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ÓRGÃO/SETOR: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGEM
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
RECOMENDAÇÃO (Nº 04/2020)

PREFEITURA“

sino numasco

99,99 NP?
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RECOMENDAÇÃO 04/2020

A Controladoria Geral do Município, no uso de suas atribuições, com fulcro no Art.
20, inciso XII, da Lei Municipal nº 510/2018, e com fulcro no Art. 10, |, da Resolução
nº 1120/2005, do TCM/BA;

Considerando as ações mundiais no combate às doenças causadas pelo COVID-19,
classificada em 11 de março de 2020 como pandemia pela OMS - Organização
Mundial da Saúde;

Considerando as dificuldades tanto sociais como econômicas vivenciadas em
decorrência da COVID-19 e das medidas adotadas visando o seu combate, que
demandam,

dentre

outras

ações,

a

aquisição

em

caráter

de

urgência

de

determinados bens e serviços de modo a satisfazer as necessidades e o interesse
público;

Considerando a publicação da Lei Complementar nº 173/2020 que estabelece o
Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus SARS-CoV—Z (Covid—19),
altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

Considerando ainda que a Lei de Acesso a Informação determina que os órgãos e
entidades públicas promovam, independente de requerimentos, a divulgação em
loca de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse
coletivo ou geral por eles produzidos ou custodiados, sendo obrigatória a divulgação
em portais de transparência na rede municipal de computadores, em tempo real, de
informações relativas à execução orçamentária e financeira (art. 8º, da Lei nº
12.527/2001);

Considerando a Nota Técnica SEI nº 21231/2020 ME, publicada pela Secretaria do

Tesouro Nacional, com o intuito de orientar os entes da Federação quanto às

1%»
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

contenções

de

despesas

e

controle

dos

gastos

públicos

perante

o

a.

onal
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internaci
decorrente do coronavírus (COVID-19).

Recomenda:

1- Quanto aos recursos recebidos do auxílio da União, com base no inciso ll do
art. 5º da LC 173/2020, que são de livre alocação, tendo em vista os efeitos
financeiros da pandemia, devem ser utilizados na recomposição do
orçamento,

para

cobrir

obrigações

existentes

novas

e

despesas

necessárias ao combate à pandemia.
Cautela na admissão ou contratação de pessoal, porquanto os órgãos de
administração direta e indireta ficam proibidos de criar cargo, emprego ou
função que implique aumento de despesa. Sendo possível a contratação de
funcionários públicos: para reposição decorrente de vacâncias; para
reposição de cargos de chefia, de direção e de assessoramento (desde

que não acarretem aumento de despesa); contratação temporária para
atender a necessidade de excepcional interesse público (funções
envolvidas diretamente com o enfrentamento da pandemia).
Que sejam observadas as situações na aplicação de Progressão de Classe e
vael ao servidor, estão proibidos até 31 de dezembro de 2021 a concessão a
qualquer

titulo

de

vantagem,

reajuste

aumento,

ou

adequação

de

remuneração a não ser quando derivada de sentença judicial transitada
em julgado ou determinação legal anterior à calamidade pública. Se a
progressão decorre de lei anterior à calamidade, e não dependa de contagem

de tempo que se complemente durante o periodo vedado (inciso IX do arteº,
LC 173/2020), não há impedimento para que ocorra.
a
Que sejam suspensas da contagem de tempo como periodo aquisitivo para
serviço do
concessão de bônus em decorrência da aquisição de tempo de

funcionário público, como anuênios, triênios, quinquênios, licenças—prêmio,
a
entre outros, o intervalo de tempo a que se refere à Lei (entre 27/05/2020
/)
, r
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31/12/2020)

será

não

computado

como

periodo

aquisitivo

sua

para

concessão.

5- Atenção quanto ao aumento de salário, gratificação e/ou insalubridade, pois
estão vedados, excetuando-se a possibilidade de conceder abono ou
gratificação ou
assistência

assemelhado

social

desde

que

a

profissionais da
relacionado

a

área

medidas

da
de

saúde

e

combate

da
à

calamidade pública e não poderão ultrapassar a sua duração. Logo, não
poderão ser concedidas vantagens que legalmente não possam ser retiradas

depois de 31

de dezembro de 2020 ou porquanto durar o estado de

calamidade.

ALERTA, por fim, que o não cumprimento desta recomendação poderá incorrer em
responsabilidades imputadas aos Ordenadores de Despesa e ao Prefeito, não

exime, ainda que após o término do periodo de calamidade pública decorrente da
pandemia da Covid-19, da observância das obrigações de transparência, controle e
fiscalização referentes ao referido período, cujo atendimento será objeto de futura
verificação pelos órgãos de fiscalização e controle respectivos, na forma por eles
estabelecida.

São Francisco do Conde, 16 de junho de 2020.

&
Kátia Antônia Mel

Controladora Geral do Município
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTES - SEDESE
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
PORTARIA (Nº 19/2020)

Estado da Bahia
O DO CONDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISC
e Esportes
SEDESE - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Gabinete do Secretário

Regulamenta a concessão do Auxílio Emergencial
Temporário (AET) para famílias e/ou pessoas em
situação de vulnerabilidade e/ou risco social que
tiveram sua condição agravada em decorrência da
COVlD-lº=

nos

termos

Lei

da

Municipal

nº

608/2020.
SOCIAL E ESPORTES
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
, no Estado da Bahia, no uso de suas
DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

Orgânica do Município, o disposto
atribuições legais e de acordo com o que estabelece a Lei
Municipal 2.299/2018,
no alt. 8º da Lei Municipal nº 608/2020 e ainda o Decreto

famílias e pessoas em situação
CONSIDERANDO, garantir atenção social básica às

a e/ou comprometimento de renda
de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, ausênci
declarada em decorrência da pandemia
motivado pela situação de CALAMIDADE PÚBLICA
Decreto Municipal 2.574, de 17 de
causada pelo Coronavírus (COVID—l9) estabelecida no

abril de 2020,
RESOLVE:

onal de oferta do Auxílio
Art. 1º — Regulamentar & plataforma de funcionamento operaci
(trezentos reais) por até 02 (dois
Emergencial Temporário — AET, no valor de R$ 300,00
de 15 de maio de 2020,
meses), nos termos dos artigos 7º e 80 da Lei Municipal nº 608,
cial Temporário (AET),
Art. 2º - O requerimento de solicitação do Auxilio Emergen
APLICATIVO SEDESE na versão 1.2,
estará disponível em formulário eletrônico via

a partir da PORTARIA SEDESE nº
disponibilizado em âmbito municipal e regulamentado
.
05/2020 de 31 de março de 2020.

