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EDITAL Nº 1/2018 – AFEAM

CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCÁRIAS

1. PREÂMBULO

1.1. A AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A. - AFEAM, empresa
pública estadual autorizada pela Lei estadual n° 2.505, de 1998, inscrita no CNPJ sob
n°  03.183.937/0001-38,  com sede na avenida Constantino  Nery,  n°  5.733,  Flores,  CEP
69058-795,  Manaus,  Amazonas,  doravante  designada  AFEAM,  torna  público  que  se
encontra aberto, no prazo de 31/01/2018  a 1º/03/2018, o credenciamento de instituições
financeiras bancárias, que atinjam a capilaridade mínima de 50% (cinquenta por cento)
dos municípios do interior do estado do Amazonas com a rede de atendimento, para
prestação  de  serviços  bancários  de  cobrança  via  documento  de  arrecadação,  em
padrão da Federação Brasileira  de  Bancos (FEBRABAN),  por intermédio de  suas
agências, com prestação de contas por meio eletrônico dos valores arrecadados, em
caráter temporário, eventual, sem exclusividade e sem vínculo empregatício,  mediante as
condições  estabelecidas  neste  edital  e  em  seus  anexos,  obedecidos  os  requisitos  e
procedimentos disciplinados no Decreto estadual nº 37.769, de 2017, e, no que couber, na
Lei nº 8.666, de 1993, e suas atualizações.

1.1.1.  O credenciamento  é  gerenciado  pela  AFEAM por  intermédio  da  Comissão
Especial de Credenciamento, doravante designada Comissão.

1.1.2.  A instituição financeira bancária interessada em participar do credenciamento
deverá  entregar  a  documentação  para  habilitação,  no  prazo  de  31/01/2018  até
1º/03/2018, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 15h, à Comissão Especial de
Credenciamento da AFEAM, situada na  avenida Constantino Nery, n° 5.733, Flores,
CEP 69058-795, Manaus, Amazonas.

1.1.3. O credenciamento continuará aberto, de 02/03/2018 até 1º/03/2019, a qualquer
instituição financeira bancária interessada que atender os requisitos editalícios, que, a
qualquer  tempo,  dentro  desse  prazo,  deverá  encaminhar  a  documentação  para
habilitação, exclusivamente, para a Comissão Geral de Licitação do Poder Executivo
do Estado do Amazonas (CGL), situada na avenida Djalma Batista, nº 346, Chapada,
CEP 69050-010, Manaus, Amazonas, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 14h.

1/34



Avenida Constantino Nery, nº 5.733, Flores
CEP 69.058-795, Manaus, Amazonas
Telefones: (92) 3655-3063 e 3655-3080
Ouvidoria: 0800 286 3066

_______________________________________________________________________________________________

2. OBJETO
2.1. Este edital tem por objeto a convocação de instituições financeiras bancárias, que
atinjam a capilaridade mínima de 50% (cinquenta por cento) dos municípios do interior
do estado do Amazonas com a rede de atendimento, para prestação de serviços
bancários  de  cobrança  via  documento  de  arrecadação,  em  padrão  da  Federação
Brasileira de Bancos (FEBRABAN), por intermédio de suas agências, com prestação
de contas por meio eletrônico dos valores arrecadados para atender as necessidades
da Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. - AFEAM, de acordo com os
critérios e condições estabelecidos neste edital e seus anexos.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1.  Poderão participar  do  presente  credenciamento pessoas jurídicas,  legalmente
constituídas, habilitadas, com idoneidade econômico-financeira, regularidade jurídico-
fiscal,  que  não  tenham  sofrido  penalidade  de  suspensão  ou  declaração  de
inidoneidade por parte do Poder Público, que satisfaçam as condições fixadas neste
edital  e  demais  anexos,  e  aceitem as normas e  as  condições  estabelecidas pela
Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. – AFEAM.

