE BRITO COSTA 
PRESIDENTE DA CPL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Prefeitura de São Simão – Administrando Para o Povo  

Praça Cívica, nº 1 – Centro – CEP: 75.890-000     
Telefone: (64) 3553-9500 - São Simão – Goiás  
E-mail: licitacao@saosimao.go.gov.br 
 

 

ESTADO DE GOIÁS 

Prefeitura Municipal de São Simão 

 

 
DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PREVISÃO E SALDO ORÇAMENTÁRIO 
 
 
 
  Declaro para os devidos fins de direito e em cumprimento ao Art. 16 e 
17 da Lei nº 101/00, que, revendo o orçamento para o exercício de 2017, existe 
saldo orçamentário para cobertura das despesas de CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PAGAMENTO ELETRÔNICO POR ORDEM BANCÁRIA JUNTO A 
INSTITUIÇÃO OFICIAL DO BANCO DO BRASIL S/A, descritas no comunicado da 
Comissão de Licitação, nas seguintes dotações: 
 

Ficha: 120 

Dotação: 01.04 04 123.0428 2.0010 3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de Terceiros 

– Pessoa Jurídica. 

 
 
 
 
  Por ser verdade firmo a presente. 
 
   
 
 

São Simão-Go, 16 de outubro de 2017. 
 
 
 

 
IRIS DOMINGOS DA COSTA 

DEPTO. DE CONTABILIDADE 
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ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 

 
 
  Declaro para os devidos fins de direito e em cumprimento ao Art. 16 e 
17 da Lei nº 101/00, que, revendo o orçamento para o exercício de 2017, existe 
saldo orçamentário para cobertura das despesas descritas no comunicado da 
Comissão de Licitação, nas seguintes dotações: 
 
Ficha: 120 

Dotação: 01.04 04 123.0428 2.0010 3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de Terceiros 

– Pessoa Jurídica. 

 
  Por ser verdade firmo o presente. 
 
 

  SÃO SIMÃO-GO, 16 de outubro de 2017. 
 
 
 
 

SIDINEY ALVES DE SOUZA JUNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS 
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DESPACHO 
 

Ao Banco do Brasil S/A 
 

Em atendimento ao Despacho do Senhor Prefeito exarado nos 
autos, solicito que Vs. Senhoria envie a CPL a proposta para os serviços ora 
solicitados, dentro do valor de mercado. Solicito ainda a apresentação dos seguintes 
documentos: 

 
a. Ato Constitutivo da empresa devidamente registrado no Órgão competente; 
 

b. Cédula de Identidade do Titular; 
 

c. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (com data 
de até 60 (sessenta) dias antes do certame); 

 

d. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), mediante a apresentação de Certidão de Regularidade de Situação 
(CRF) emitida pela Caixa Econômica Federal; 

 

e. Certidão conjunto de regularidade de débitos relativos a tributos federais e dívida 
ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional;  

 

f. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa 
junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a 
empresa for sediada; 

 

g. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do 
licitante; 

 

h. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto licitado; 

 

i. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
 

j. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do 
domicílio da pessoa física (com data de até 60 (sessenta) dias antes do certame). 

 
Contando desde já com a Vossa Costumeira atenção, renovamos votos 

da mais alta estima e consideração. 

SÃO SIMÃO - GO, 18 de outubro de 2017. 

 

Glenea de Brito Costa 
Presidente da CPL 
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DECISÃO 
 
 
 
 
 

Acato, na íntegra, o Parecer da Consultoria Jurídica do Município, bem 
como a manifestação exarada pela Comissão Permanente de Licitação, que 
convergem no sentido de se efetivar a contratação do Banco do Brasil S/A. 

Assim, determino a contratação, por meio de dispensa do processo 
licitatório, expedindo-se, com urgência, o Decreto de DISPENSA DE LICITAÇÃO, 
bem como, elaboração e assinatura do respectivo contrato, providenciando-se as 
devidas publicações. 
 

     Gabinete do Prefeito Municipal de SÃO SIMÃO, aos 20 de outubro de 
2017. 
 
 
 
 

 
_____________________________________ 

WILBER FLORIANO FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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DECRETO Nº. 1051/2017                           DE 23 DE OUTUBRO DE 2017. 

 
 
“Dispõe sobre dispensa de licitação para 
contratação direta, de prestação pelo BANCO DO 
BRASIL, dos serviços de pagamento a 
fornecedores de bens e serviços e de servidores do 
Município”. 
 