ório, tendo em vista os efeitos
Art. 3“ - O uso do APLICATIVO SEDESE será obrigat
canal remoto institucional estabelecido
epidemiológicos proveniente da COVID-l9, e será o
e Esportes para o requerimento do
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Auxilio Emergencial Temporário (AET).
e

ÉÍª' “" &,
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e EsporªtesªCSHÚªlÉS
— Bahia/ CEP 43900—000
Rua Getúlio Vargas, nº 57, Centro, São Francisco do Conde
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
SEDESE - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esportes
Gabinete do Secretário

Art. 4o — O aplicativo (versão 1.2) poderá ser baixado gratuitamente nas lojas App
Store e Play Store.
Paragrafo Único — Caso o interessado já possua o aplicativo instalado anteriormente
(versão 1.1) e o mesmo queira acessar ao requerimento do auxílio emergencial temporário,
deverá necessariamente atualiza-lo para sua versão mais recente. Caso apresente alguma
diliculdade de acesso ao requerimento, sugere-se desinstalar o aplicativo e logo em seguida
baixa-lo novamente.
Art. Sº - Para fazer o requerimento do AUXILIO EMERGENCIAL TEMPORÁRIO
(ABT), o interessado deve seguir as seguintes etapas:
1 — Acessar o APLICATIVO SEDESE (versão 1.2), e clicar no botão verde
receberá a
“Auxílio Emergencial Temporário — Realize sua solicitação”, o requerente

informação quanto ao objeto do auxílio, o qual deverá reconhecer o entendimento para passar
a próxima etapa de solicitação;

II — Em seguida, receberá informações quanto ao perfil estabelecido pela Lei
de
Municipal 608/2020 para lins de requerimento ao auxílio, devendo prestar a declaração
das
validação
de
fins
para
dados
seus
que leu as informações e que autoriza o acesso e uso dos
informações exigidas em Lei;
III - Deverá preencher seus dados pessoais, bem como, de sua composição familiar
anos de
(caso possua). A inscrição de CPF será obrigatória para os maiores de 18 (dezoito)
cadastro;
do
etapas
próximas
das
mento
idade, sendo inclusive, pró-requisi to, para encaminha
IV — Após o preenchimento de todas as informações, o requerente receberá a
informação de finalização da sua solicitação;

a solicitação será encaminhada para análise junto ao Sistema de
V04
Informações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esportes, que em ate'
o;
requeriment
ao
resposta
a
SEDESE
VO
(quatro) dias disponibilizará no APLICATI
VI — O requerente deve acompanhar a situação da sua solicitação através do botão
em cor azul “Acompanhe sua solicitação”, no qual após preencher as informações o sistema
irá mostrar uma dessas três possibilidades abaixo:

.

SOLICITAÇÃO EM ANÁLISE;

.

APROVADO;

-

REPROVADO.

para
VII - Quando o requerimento for APROVADO, 0 sistema direcionará o inscrito
06
minimo,
no
de,
números)
e
(letras
ica
alfanurne'r
uma tela na qual ele irá criar uma senha

a
(seis) caracteres para poder fazer uso de todas as demais funções do aplicativo, inclusive
funcionalidade de comunicação remotajunto a SEDESE.
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esportes (SEDESEQ

' '

'

iDãl «Qi

00
Rua Getúlio Vargas, nº 57, Centro, São Francisco do Conde 4 Bahia / CÉP'43900-0
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Estado da Bahia
SÃO FRANCISCO DO CONDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
tes
de Desenvolvimento Social e Espor
SEDESE - Secretaria Municipal
Gabinete do Secretário

rão requerer
l nº 608, de 15 de maio de 2020, pode
Art. 6º - Nos termos da Lei Municipa
):
o Auxilio Emergencial Temporario (AET

te inscritas na base de dados do
a) Famílias e/ou pessoas preferencialmcn
Cadastro Unico Municipal;

serviços
assim reconhecida pela rede de
b) Pessoa em situação de rua,
socioassistenciais;

bem
beneficiárias de programas sociais,
c) Familias e/ou pessoas que não são
do governo federal;
bimento de auxílio emergencial
como não se encontrem em rece

nto de
estejam em situação de recebime
d) Familias e/ou pessoas que não
fício
(Bene
BPC
e
ão
pens
ria,
lhista, tais como aposentado
beneficio previdenciário e/ou traba
de Prestação Continuada);
R$
não ultrapasse a renda per capta de
e) Familias, cujo rendimento bruto
178,00 (cento e setenta e oito reais);
de São
uam residência fixa no municipio
f) Familias e/ou pessoas que poss
02 (dois) anos;
Francisco do Conde há pelo menos
Emergencial
para o recebimento do Auxílio
Parágrafo Único - O requerente
anos.
18
de
r
á, obrigatoriamente, ser maio
Temporário (AET) municipal dever

) será
do Auxílio Emergencial Temporário (ABT
Art. 7º - A plataforma de pagamento
Francisco do Conde,

São
Brasil, agência do Município de
operacionalizada pelo Banco do
de nº 2.319/2020 tivos
istra
processos/termos admin
conforme despacho exarado nos
Dispensa de Licitação nª 7-2020-4.
árias
processados por meio de Ordens Banc
& lº - Os pagamentos eletrônicos serão
BB",
al
Digit
eira
“Cart
do
mina
deno
vado via aplicativo
(OBN) e o crédito financeiro será efeti
nto
vime
nvol
Dese
de
l
cipa
Muni
vados pela Secretaria
para os beneficiários cadastrados e apro

Social e Esportes.

“

abrange a
prestado pelo BANCO DO BRASIL,
& 2º - O serviço de pagamento, a ser
reais) aos
entos
(trez
00
300,
R$
BB e os créditos no valor
disponibilização da Carteira Digital
a devida
com
s,
tivei
compa
nes
tpho
ativo em seus smar
beneficiários que instalarem o aplic
.
vimento Social e Esportes.
orientação da Secretaria de' Desenvol

nto
nibilizada pelo BANCO, após recebime
& 3º - A Carteira Digital BB será dispo
sua
a
bilitem

possi
ios e demais informações que
dos dados cadastrais dos beneficiár
Secretaria de
pela
os
étic
magn
vos
envio de arqui
identificação positiva, atraves do

Desenvolvimento Social e Esportes.
terá apenas 1 (uma) única
% 4º - Cada beneficiário do Programa

ícios que venha receber.
independentemente da quantidade de benef

arteira Digital BB,

53 V

“1 , ' º “
mento Social e Esportes (SEDESE)
Secretaria Municipal de Desenvolvi
CEP 43.900-000
/
Bahia
—
e
Cond
do
isco
Franc
São
Rua Getúlio Vargas. nº 57, Centro,
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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
SEDESE - Secretaria Municipal de Desenvolvimento SociaI e Esportes
Gabinete do Secretário

Art. 8º - A “Carteira Digital BB”, disponibilizará opções de utilização do valor
creditado na referida carteira em estabelecimentos credenciados, saques em TAA do Banco do
Brasil, transferência para Carteira Digital BB, Conta Corrente BB e para outros bancos sem
custos adicionais.

Art. 9º — A prestação de serviços de pagamento de beneficios assistenciais do Programa
de Auxílio Emergencial Temporário
intermédio da Carteira Digital BB,
efetivação dos créditos do auxílio por
modalidade sera denominada para fins

(AET), estabelecido junto ao Banco do Brasil por
apresenta a solução acessória da possibilidade de
meio dos Terminais de Autoatendimcnto (TAAs), e tal
didáticos de íSAQUE SEM CARTÃO”.