3.2. Poderão participar do credenciamento:

3.2.1. As instituições financeiras bancárias autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil (BACEN) na forma de banco múltiplo ou comercial;
3.2.2.  As  instituições  financeiras  bancárias  interessadas  poderão  protocolizar
pedido  de  credenciamento,  a  partir  da  publicação  do  extrato  deste  edital  de
credenciamento no Diário Oficial do Estado do Amazonas (DOE/AM);
3.2.3.  Os  pedidos  de  credenciamento  poderão  ser  protocolizados  a  qualquer
tempo, dentro do prazo de validade deste credenciamento, conforme subitem 6.2
deste edital; e,
3.2.4.  É vedada a apresentação de mais de um  pedido  de  credenciamento
simultâneo.

3.3. Não poderão participar deste credenciamento:

3.3.1.  As  instituições  financeiras  bancárias  que  estiverem  em  processo  de
intervenção judicial ou extrajudicial, falência, insolvência ou liquidação;
3.3.2.  As  instituições  financeiras  bancárias  que  tenham  sido  declaradas
inidôneas para  contratar  com  qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública de qualquer poder ou esfera de governo;
3.3.3. As instituições financeiras bancárias que estiverem irregulares quanto à
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comprovação de quitação  de tributos federais, estaduais ou municipais,
considerando a sede ou principal estabelecimento da proponente.

3.4.  O  pedido  de  credenciamento  implica  manifestação  do  interesse  da  instituição
financeira bancária em participar do processo de credenciamento e a integral aceitação,
concordância e submissão, independentemente de declaração expressa, às exigências e
condições estabelecidas no presente edital e seus anexos, bem como às diretrizes e aos
atos normativos pertinentes expedidos pela AFEAM.

3.5. A instituição financeira bancária interessada assumirá todos os custos devidos para
a participação neste credenciamento, não sendo a AFEAM em nenhum caso responsável
por tais ônus, independentemente da condução ou do resultado do processo.

3.6.  A instituição financeira  bancária que lograr  êxito  no credenciamento  deverá,  sob
pena de ser  descredenciada,  possuir a capilaridade mínima de 50% (cinquenta por
cento) dos municípios do interior do estado do Amazonas com a rede de atendimento,
e  atender  as  demais  exigências  editalícias,  cuja  confirmação  poderá  ser  feita  por
representante da AFEAM mediante visita.

4. CRITÉRIO DE HABILITAÇÃO

4.1.  As instituições financeiras  bancárias interessadas que preencherem os requisitos
exigidos  neste  edital  e  seus  anexos  serão  consideradas  habilitadas  para  serem
credenciadas para prestação dos serviços de que este instrumento convocatório trata.

4.1.1. O credenciamento não obriga a AFEAM a efetivar a contratação do objeto, nem
confere às instituições financeiras bancárias qualquer direito subjetivo à contratação.

5. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

5.1.  A  instituição  financeira  bancária  participante  será  responsável  pela  fidelidade  e
legitimidade das informações e dos documentos que apresentar em qualquer fase do
credenciamento,  sendo-lhe  exigível,  ainda,  em  qualquer  época  ou  oportunidade,  a
apresentação de outros documentos ou informações complementares que a Comissão
porventura julgar necessários.

5.1.1.  A  constatação  de  que  qualquer  dos  documentos  apresentados  não
corresponde à realidade implicará na imediata inabilitação ou no descredenciamento
da instituição financeira bancária, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
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5.1.2.  A instituição financeira  bancária que apresentar documentos falsificados ou
com informações falsas sujeitar-se-á à suspensão temporária do direito de licitar e
contratar com a  AFEAM, pelo  prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo da
adoção de medidas criminais e administrativas cabíveis.

5.2. A Comissão poderá proceder diligências, junto às instituições financeiras bancárias,
tais como vistorias in loco, objetivando  verificar a fidedignidade das informações,
atestados, declarações e outros  documentos apresentados, podendo valer-se de
assessoramento técnico de profissionais não integrantes da Comissão, hipótese em
que lavrará relatório circunstanciado e conclusivo,  ficando  ainda  assegurado  à AFEAM
fazer consultas diretamente aos emitentes dos documentos.

5.2.1.  O relatório integrará o processo de credenciamento, podendo  reverter a
habilitação  ao  credenciamento antes conferida, por ocasião da  análise  da
documentação, se verificado incompatibilidade entre as informações, declarações e
documentos fornecidos pela instituição financeira  bancária e as constatações por
ocasião da realização das diligências.