   O Prefeito de São Simão, Estado de Goiás, no uso da no uso de 
suas atribuições legais que lhe conferem as Constituições da República e do Estado 
de Goiás, bem assim a Lei Orgânica do Município e tendo em vista a necessidade 
de contratar empresa para prestar serviços de pagamento a fornecedores de bens e 
serviços e de servidores do Município de São Simão - GO,  
 
   CONSIDERANDO QUE: 
 
   A) – a empresa BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ sob o n.º 
00.000.000/4024-00, é instituição oficial, vinculada ao Governo Federal; 
   B) – os serviços ora solicitados são exclusivamente prestados 
por instituição bancária, e o preço ora ofertado está condizente ao praticado por 
instituição bancária privadas; 
   C) – a regularidade apurada da instituição, conforme exigido em 
lei, autoriza sua contratação; 
 
   D E C R E T A: 
 
   Art. 1º - Está dispensado o processo licitatório para a 
contratação dos referidos serviços bancários de PAGAMENTO ELETRÔNICO, nos 
termos do art. 24, VIII, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.  
   
   Art. 2º - Este decreto entra em vigor a partir da data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; CUMPRA-SE. 
 

   São Simão, 23 de outubro de 2017. 
 
 

__________________________ 
WILBER FLORIANO FERREIRA                       
           Prefeito Municipal 
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CONTRATO Nº ____/2017 
 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PAGAMENTO A 
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS 
E DE SERVIDORES, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
CACHOEIRA ALTA E O BANCO DO 
BRASIL S.A. 
 
 

 
O MUNICIPIO DE SÃO SIMÃO, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
- CNPJ sob o n.º 02.056.778/0001-48, neste ato representado pelo Exmo. Sr. 
WILBER FLORIANO FERREIRA, prefeito municipal, inscrito no CPF sob o n.º 
328.371.601-30 e portador da CIRG n°1640505 da SSP/GO, e pelo Sr. SIDINEY 
ALVES DE SOUZA JÚNIOR, Secretário de Finanças, inscrito no CPF sob o 
n°51.099.716-68 e portador da CIRG n°1350860 da SSP/MG, abaixo assinados, 
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e o BANCO DO BRASIL 
S.A., sociedade de economia mista, com sede na Capital Federal, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o n.º 00.000.000/4024-00, 
neste ato representado pelo gerente de agência, Sr. FERNANDO RODRIGUES 
RESENDE, inscrito no CPF sob o n.º 672.091.656-49 e portador do RG n° M-
4575480 da SSP/MG, abaixo assinado, doravante denominado simplesmente 
CONTRATADO, firmam o presente instrumento, sendo dispensada a licitação, com 
fundamento no artigo 24, VIII, da Lei n.º 8.666/93, conforme despacho exarado no 
processo administrativo n.º 116/2017, ficando as partes sujeitas às cláusulas e 
condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a prestação, pelo 
CONTRATADO, do serviço de pagamentos eletrônicos por meio de Ordens 
Bancárias – OBN. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - São as seguintes as modalidades de Ordens Bancárias, a 
serem processadas pelo Sistema OBN: 
  

1. Ordem Bancária de Crédito, cuja conta do favorecido é em outro banco, 
processada por meio de TED/DOC; 

 Ordem Bancária de Crédito, cuja conta do favorecido é no Banco do Brasil, 
podendo ser utilizada para pagamento de salários; 

 Ordem Bancária para transferência entre contas de mesma titularidade com 
float zero; 

2. Ordem Bancária de Crédito Lista, para pagamento a vários favorecidos em 
uma única ordem; 
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 Ordem Bancária Fatura com código de barras, para liquidação de títulos, 
guias, carnês e assemelhados referentes a convênios mantidos no BB; 

 Ordem Bancária Fatura sem código de barras, para liquidação de GPS, DARF 
e DARF simples; e 