& lº — Apenas beneficiários com CPF em situação regular junto à Receita Federal do
Brasil, e de posse da SENHA e PROTOCOLO encaminhados pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Esportes poderão completar a transação nos Terminais De
Autoatendimento (TAAs), e receber os seus valores pecuniários disponibilizados.
Q 20 - A SENHA E PROTOCOLO são válidos para um único saque por CPF,
independentemente da quantidade beneficios que venha a receber.
& 3º - A criação da SENHA E DO PROTOCOLO, bem como a entrega ao
beneficiário são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e
Esportes, inicialmente viabilizadas & partir do APLICATIVO SEDESE.
5 4ª - Fica estabelecido que os beneficiários do Auxílio Emergencial Temporário
(AET) são os únicos responsáveis pela utilização da senha e do protocolo a eles vinculados,
inclusive quanto à utilização por terceiros para fins de realização do saque, quando do uso da
Carteira Digital BB para a modalidade “Saque sem Cartão”.
Art. 10 — A fim de seguir as medidas de isolamento social em razão da Pandemia do
COVID-l9 e evitar aglomerações nas salas de autoatendimento do Banco do Brasil, a
Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes deverá escalonar o calendário de
pagamentos, inclusive a partir da distribuição de protocolos e senhas para saque, bem como
manter os beneficiários informados a respeito das recomendações sanitárias pertinentes,

Art. 11 — A Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes será responsável direta
pela divulgação e publicidade das informações sobre os pagamentos dos benefícios, bem
como a quem se destina, valores e datas que serão creditados, fornecendo inclusive material
didático quanto a forma que serão pagos e do uso da Carteira Digital BB.
Art. 12 — O cronograma de cadastramento, seleção, divulgação e pagamento da primeira
parcela do Auxilio Emergencial Temporário (AET) encontra—se informado no Anexo Único
desta portaria, e estará sujeito a alterações., dada possibilidade de ajustesoperacionais de
qualquer que seja a natureza e/ou mesmo pela necessidade de reordenamentos de prazos na

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esportes (SEDESE)
» '
Rua Getúlio Vargas, nº 57, Centro, São Francisco do Conde , Bahia / CEP 43.900-00
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Estado da Bahia

DO CONDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
Social e Esportes
SEDESE - Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Gabinete do Secretário

nto Social e Esportes responsável pela
sua execução, ficando a Secretaria de Desenvolvime
atribuição de publicidade quanto a qualquer alteração.
idade de acesso ao Auxilio
Parágrafo Único — Tendo em vista salvaguardar a oportun
o Social e Esportes deverá
lviment
Desenvo
de
ia
Secretar
a
Emergencial Temporário (AET)
que em um cronograma secundário,
disponibilizar pontos de atendimento presencial, ainda
apresentar dificuldades de acesso à
sob o intuito de atender a demanda do público que
ndações previstas pela Organização
internet, devendo nestes casos observar as recome
Coronavírus.
Mundial de Saúde no combate e atenção a pandemia do
ário deverá ser efetuada na
Art. 13 - A segunda parcela do Auxilio Emergencial Tempor
o pagamento, via crédito dos valores
segunda quinzena do mês subsequente à data do primeir
ualizadas por beneficiário a serem
na Carteira Digital BB, com base nas informações individ

s, ficando o Banco do Brasil
remetidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte
ários.
responsável pela fiel execução dos pagamentos aos benefici
Social e Esportes estruturará
Art. 14 - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento
telefone (71) 3651—4250 (Casa dos
suporte aos beneficiários por meio do número de
com informações para sanar questões
Programas Sociais) e via APLICATIVO SEDESE,
do Brasil disponibilizará os Canais de
relativas ao benefício temporário, enquanto o Banco
questões técnicas aos beneficiários por
Atendimento da Carteira Digital BB para solução de
bilizado no aplicativo da Carteira Digital
meio do telefone 0800—729-5293 e Chat a ser disponi
ombr.
irabbc
ôearte
f——
atendimentoá
_—_
,Úr
BB, na seção de AJUDA, além do e—mail ___

data de publicação.
Art. 15 - Esta Portaria entra em vigor a partir da sua

São Francisco do Conde, 15 de Junho de 2020.

ALOISIO OLI

IRA DE SOUZA

s
Secretário Municipal de De envolvimento Social e Esporte
.

(SEDESE)
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esportes
,, Bahia / CEP 43900-000
Conde
do
o
Francisc
São
Centro.
57,
nº
Vargas,
Getúlio
Rua
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Estado da Bahia
DO CONDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
nto Social e Esportes
SEDESE - Secretaria Municipal de Desenvolvime

Gabinete do Secretário

ANEXO ÚNICO
ORÁRIO — AET.
CRONOGRAMA AUXÍLIO EMERGENCIAL TEMP

#
Data

Ação

a plataforma
da portaria que regulamenta
Publicação
Temporário
cial
Emergen
Auxilio
do
onal
operaci
amento
funcion

de
15/06/2020

De 17/06/2020
Via aplicativo
Inscrições Auxílio Emergencial Temporario (AET) Sedese.

Sedese para
Abertura de atendimento junto aos Postos de Atendimento
ário —
Tempor
ncial
Emerge
Auxilio
fins de Consulta e Cadastro ao

(a partir das 00:00h)

a
25/06/2020.
(até às 23:59h)
De 22/06 à
25/06/2020.
(das 08h às 12h)

(AET).

Emergencial
Liberação de crédito (primeira parcela) do Auxilio

01/07/2020

Temporário , Para uso via carteira digital BB (Aplicativo).

o Emergencial
Liberação de pagamento (primeira parcela) do Auxili

cartão) —
Temporário - Carteira digital BB (modalidade saque sem

*

De 08/07 ª
10/07/2020.

Di sponível para os postos de Autoatendimento BB.

(SEDESE)
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esportes
— Bahia / CEP 43.900—000
Conde
do
o
Francisc
São
Centro,
57,
nº
Vargas,
Rua Getúlio
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGAD
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
CONTRATO 2020

Jairo
Ass s

Ll
UHU/co

CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
PAGAMENTO
A
FORNECEDORES
DE
BENS
E
SERVIÇOS E DE SERVIDORES, E DE
SOLUÇÃO DIGITAL PARA PAGAMENTO
DE BENEFÍCIOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM o MUNICÍPIO DE sÃo
FRANCISCO DO CONDE E o BANCO
Do BRASIL S.A..

O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, inscrito no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o n.º 13.830823/0001-96, neste ato
representado

pelo

seu

Prefeito

Municipal,

Exmo.

Sr.

EVANDRO

SANTOS

ALMEIDA, inscrito no CPF nº 083.390.075-72 e Carteira Nacional de Habilitação
nº 03516835699, emitida pelo DETRAN BA, conforme delegação de competência
que lhe foi atribuído pelo Diploma de Prefeito de 19 de dezembro de 2016 / TRE
BA e pelo seu Secretário Municipal do Desenvolvimento Social e Esporte, Sr.

ALOÍSIO OLIVEIRA DE SOUZA, inscrito no CPF 001.476.865-80 e portador da
Carteira Nacional de Habilitação nº 01464366021, emitida pelo DETRAN BA,
conforme delegação de

competência que

lhe foi

atribuído

pelo

Decreto de

Nomeação nº 1875/2017, 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 00.000.000/0001—91, neste ato representado pela Gerente Geral
da Agência 4577-2 São Francisco do Conde, Sra. DEJANIRA LEAO SERPA,
inscrita no CPF sob o nº 901.964.815-20 e portadora do RG nº 622864346,
emitido pelo MEX BA, abaixo assinado, doravante denominado simplesmente

BANCO, firmam o presente instrumento, sendo dispensada a licitação, com
fundamento no artigo 24, VIII, da Lei n.D 8.666/93, conforme despacho exarado no

processo/termo administrativo nº 2319/2020 e Dispensa de Licitaçã07-2020—4,
ficando as partes sujeitas às Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a prestação, pelo

BANCO, do serviço de pagamentos eletrônicos por meio de Ordens Bancárias —
OBN e a prestação de serviços de pagamento de benefícios assistenciais do

Programa de Auxílio Emergencial Temporário (AET), instituído pela Lei
Municipal 608/2020, por meio de crédito a ser efetuado n- aplicativo denominado
“Carteira Digital Bb", para os beneficiários indic.e cadastrados pelo

(WW
xíc, I ”ºu
oªb
.