5.3. Os documentos apresentados para este credenciamento deverão:

5.3.1.  Referir-se  a  uma  única  pessoa  jurídica,  não  sendo,  pois,  admitida  a
apresentação de uma parte dos documentos em nome de matriz e outra em nome de
filial ou em nome de filiais diferentes, exceto em relação à documentação emitida
exclusivamente em nome da matriz, sob pena de imediata inabilitação no processo.

5.3.2.  Ser  válidos  e  estar  vigentes  na  data  de  abertura  dos  envelopes.  Os
documentos  que perderem  validade  e/ou  vigência  no  curso  do  credenciamento
deverão ser reapresentados válidos e vigentes na data da assinatura do contrato.

5.3.2.1.  Não estando  previsto  o prazo de validade no corpo das respectivas
certidões  e/ou  declarações  apresentadas,  os  referidos  documentos  serão
considerados válidos por 90 (noventa) dias, contados de suas expedições.

5.4.  Cada documento  apresentado  no âmbito  do credenciamento,  exceto  no caso de
certidão  disponível  na  internet,  deverá  ser  original,  cópia  autenticada  em  cartório
competente ou cópia não autenticada acompanhada do respectivo original.

5.4.1.  O  documento  cuja  validade,  vigência  e/ou  autenticidade  seja  aferível  pela
internet será verificado pela Comissão no sítio eletrônico pertinente.
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5.4.2.  É  facultada  à Comissão a  verificação  de informações  e o  fornecimento  de
documentos que constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas
municipal,  estadual  e  federal,  emissores  de  certidões,  sendo  tais  documentos
juntados ao processo.

5.5. Não serão aceitos:

5.5.1.  Protocolos  de  entrega  ou  solicitação  de  documentos  em  substituição  aos
documentos requeridos neste edital.

5.5.2. Documentos ilegíveis ou com rasuras.

5.6.  Serão desconsideradas as informações contidas em documentos cuja veracidade
não possa ser devidamente comprovada pela Comissão.

5.6.1.  A  Comissão poderá  solicitar  à  instituição financeira  bancária interessada  a
apresentação do original de qualquer documento, sempre que julgar necessário.

5.7.  A  instituição  financeira  bancária que  alegar  estar  desobrigada  de  apresentar
qualquer um dos documentos exigidos para habilitação ao credenciamento ou exigidos
para  a  execução  contratual  deverá  comprovar  tal  condição  por  meio  de  certificado
expedido por órgão competente ou pela indicação da legislação em vigor, devendo, no
entanto, apresentar os documentos que a sua condição indicar como substitutos, se for o
caso.

5.8. Na hipótese de qualquer documento vir assinado por procurador, também deverá ser
apresentado o respectivo instrumento de mandato, lavrado na forma pública ou particular,
esta última com a firma do subscritor reconhecida em cartório, podendo ser apresentado
o documento original ou cópia autenticada.

5.9.  A  documentação  para  habilitação  deverá  ser  produzida  e  apresentada  pela
instituição financeira  bancária interessada acondicionada em envelope próprio, opaco e
lacrado,  de forma organizada,  agregada em uma pasta,  ou sob a forma de caderno,
contendo capa e espiral,  ou pelo menos  grampeados,  numerados  sequencialmente  e
rubricados.

5.9.1. O anverso do envelope deverá conter dizeres que indiquem de modo geral seu
conteúdo, similar ao seguinte:

EDITAL Nº 1/2018 – AFEAM
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCÁRIAS
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DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
PROPONENTE: [nome da instituição financeira bancária]

5.10. Observadas as regras deste edital, especialmente quanto à forma de apresentação
dos documentos, a instituição financeira  bancária interessada em se credenciar deverá
apresentar a documentação para habilitação a seguir:

5.10.1. Pedido de Credenciamento preenchido e assinado conforme minuta constante
no Anexo I, deste edital.

5.10.2. Habilitação Jurídica

5.10.2.1. Cópia do ato constitutivo,  estatuto ou contrato social em vigor e
alterações  subsequentes  devidamente  registradas,  em  se  tratando  de
sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações acompanhadas da
ata arquivada da assembleia da última eleição da diretoria.