 Ordem Bancária para Débito na conta de devolução/cancelamento de OB e 
crédito na Conta Única do CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - O pagamento a fornecedores de bens e serviços, nos 
termos do presente Contrato, poderá ocorrer em âmbito nacional, sendo que a Rede 
pagadora será composta de toda a rede de agências do CONTRATADO. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - O CONTRATANTE fornecerá ao CONTRATADO os dados 
necessários à efetivação dos pagamentos, através do intercâmbio de informações 
em meio eletrônico, conforme leiaute dos arquivos compatíveis, a ser fornecido pelo 
CONTRATADO. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Após a recepção dos arquivos as ordens debitam as 
contas nelas informadas e ficam disponíveis para liberação, a qual pode ocorrer 
automaticamente, por comando do CONTRATANTE no Autoatendimento Setor 
Público – AASP ou excepcionalmente pela própria agência mediante a entrega de 
Relação - RE. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os débitos ocorrerão nas contas informadas nas ordens 
bancárias, condicionados à existência de saldo, e o pagamento aos favorecidos será 
efetuado nos exatos termos e valores constantes dos arquivos entregues pelo 
CONTRATANTE, não cabendo ao CONTRATADO quaisquer responsabilidades por 
eventuais erros, omissões ou imperfeições existentes nos mesmos. Qualquer 
pagamento indevido que decorra de erro no preenchimento formal das ordens é de 
responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – A disponibilização dos recursos das Ordens Bancárias 
de Crédito e Lista será efetuada aos favorecidos correntistas do CONTRATADO 
após o cumprimento de float de 02 (dois) dias úteis a partir do débito das mesmas. 
Para os favorecidos com domicílio bancário em outras instituições, há de se 
observar ainda o encaminhamento, pelo CONTRATADO, de DOC Eletrônico ao 
Serviço de Compensação de Cheques e outros Documentos - COMPE e/ou TED – 
Transferência Eletrônica Disponível, também após o cumprimento do float acima 
informado, sendo que a sua liquidação ou devolução será de responsabilidade do 
banco favorecido. Da mesma forma, o(s) pagamento(s) por meio de Ordem(s) 
Bancária(s) do tipo Fatura será(ão) realizado(s) após o cumprimento do float 
informado neste parágrafo, sendo de exclusiva responsabilidade do CONTRATANTE 
o controle sobre a data de vencimento dos títulos, guias, carnês e assemelhados. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Em casos excepcionais, o CONTRATANTE poderá 
solicitar a liberação antecipada de ordem bancária para que a mesma credite o 
favorecido antes do cumprimento do float. Ao efetuar tal solicitação, o 
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CONTRATADO fica autorizado a debitar na conta informada na ordem bancária, 
valor compensatório da perda do float, calculado à Taxa Média Selic - TMS Efetiva 
Diária, pela seguinte fórmula: Valor da OB * Quantidade de dias úteis de float 
antecipado * (média da TMS Efetiva Diária do período / 100). 
 
PARÁGRAFO QUINTO – O CONTRATADO encaminhará, diariamente, arquivo 
retorno contendo relação de ordens pagas e/ou canceladas ao CONTRATANTE, 
com vistas a possibilitar o controle sobre os pagamentos efetuados e a conciliação 
de sua(s) conta(s). 
PARÁGRAFO SEXTO – A indisponibilidade dos recursos e os problemas técnicos 
com os arquivos causados pelo CONTRATANTE provocará o cancelamento desses 
arquivos. Nesse caso, o CONTRATANTE se compromete a comunicar aos seus 
fornecedores a impossibilidade do pagamento, bem como sobre a alteração da data 
de pagamento, isentando o CONTRATADO de qualquer responsabilidade pelo 
ocorrido. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – Ordens Bancárias canceladas por inconsistências, 
comando ou prazo terão seus recursos devolvidos automaticamente pelo sistema 
para a(s) conta(s) indicada(s) pelo CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA QUARTA - A remuneração do CONTRATADO pela prestação dos 
serviços previstos neste Contrato se dará por OB emitida, conforme abaixo: 
 
a) Tarifa de R$ 7,70 por OB 11 ou 31 para beneficiário com domicílio bancário 

em outra Instituição Financeira; 
b) Tarifa de R$ 5,50 por OB 12 ou 32 para beneficiário com conta domiciliada 

no BB e para as transferências de recursos para as contas das UG; 
c) Tarifa de R$ 5,50 por OB 14 ou 34 para transferência entre contas de 

mesma titularidade. 
d) Tarifa de R$ 5,50 por item de OB 17 ou 37 permite pagamentos para vários 

favorecidos em uma mesma OB; 
e) Tarifa de R$ 5,50 por OB 18 ou 38 para pagamentos de títulos e guias de 

convênios BB, com código de barras; 
f) Tarifa de R$ 5,50 por OB 19 ou 39 para pagamento de GPS e DARF, sem 

código de barras; 
g) Tarifa de R$ 100,00 por relação – RE, liberada manualmente por agência 