, n. tº

C

&& º IX &&
tº

! 'ª'

v

Qin/“eªw ªgi; “'
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CONTRATANTE que instalarem o aplicativo em seus aparelhos smartphones
compatíveis, conforme previsto neste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - São as seguintes as modalidades de Ordens
Bancárias, a serem processadas pelo Sistema OBN:
'

Ordem Bancária de Crédito, cuja conta do favorecido é em outro banco,
processada por meio de TED/DOC. ou Depósito Judicial em outro banco;
- Ordem Bancária de Crédito, cuja conta do favorecido é no Banco do Brasil,
podendo ser utilizada para pagamento de salários, recolhimento de GRU
Depósito, Depósito Judicial ou Depósito em Garantia no BB;
Ordem Bancária para transferência entre contas de mesma titularidade com float
zero;
— Ordem Bancária de Crédito Lista, para pagamento a vários favorecidos em
uma única ordem;

Ordem Bancária Fatura com código de barras, para liquidação de títulos, guias,
carnês e assemelhados e GRU Simples referentes a convênios mantidos no BB; e
Ordem Bancária Fatura sem código de barras, para liquidação de GPS, DARF e
DARF simples.
PARÁGRAFO SEGUNDO — A Carteira Digital Bb será disponibilizada pelo
BANCO, após recebimento dos dados cadastrais dos beneficiários e demais
informações que possibilitem a sua identificação positiva, através do envio de
arquivos magnéticos pelo CONTRATANTE, em leiaute dos arquivos compatíveis,
a ser fornecido pelo BANCO.

PARÁGRAFO TERCEIRO — Apenas beneficiários com CPF em situação regular
junto à Receita Federal do Brasil, poderão completar a instalação da Carteira
Digital Bb e receber os valores amparados neste Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - Cada beneficiário do Programa terá apenas 1 (uma)
única Carteira Digital Bb, independentemente da quantidade de benefícios que
venha a receber.

DA FORMA DE PAGAMENTO DAS ORDENS BANCARIAS
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 BANCO.
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em meio eletrônico, conforme leiaute dos arquivos compatíveis, a ser fornecido
pelo BANCO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Após a recepção dos arquivos as ordens debitam as
contas nelas informadas e ficam disponíveis para liberação, a qual pode ocorrer
automaticamente ou por comando do CONTRATANTE no Autoatendimento Setor

Público —-AASP.

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
BANCO
quaisquer

responsabilidades por eventuais erros, omissões ou imperfeições existentes nos
mesmos. Qualquer pagamento indevido que decorra de erro no preenchimento
formal das ordens e de responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO — A disponibilização dos recursos das Ordens
Bancárias de Crédito e Lista será efetuada aos favorecidos correntistas do
BANCO após o cumprimento de float de 2 (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 BANCO, 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 BANCO fica
autorizado a debitar na conta informada na ordem bancária, valor compensatório

da perda do float, calculado a 0,10% do valor da OB, multiplicado pela quantidade
de dias úteis antecipados, além da tarifa prevista no inciso 'g' da cláusula décima
quarta.

PARÁGRAFO QUINTO — O BANCO 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 recurs
com os arquivos causados pelo CONTRATANT

desses arquivos. Nesse caso, o CONTRATANTE s. «

e os problemas técnicos
ocará o cancelamento
o-ro ete a comunicar aos
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seus fornecedores a impossibilidade do pagamento, bem como sobre a alteração
da data de pagamento, isentando o BANCO 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.

DA FORMA DO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS
CLÁUSULA QUARTA — O BANCO debitará o CONTRATANTE, na conta a ser

aberta para a finalidade do Programa de Auxílio Emergencial Temporário (AET),
nos exatos valores de cada lote para efetuar O pagamento dos benefícios
assistenciais, com 5 (cinco) dias úteis de antecedência ao previsto para O
pagamento de cada lote.

PARÁGRAFO PRIMEIRO —- Após a recepção dos arquivos as ordens debitam as
contas nelas informadas e ficam disponíveis para liberação, a qual pode ocorrer
automaticamente ou por comando do CONTRATANTE no Autoatendimento Setor
Público — AASP.
PARÁGRAFO SEGUNDO — Em casos excepcionais, o CONTRATANTE poderá

solicitar a liberação antecipada de ordem bancária para que a mesma disponibilize
os créditos aos beneficiários, antes do cumprimento do float. Ao efetuar tal
solicitação, () BANCO fica autorizado a debitar na conta informada na ordem

bancária, valor compensatório da perda do float, calculado a 0,10% do valor da
OB, multiplicado pela quantidade de dias úteis antecipados, além da tarifa prevista

no inciso “9“ da cláusula décima quarta

í“

PARÁGRAFO TERCEIRO — Os débitos ocorrerão nas contas informadas nas

ordens bancárias, condicionados à existência de saldo.

PARÁGRAFO

QUARTO

—

Após

a

liberação

e

O

débito

na

conta

da

CONTRATANTE, os valores ficarão disponiveis para crédito aos beneficiários na
Carteira Digital Bb, somente após verificação positiva da sua identidade.
PARÁGRAFO QUINTO — O BANCO não efetuará O
não tenham sido previamente disponibilizados pelo

gamento de valores que
RATANTE.

)/
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PARÁGRAFO SEXTO — O BANCO não efetuará o pagamento de valores aos
beneficiários que não tenham sido previamente cadastrados, ainda que os

respectivos valores tenham sido disponibilizados pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SÉTIMO — 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 beneficiários a impossibilidade dO pagamento, bem como
sobre a alteração da data de pagamento, isentando o BANCO de qualquer

responsabilidade pelo ocorrido.
PARÁGRAFO OITAVO — 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 QUINTA — O serviço de pagamento. a ser prestado pelo BANCO,
abrange a disponibilização da Carteira Digital Bb e os créditos dos valores aos
beneficiários

que

instalarem

o

aplicativo

em

seus

smartfones

compatíveis,

ordenados pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEXTA — O primeiro pagamento de benefícios assistenciais tem
previsão de ser efetuado no dia 18/06/2020, aos beneficiários, Via dos valores na
Caneira Digital Bb, com base nas informações individualizadas por beneficiário &
serem remetidas pelo CONTRATANTE, ficando o BANCO responsável pela fiel

execução do pagamento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO — OS pagamentos de benefícios assistenciais dos
meses subsequentes serão efetuados na segunda quinzena de cada mês, via
crédito dos valores na Carteira Digital Bb, com base nas informações
individualizadas por beneficiário a serem remetidas pelo CONTRATANTE, ficando
o BANCO responsável pela fiel execução do pagamento.
PARÁGRAFO SEGUNDO — O CONTRATANTE obriga-se a disponibilizar ao
BANCO. com 15 (quinze) dias úteis de antecedência a data do primeiro
pagamento e dos subsequentes, O arquivo magnético contendo os dados
cadastrais dos beneficiários para que seja disponibilizado aplicativo Carteira
Digital Bb nas lojas da Google Play e Apple
ore para instalação nos
smartphones compatíveis dos beneficiários, em I '
que será fornecido pelo
BANCO.

JV
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PARÁGRAFO TERCEIRO —- O CONTRATANTE Obriga-se a disponibilizar ao
BANCO o arquivo magnético contendo os valores a serem pagos, com 15 (quinze)

dias úteis de antecedência, em leiaute que será fornecido pelo BANCO.
PARÁGRAFO QUARTO — Os créditos aos beneficiários serão efetuados nos
exatos termos e valores constantes dos arquivos magnéticos fornecidos pelo
CONTRATANTE, não cabendo ao BANCO qualquer responsabilidade por
eventuais erros, omissões ou imperfeições neles existentes, inclusão de pessoa

não pertencente ao público destinatário do benefício ou existentes nos mesmos.
Qualquer pagamento indevido que decorra de erro no preenchimento formal dos
arquivos é de responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE.
PARÁGRAFO QUINTO — É de responsabilidade do CONTRATANTE a prévia

informação ao beneficiário da existência de impedimento, cancelamento ou
suspensão do pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - o BANCO disponibilizará ao CONTRATANTE os arquivos
magnéticos e/ou de teleprocessamento (arquivos retorno) relativos aos benefícios
pagos e não pagos após a liberação de cada lote.
CLÁUSULA OITAVA — Os recursos não creditados aos beneficiários no prazo de
90 (noventa) dias, a partir da data da liquidação da Ordem Bancária, serão

devolvidos ao CONTRATANTE, na conta indicada na Ordem Bancária.
CLÁUSULA NONA — O CONTRATANTE se responsabiliza pelo uso sigiloso e

correto das informações que garantem a identificação positiva de cada
beneficiário, não cabendo ao BANCO a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de seu uso indevido, inclusive por terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA — O CONTRATANTE se responsabiliza pela divulgação e
publicidade das informações sobre os pagamentos dos benefícios, bem como a
quem se destina, valores e datas que serão creditados, fornecendo inclusive
material didático quanto a forma que serão pagos e forma de uso da solução. O
BANCO se responsabiliza pelo fornecimento ao CONTRATANTE do material
didático mencionado.
PARÁGRAFO ÚNICO — O CONTRATANTE se compromete a estruturar suporte

aos beneficiários por meio de canal (71) 3651 4250 —
asa dos Programas
Sociais, diretamente com o Diretor Municipal da ProtI ' Social Básica, Sr.
Sandro Albuquerque e sítio digital com informações ".
ngrama para sanar

!

»
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questões relativas ao benefício, enquanto o BANCO disponibilizará os Canais
de
Atendimento da Carteira Digital Bb para solução de questões técnicas
aos

beneficiários, por meio do telefone 0800-729-5293 e Chat a ser disponibilizado no
aplicativo

da

Carteira

Digital

Bb

na

seção

de

AJUDA,

além

do

e-mail

atendimento©carteirabb.com.br.

DO uso DA SOLUÇÃO DIGITAL
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A Solução Digital, objeto deste Contrato,
disponibiliza opções de utilização do valor creditado na Carteira Digital Bb em
estabelecimentos credenciados, saques em TAA do Banco do Brasil, transferência
para Carteira Digital BB, Conta Corrente BB e para outros bancos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO — Na utilização da Carteira Digital Bb, cabe ao
beneficiário conferir previamente os dados relativos à operação, sendo certo que a
aposição de sua senha pessoal implicará integral responsabilidade pela operação.
Não serão autorizadas as aquisições de bens e serviços em valores superiores ao
saldo disponível na Carteira Digital Bb,
PARÁGRAFO SEGUNDO — O CONTRATANTE e o BANCO deverão esclarecer
aos beneficiários que eles são os únicos responsáveis pela utilização da Carteira
Digital Bb a eles vinculados, inclusive quanto à utilização por terceiros,
principalmente no que se refere ao uso de senhas utilizadas na Solução Digital
PARÁGRAFO TERCEIRO — O BANCO não se responsabilizará por eventual
restrição imposta pelos credenciados ao uso da Carteira Digital Bb, nem pelo
preço, qualidade ou quantidade declarados dos bens adquiridos ou serviços
prestados.
PARÁGRAFO QUARTO —- O BANCO

não se responsabilizará em caso de

compartilhamento de senhas pelo benenciário a terceiros.
PARÁGRAFO QUINTO — O BANCO não poderá interferir na forma de uso do
crédito pelos beneficiários da Solução Digital, se comprometendo a guardar O
devido sigilo bancário, na forma da Lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -— Poderão ser real”
Carteira Digital Bb, tanto por parte do CONTRATANT. .
beneficiário ou por terceiros.

os novos créditos na
o por parte do próprio
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — A solução de eventuais problemas
relacionados à execução do presente Contrato, será tratado em conjunto entre
CONTRATANTE e BANCO.

DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A remuneração do BANCO pela prestação dos
serviços previstos neste Contrato se dará por OB emitida, conforme abaixo:

a) Tarifa de R$ 8,20 (oito reais e vinte centavos) por Ordem Bancária de Crédito,
OB 11 ou 31, 17 ou 37 (OB Lista), cuja conta do favorecido é em outro banco,
processada por meio de TED/DOC, ou Depósito Judicial;
b) Tarifa de R$ 8,20 (oito reais e Vinte centavos) por Ordem Bancária de Crédito,
OB 12 ou 32, 17 ou 37 (OB Lista), cuja conta do favorecido é no Banco do Brasil,

podendo ser utilizada para pagamento de salários, recolhimento de
Depósito, Depósito Judicial ou Depósito em Garantia no BB;

GRU

c) Tarifa de R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) por OB 14 ou 34 para

transferência entre contas de mesma titularidade;

d) Tarifa de R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) por Ordem Bancária Fatura
com código de barras, OB 18 ou 38, para liquidação de títulos, guias, carnês e
assemelhados referentes a convênios mantidos no BB e GRU Simples;
e) Tarifa de R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) por OB 19 ou 39 para
pagamento de GPS e DARF, sem código de barras;
f) Tarifa de R$ 3,00 (três reais), por CPF de beneficiários constantes do arquivo de
cadastro;
9) Tarifa de R$ 106,50 (cento e seis reais e cinquenta centavos) por relação — RE,

liberada manualmente por agência do BANCO.
PARÁGRAFO PRIMEIRO — O BANCO 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 de pagament
eletrônicos por meio de
Ordens Bancárias — OBN, relativos ao mês anterior. C
o pagamento não seja
efetuado no período, o valor será corrigido pelo ÍNDl
RAL DE PREÇOS DE
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Jairo T

.

485653 ,,
121/90

MERCADO /lGP—M/ e o Banco se reserva o direito de
suspender a prestação do

serviço sem notificação prévia.
PARÁGRAFO

SEGUNDO

—

O

pagamento

pela

prestação

do

serviço

de

pagamento de benefícios assistenciais que trata este Contrato será
efetuado pelo
CONTRATANTE ao BANCO até o 10º (décimo) dia do mês
subsequente ao da
prestação do serviço.

PARÁGRAFO TERCEIRO — Para cumprimento do disposto nesta
Cláusula, o
BANCO entregará ao CONTRATANTE, até 0 5ª (quinto) dia do
mês subsequente
ao da prestação do serviço, os documentos e/ou arquivos
magnéticos de
prestação de contas, relativos aos pagamentos de benefícios sociais,
informando
o valor correspondente à prestação de serviços.