do CONTRATADO; 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O CONTRATADO debitará, em conta indicada pelo 
CONTRATANTE, no quinto dia útil de cada mês ou no primeiro dia útil subsequente, 
quando o vencimento cair em dia não útil, o valor das tarifas a serem pagas pela 
prestação dos serviços, relativos ao mês anterior. Caso o pagamento não seja 
efetuado no período, o valor será corrigido pelo ÍNDICE GERAL DE PRECOS DE 
MERCADO /IGP-M/ e o Banco se reserva o direito de suspender a prestação do 
serviço sem notificação prévia 
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Os valores convencionados no caput desta cláusula 
serão reajustados, automaticamente, no prazo de 1 /um/ ano ou quando da 
prorrogação deste contrato ou, ainda, em menor periodicidade que a legislação 
eventualmente venha a autorizar. Referido reajuste se dará pela variação positiva 
acumulada, no período, do índice Nacional de Preços ao Consumidor /INPC/, da 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística /IBGE/, ou outro índice que 
vier a substituí-lo. 

 
CLÁUSULA QUINTA - As despesas com a execução do presente contrato, para o 
exercício de 2017, está(ão) prevista(s) na(s) dotação(ões) orçamentária(s) à conta 
do(s) programa(s)  
 
01. PREFEITURA DE SÃO SIMÃO 

04. SECRETARIA DE FINANÇAS 
04.123.0428.2-010 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 
3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 
 
CLÁUSULA SEXTA - O CONTRATADO se obriga a divulgar e fazer cumprir o 
conteúdo do presente Contrato por todas as suas dependências localizadas no 
Território Nacional. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA - O CONTRATANTE se obriga a providenciar a publicação do 
presente contrato, exigida no artigo 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93, para 
fins de sua validade e eficácia e indicar servidores/funcionários para responder, 
perante o CONTRATADO, pela condução e cumprimento das condições 
estabelecidas no presente Contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA - O presente contrato terá vigência mínima de 12 (doze) meses 
a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, conforme disposto no artigo 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93, mediante 
Termo Aditivo. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Contrato poderá ser denunciado por quaisquer dos 
contratantes em razão do descumprimento de obrigações ou condições nele 
pactuadas, bem assim pela superveniência de norma legal ou fato administrativo que 
o torne formal ou materialmente inexequível ou, ainda, por ato unilateral, mediante 
comunicação prévia do contratante que dele desinteressar, com antecedência 
mínima de 90 (noventa) dias, ficando os contratantes responsáveis pelas obrigações 
anteriormente assumidas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Uma vez operada a rescisão, nenhuma das partes 
poderá postular da outra indenização ou vantagem de qualquer natureza, com 
exceção das disposições previstas e pactuadas no Termo de Denúncia Contratual ou 
as expressamente admitidas pela Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA NONA - Fica eleito o foro da cidade de Cachoeira Alta Goiás, como 
sendo competente para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste Contrato, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por se acharem justos e acordados, o CONTRATANTE e o CONTRATADO, 
declarando conhecer o inteiro teor deste Contrato, firmam o presente instrumento em 
3 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os seus efeitos jurídicos e 
legais. 
 
 
São Simão, GO, ______/____________ de 2017. 
 
 
 
 
    Pelo órgão    
 
 
 
WILBER FLORIANO FERREIRA    SIDINEY ALVES DE SOUZA JÚNIOR 
          Prefeito Municipal                Secretário de Finanças          
 
 
 
 
Pelo BANCO DO BRASIL S.A. 
 
 
_____________________________________ 
MILENY DA SILVA COSTA NUNES 
   Gerente de Agência  
 
 
 
TESTEMUNHAS 
 
__________________________ __________________________ 
Nome:     Nome: 
CPF:     CPF: 
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DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO 
 
 
OBJETO: SERVIÇOS DE PAGAMENTO ELETRÔNICO POR ORDEM BANCÁRIA 
JUNTO A INSTITUIÇÃO OFICIAL DO BANCO DO BRASIL S/A 
 
 

Nos termos do artigo 3º, inciso XXI, da Instrução Normativa nº 010/2015, 
do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, determino que o(a) Sr(a). 
Amauri Souza Romão, seja o responsável pelo acompanhamento e fiscalização do 
Contrato de prestação de serviços nº ___/2017. 
 
 
 

São Simão, Goiás, aos 24 dias do mês de outubro de 2017. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
WILBER FLORIANO FERREIRA 

Prefeito Municipal 
 
 