PARÁGRAFO QUARTO — O pagamento dos valores previsto
s nesta Cláusula ,
após os prazos estabelecidos nos parágrafos Primeiro e Segundo
, sujeitará o
CONTRATANTE ao pagamento do valor acrescido de
encargos calculados com

base no ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DE MERCADO (IGP-M)
atraso, conforme legislação vigente.

do período em

PARÁGRAFO QUINTO — Os preços inicialmente contrata
dos serão reavaliados

decorridos 12 (doze) meses da data de assinatura deste Contrato,
pela variação
acumulada

da

média

aritmética

simples

do

Índice

Nacional

de

Preços

ao

Consumidor - INPC, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografi
a e Estatística IBGE, e do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI),
da Fundação
Getúlio Vargas, ficando sua aplicação suspensa por 1 (um)
ano ou pela
periodicidade que vier a ser estipulada pelo Poder Executivo,
conforme estabelece

o artigo 2º da Lei nº 10.192. de 14.02.2001, ou legislação que venha
a substitui-la.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — As despesas com a execução do presente
Contrato, para o exercício de 2020, está(ão) prevista(s) na(s)
dotação(ões)
orçamentária(s) à conta do(s) programa(s) 31.32.6.202.3.3.90.39
Gestão das
ações, serviços e programas do FMAS — Outros serviços de terceiros
- Pessoa

Jurídica.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O BANCO se obriga ;,
conteúdo do presente Contrato por todas as suas dri
Território Nacional.

ulgar e fazer cumprir o
: cias localizadas no

»
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DA PUBLICIDADE DO CONTRATO
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — O CONTRATANTE se
obriga a providenciar a

publicação do presente Contrato, exigida nO artigo 61, parágraf
o único, da Lei n.º
8.666/93, para fins de sua validade e eficácia e indicar servidor
es/funcionários
para responder, perante o BANCO, pela condução e cumprim
ento das condições

estabelecidas no presente Contrato.

DA VIGENCIA DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — O presente Contrato terá vigência de
4 (quatro)
meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrog
ado por iguais e su-

cessivos períodos, conforme disposto no artigo 57, inciso II,
da Lei nº 8.666/93,
mediante Termo Aditivo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO — O Contrato poderá ser denunci
ado 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 dias, ficando os contratantes
responsáveis pelas
obrigações anteriormente assumidas.
PARÁGRAFO SEGUNDO — Uma vez operada a rescisão,
nenhuma das partes
podera postular da outra indenização ou vantagem de qualque
r natureza, com
exceção das disposições previstas e pactuadas no Termo de Denúnci
a Contratual
ou as expressamente admitidas pela Lei 8.666/93.

DO FORO DO CONTRATO
CLÁUSULA DÉCIMA NONA — Fica eleito o foro da
Conde, como sendo competente para dirimir quais

'uade de São Francisco do
:

dúvidas e divergências

decorrentes deste Contrato, com exclusão de qualq -

ro, por mais privilegiado

que seja.

'
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E por se acharem justos e acordados, o CONTRATANTE e O BANCO, declarando
conhecer o inteiro teor deste Contrato, firmam o presente instrumento em duas
vias de igual teor e forma, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

São Francisco do Conde, «7; de junho de 2020

Pelo MUNICÍPIO

,"
EVAND

Prefeit

O

M

,
ALOISIO OL

“

Secretário M

/)
/
EIRA DE SOUZA

Desenv Social e Esporte

Pelo BANCO DO BRASIL S.A.

.ª” &

*ÉEJANIRA LEAO SERPA
Gerente Geral

TESTEMUNH S

Nom

CPF/b
Central de Atendimento BB — 4004 0001* ou 0800 729 0001
* Custos de ligações locais e impostos serão cobradas conforme o Estado de origem. No caso de ligação via celular,
custos da ligação mais impostos conforme a operadora,

Serviço de Atendimento ao Consumidor — SAC — 0800 729 0722
Ouvidoria BB - Caso considere que a solução dada a ocorrência que você registrou
anteriormente mereça revisão, fale com a Ouvidoria BB: 0800 729 5678

Central de Atendimento Deficientes Auditivos ou de Fala; 0800 729 0088

f '

Ouvidoria para Deficientes Auditivos Ou de Fala: 0800 962 7373
Suporte Técnico - Autoatendimento Internet e Celular*: 0800 729 0200
'Dúvidas em relação ao manuseio e configuração de aparelhos, devem ser tratadas com o fabricante do aparelho ou a
operadora, Dúvidas em relação aos serviços das operadoras deverão ser tratadas junto as mesmas.
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CONTRATO 2020

Jaím'

..., I,. ª , .

Asse

Juridico

I
t

i
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SOLUÇÃO DIGITAL PARA PAGAMENTO
DE BENEFÍCIOS, QUE ENTRE sr
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE sÃo
FRANCISCO DO CONDE E O BANCO
DO BRASIL S.A..

O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, inscrito no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o n.o 13.830.823/0001-96, neste ato
representado

pelo

seu

Prefeito

Municipal,

Exmo.

Sr.

EVANDRO

SANTOS

ALMEIDA, inscrito no CPF no 083.390.075—72 e Carteira Nacional de Habilitação
nº 03516835699, emitida pelo DETRAN BA, conforme delegação de competência
que lhe foi atribuído pelo Diploma de Prefeito de 19 de dezembro de 2016 / TRE
BA e pelo seu Secretário Municipal do Desenvolvimento Social e Esporte, Sr.
ALOÍSIO OLIVEIRA DE SOUZA, inscrito no CPF 001.476.865-80 e portador da

Carteira Nacional de Habilitação nº 01464366021, emitida pelo DETRAN BA,
conforme delegação de competência que lhe foi atribuído pelo Decreto de
Nomeação no 1875/2017, 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 nº 00.000.000/0001-91, neste ato representado pela Gerente Geral
da Agência 4577-2 São Francisco do Conde, Sra. DEJANIRA LEAO SERPA,
inscrita no CPF sob o nº 901.964.815—20 e portadora do RG nº 622864346,
emitido pelo MEX BA, abaixo assinado, doravante denominado simplesmente
BANCO, 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/termo administrativo nº 2319/2020 e Dispensa de LicitaçãO7—2020—4,

ficando as partes sujeitas às cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO DO CONTRATO
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Contrato tem por objeto a prestação de

serviços de pagamento de benefícios assistenciais do Programa de Auxílio
Emergencial Temporário (AET), instituído pela Lei M icipal 608/2020, por meio
de crédito a ser efetuado por meio dos TERMINA
AUTO ATENDIMENTRO

Á/
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CI'AAs) a partir de senha distribuída a beneficiários indicados e cadastrados pelo
CONTRATANTE conforme previsto neste instrumento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO — os terminais de autoatendimento do BANCO, estarão
aptos a disponibilizar os valores aos beneficiários indicados pelo CONTRATANTE

após recebimento dos dados cadastrais dos beneficiários e demais informações
que possibilitem a sua identificação a partir do envio de arquivo eletrônico em
leiaute dos arquivos compatíveis, a ser fornecido pelo BANCO e realizado entre o
cliente e o emissor do arquivo por meio do gerenciador financeiro ou
Autoatendimento Setor Público, para solicitar cadastramento e carga e obter
relatórios de controle, quando solicitados pelo cliente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Apenas beneficiários com CPF em situação regular
junto à Receita Federal do Brasil, e de posse da SENHA e PROTOCOLO
encaminhados pelo CONTRATANTE poderão completar a transação no TAA o da
Carteira Digital Bb e receber os valores amparados neste Contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO —A SENHA E PROTOCOLO são válidos para um único
saque por CPF de um único Programa independentemente da quantidade
benefícios que venha a receber.

DA FORMA DO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS
CLÁUSULA SEGUNDA — O BANCO debitará o CONTRATANTE, na conta a ser

aberta para a finalidade do Programa de Auxílio Emergencial Temporário (AET),
nos exatos valores de cada lote para efetuar o pagamento dos benefícios
assistenciais, com 5 (cinco) dias úteis de antecedência ao previsto para o
pagamento de cada lote.
PARÁGRAFO PRIMEIRO — Após a recepção dos arquivos as ordens debitam as
contas nelas informadas e ficam disponíveis para liberação, a qual pode ocorrer
automaticamente ou por comando do CONTRATANTE no Autoatendimento Setor

Público — AASP.
PARÁGRAFO SEGUNDO — Em casos excepcionais, O CONTRATANTE poderá
solicitar a liberação antecipada de ordem bancária para que a mesma disponibilize
os créditos aos beneficiários, antes do cumpriment- do float. Ao efetuar tal
solicitação, o BANCO fica autorizado a debitar na
ta informada na ordem
bancária, valor compensatória da perda do float, cal: . no a 0,10% do valor da
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fê **

_ #interna

,“ :)

OB, multiplicado pela quantidade de dias úteis antecipados,
além da tarifa prevista
no inciso 'b' da cláusula quarta.
PARÁGRAFO TERCEIRO — Os débitos ocorrerão nas
contas informadas nas

ordens bancárias, condicionados à existência de saldo.

PARÁGRAFO

QUARTO

—

Após

a

liberação

e

o

débito

na

conta

da

CONTRATANTE, os valores ficarão disponiveis para crédito
aos beneficiários na
nos TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO
DO BRASIL somente

após verificação do protocolo e da senha, que são de conheci
mento prévio do
beneficiário.
PARÁGRAFO QUINTO — O BANCO não efetuará O pagamento
de valores que
não tenham sido previamente disponibilizados pelo CONTRA
TANTE.

PARÁGRAFO SEXTO — O BANCO não efetuará o pagamento
de valores aos
beneficiários

que

não tenham

sido

previamente

cadastrados,

ainda que

os

respectivos valores tenham sido disponibilizados pelo CONTRA
TANTE.

PARÁGRAFO SÉTIMO — A indisponibilidade dos recursos e os problem
as
técnicos

com

os

arquivos

causados

pelo

CONTRATANTE

provocará

o

cancelamento desses arquivos. Nesse caso, o CONTRATANTE
se compromete a

comunicar aos seus beneficiários a impossibilidade do pagamento,
bem como
sobre a alteração da data de pagamento, isentando o BANCO de
qualquer
responsabilidade pelo ocorrido.

PARÁGRAFO OITAVO — 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 TERCEIRA — O serviço de pagamento, a ser
prestado pelo BANCO,
abrange a disponibilização ESCALONADA DE BENEFICIÁRIOS
para realizarem
SAQUE de numerário em TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO
DO BANCO DO

BRASIL em períodos escalonado for ordem (alfabética, numérica, etc)
créditos dos
valores aos beneficiários que detiverem a senha e o protocolo, ordenad
os pelo
CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA — O primeiro pagamento de benefícios assistenci
ais tem
previsão de ser efetuado no dia 18/06/2020, aos
eficiários, com base nas
informações individualizadas por beneficiário
serem remetidas pelo

g,,
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5 =" :] #interna
i'd/cg

CONTRATANTE,

ficando

O

BANCO

responsável

pela

fiel

execução

do

pagamento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO — Os pagamentos de benefícios assistenciais dos
meses subsequentes serão efetuados na segunda quinzena de cada mês, via do

envio de ARQUIVO ELETRONICO em leiaute dos arquivos compatíveis, com base
nas informações individualizadas por beneficiário e disponibilização de nova senha
e protocolo a ser remetidas pelo CONTRATANTE ao beneficiário, ficando o
BANCO responsável pela fiel execução do pagamento nos TERMINAIS DE AUTO
ATENDIMENTO.

PARÁGRAFO SEGUNDO — O CONTRATANTE Obriga-se a disponibilizar ao
BANCO O arquivo magnético contendo os valores a serem pagos, com 15 (quinze)

dias úteis de antecedência, em leiaute que será fornecido pelo BANCO.
PARÁGRAFO TERCEIRO -— Os créditos aos beneficiários serão efetuados nos
exatos termos e valores constantes dos arquivos magnéticos fornecidos pelo
CONTRATANTE, não cabendo ao BANCO qualquer responsabilidade por
eventuais erros, omissões ou imperfeições neles existentes, inclusão de pessoa
não pertencente ao público destinatário do benefício ou existentes nos mesmos.
Qualquer pagamento indevido que decorra de erro no preenchimento formal dos
arquivos é de responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO - É de responsabilidade do CONTRATANTE a prévia
informação ao beneficiário da existência de impedimento, cancelamento ou
suspensão do pagamento.
CLÁUSULA QUINTA — O BANCO disponibilizará ao CONTRATANTE os arquivos

magnéticos e/ou de teleprocessamento (arquivos retorno) relativos aos benefícios
pagos e não pagos após a liberação de cada lote.
CLÁUSULA SEXTA — Os recursos não creditados aos beneficiários no prazo de
90 (noventa) dias, a partir da data da liquidação da Ordem Bancária, serão

devolvidos ao CONTRATANTE, na conta indicada na Ordem Bancária.

CLÁUSULA SÉTIMA — O CONTRATANTE se responsabiliza pelo uso sigiloso e
correto das informações que garantem a identificação positiva de cada
beneficiário, não cabendo ao BANCO a responsabilid e por eventuais danos
decorrentes de seu uso indevido, inclusive por terceir s.
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CLÁUSULA OITAVA — O CONTRATANTE se responsabiliza pela disponibilização
da senha e protocolo, divulgação e publicidade das informações sobre os
pagamentos dos benefícios, bem como a quem se destina, valores e datas que
serão creditados, fornecendo inclusive material didático quanto a forma que serão
pagos e forma de uso da solução. O BANCO se responsabiliza pelo fornecimento

ao CONTRATANTE do material didático mencionado.

PARÁGRAFO ÚNICO - o CONTRATANTE se compromete a estruturar suporte
aos beneficiários por meio de canal Central de Atendimento do Banco do Brasil —
CABB 0800 979 0909

DO USO DOS TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO
CLÁUSULA NONA — A solução possibilita realização de saque em TAA do Banco
do Brasil. Afim de seguir as medidas de isolamento social em razão da Pandemia
do COVID 19 e evitar aglomerações nas salas de autoatendimento do Banco do
Brasil, o CONTRATANTE devera escalonar a distribuição protocolos e senhas
para saque e manter os beneficiários informados a respeito das recomendações
sanitárias pertinentes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A criação da senha e do protocolo bem como a
entrega ao beneficiário são de responsabilidade do CONTRATANTE. Cabe ao
beneficiário conferir previamente os dados relativos à operação, sendo certo que a
aposição de da senha implicará integral responsabilidade pela operação. Não

serão autorizados saques em valor superior ao autorizado no arquivo eletrônico.
PARÁGRAFO SEGUNDO — O CONTRATANTE e o BANCO deverão esclarecer
aos beneficiários que eles são os únicos responsáveis pela utilização da senha e
do protocolo a eles vinculados, inclusive quanto à utilização por terceiros para fins
de realização do saque.
PARÁGRAFO TERCEIRO — O BANCO não se responsabilizará por eventual
restrição imposta pelo credenciados ao uso da Carteira Digital Bb, nem pelo preço,
qualidade ou quantidade declarados dos bens adquiridos ou serviços prestados.
PARÁGRAFO QUARTO — O BANCO não se respo

abilizará em caso de

compartilhamento de senhas pelo beneficiário a terceiros
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PARÁGRAFO QUINTO — O BANCO não poderá interferir na forma de uso dO
crédito pelos beneficiários do saque. se comprometendo a guardar o devido sigilo

bancário, na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA — A solução de eventuais problemas relacionados à
execução do presente Contrato, será tratado em conjunto entre CONTRATANTE e
BANCO.

DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Pela execução dos serviços prestados neste
Contrato, o CONTRATANTE pagará a seguinte remuneração ao BANCO:

'
'

Tarifa de R$ 3,00 (três reais), por CPF de beneficiários constantes do
arquivo de cadastro;
Tarifa de R$ 106,50 (cento e seis reais e cinquenta centavos) por relação —
RE, liberada manualmente por agência do BANCO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO — O pagamento pela prestação do serviço de que trata

este Contrato será efetuado pelo CONTRATANTE ao BANCO até o 10º (décimo)
dia do mês subsequente ao da prestação do serviço.
PARÁGRAFO SEGUNDO — Para cumprimento do disposto nesta Cláusula, o
BANCO entregará ao CONTRATANTE, até o Sº (quinto) dia do mês subsequente
ao da prestação do serviço, os documentos e/ou arquivos magnéticos de
prestação de contas, relativos aos pagamentos de benefícios sociais, informando
o valor correspondente à prestação de serviços.
PARÁGRAFO TERCEIRO — Os preços inicialmente contratados serão reavaliados
decorridos 12 (doze) meses da data de assinatura deste Contrato, pela variação
acumulada da média aritmética simples do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, e do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP—Dl), da Fundação
Getúlio

Vargas,

ficando

sua

aplicação

suspensa

por

1

(um)

ano

ou

pela

periodicidade que vier a ser estipulada pelo Poder Execu "1, conforme estabelece
O artigo 2º da Lei nº 10.192, de 14.02.2001, ou legislaç”'
- venha a substitui-Ia.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — As despesas com a execução do presente
Contrato, para o exercício de 2020, está(ão) prevista(s) na(s) dotação(ões)
orçamentária(s) à conta do(s) programa(s) 31.32.6.202.3.3.90.39 Gestão das
ações, serviços e programas do FMAS - Outros serviços de terceiros - Pessoa

Juridica.

DA PUBLICIDADE DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — 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 BANCO, pela condução e cumprimento das condições
estabelecidas no presente Contrato.

DA VIGENCIA DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O presente Contrato terá vigência de 4 (quatro)
meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e su—

cessivos periodos, conforme disposto no artigo 57, inciso II, da Lei nº 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 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
ou as expressamente admitidas pela Lei 8.666

. Termo de Denúncia Contratual
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DO FORO DO CONTRATO
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — Fica eleito o foro da cidade de São Francisco do
Conde, como sendo competente para dirimir quaisquer dúvidas e divergências

decorrentes deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E por se acharem justos e acordados, o CONTRATANTE e o BANCO, declarando
conhecer o inteiro teor deste Contrato, firmam o presente instrumento em duas

vias de igual teor e forma, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

São Francisco do Conde, 07de [loi/Ao de 2020
Pelo MUNICÍPIO

/

EVA

Prefe to

RO

A

SIALMEIDA

uni '

ALOISIO O IVEIRA DE SOUZA

Secretário

n Desenv Social e Esporte

Pelo BANCO DO BRASIL S.A.
X

DEJAÉIRA LEAO SERPA
Gerente Geral
Central de Atendimento BB — 4004 0001* ou 0800 729 0001
* Custos de ligações locais e impostos serão cobradas conforme o Estado de origem. No caso de ligação via celular,
custos da ligação mais Impostos conforme a operadora.

Serviço de Atendimento ao Consumidor — SAC — 0800 729 0722
Ouvidoria BB - Caso considere que a solução dada a ocorrência que você registrou
anteriormente mereça revisão, fale com a Ouvidoria BB: 0800 729 5678
Central de Atendimento Deficientes Auditivos ou de Fala; 0800 729 0088
Ouvidoria para Deficientes Auditivos ou de Fala: 0800 962 7373
Suporte Técnico -Autoatendimento Internet e Celular*: 0800 729 0200
'Dúvidas em relação ao manuseio e configuração de aparelhos. devem ser Iratadas com o fabricante do aparelho ou a
operadora. Dúvidas em relação aos servtços das operadoras deverão ser tratadas junto as mesmas.

http://pmsaofranciscodocondeba.imprensaoficial.org/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Terça-feira
16 de junho de 2020
Ano XIV • Edição Nº 1547

-30Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO (Nº 107/2019)

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º107/2019. TOMADA DE PREÇOS N° 005-19.2 - SEINF,
celebrado entre o MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE e a EMPRESA FLA
COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME.
Do Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para aquisição de diversos
materiais denominados minerais, para atender as necessidades a Secretaria Municipal de
Infraestrutura, no município de São Francisco do Conde, conforme especificações anexas a este
edital.
Do Objeto do Aditivo: Constitui objeto deste instrumento, a alteração do valor original do contrato
com acréscimo legal de 24,8544% ao contrato original na importância de R$298.124,58
(duzentos e noventa e oito mil, cento e vinte e quatro reais e cinqüenta e oito centavos),
elevando o valor global do contrato para R$1.497.610,58 (um milhão, quatrocentos e noventa
e sete mil, seiscentos e dez reais e cinqüenta e oito centavos), conforme a previsão no Art.65,
§1°da Lei N.º8.666/93.
ASSINADO EM 04/05/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALTER ANDRADE E SILVA
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TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO (Nº 108/2019)

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º108/2019. TOMADA DE PREÇOS N° 005-19.2 - SEINF,
celebrado entre o MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE e a EMPRESA MADEFORT
COMERCIO DE MADEIRA EIRELI - ME.
Do Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para aquisição de diversos
materiais de construção para atender as necessidades a Secretaria Municipal de Infraestrutura, no
município de São Francisco do Conde, conforme especificações anexas a este edital.
Do Objeto do Aditivo: Constitui objeto deste instrumento, a alteração do valor original do contrato
com acréscimo legal de 24,9106% ao contrato original na importância de R$283.730,80
(duzentos e oitenta e três mil, setecentos e trinta reais e oitenta centavos), elevando o valor
global do contrato para R$1.422.726,30 (um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil,
setecentos e vinte e seis reais e trinta centavos), conforme a previsão no Art.65, §1°da Lei
N.º8.666/93.
ASSINADO EM 04/05/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALTER ANDRADE E SILVA
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