5.10.2.2. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira
em  funcionamento  no  país, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo Banco Central do  Brasil  (BACEN) ou
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou órgão competente.

5.10.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista

5.10.3.1. Prova de inscrição regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ).

5.10.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, referente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto do edital, relativo ao domicílio
ou sede da instituição financeira bancária.

5.10.3.3. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal (Certidão de Débitos
Relativos a Créditos  Tributários  Federais  e  à  Dívida Ativa  da União) emitida
conjuntamente pela RFB e pela PGFN.

5.10.3.4.  Prova  de  regularidade  perante  a  Fazenda  Estadual  (Certidão  de
Quitação ou de não Contribuinte, conforme o caso) emitida pela Secretaria de
Estado de Fazenda do domicílio ou sede da instituição financeira bancária.
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5.10.3.5.  Prova  de  regularidade  perante  a  Fazenda  Municipal  (Certidão  de
Quitação  ou  de  não  Contribuinte,  conforme  o  caso)  emitida  pela  Secretaria
Municipal de Fazenda do domicílio ou sede da instituição financeira bancária.

5.10.3.6. Prova de regularidade perante o FGTS (Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF) emitida pela Caixa Econômica Federal (CAIXA).

5.10.3.7.  Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do
Trabalho  (Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  -  CNDT)  emitida  nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho e da Lei nº 12.440,
de 2011.

5.10.4. Qualificação Econômico-financeira

5.10.4.1.  Certidão  negativa  de  pedido  de  insolvência  civil,  emitida  pelo
distribuidor da comarca da sede da instituição financeira  bancária e expedida
com antecedência  máxima de 180 (cento e oitenta)  dias,  salvo se a própria
certidão estabelecer prazo de validade diverso.

5.10.4.1.1.  No  caso  de  praças  com  mais  de  um  cartório  distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada distribuidor.

5.10.5. Documentos Complementares

5.10.5.1. Declaração contendo todos os municípios e a indicação da respectiva rede
de  atendimento,  para  fins  de  comprovação  da  capilaridade  mínima  de  50%
(cinquenta por cento) dos municípios do interior do estado do Amazonas,
conforme minuta constante no Anexo II, deste edital.

5.10.5.2.  Declaração de  Inexistência  de  Empregados  Menores  no  Quadro  da
Sociedade firmada por  representante  legal  da instituição financeira  bancária,
para  fim  do  inciso  V,  do  artigo  27,  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  de  que  não
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e de que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos consoante o inciso XXXIII,
do artigo 7º, da Constituição Federal de 1988, conforme minuta constante no
Anexo III, deste edital.

5.10.5.3.  Indicação  do  representante  legal  da  instituição  financeira  bancária,
com  a  respectiva  documentação  (procuração  ou  documento  equivalente,
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, inscrição no Registro Geral de
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Identificação – Carteira de Identidade), para praticar todos os atos necessários
em  nome  da  instituição  financeira  bancária,  em  todas  as  etapas  deste
credenciamento,  e  para  o  exercício  de  direitos  e  assunção  de  obrigações
decorrentes do contrato.

5.11. Será considerada inabilitada ao credenciamento a instituição financeira  bancária
que  deixar  de  apresentar  quaisquer  dos  documentos  acima,  apresentá-los  fora  da
validade, em desacordo com o presente edital e seus anexos ou deixar de comprovar a
capilaridade mínima de 50% (cinquenta por cento) dos municípios do interior do estado
do Amazonas com a rede de atendimento.

5.12. Poderão ser solicitados por escrito às instituições financeiras bancárias quaisquer
esclarecimentos adicionais que a Comissão julgar necessário, devendo a resposta ser
formulada no prazo determinado, sob pena de exclusão do processo.

6. LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO

6.1. A instituição financeira bancária interessada em participar do credenciamento deverá
entregar a documentação para habilitação, no prazo de 31/01/2018 até 1º/03/2018, de
segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 15h, à Comissão Especial de Credenciamento da
AFEAM, situada na avenida Constantino Nery, n° 5.733, Flores, CEP 69058-795, Manaus,
Amazonas.

6.2.  O credenciamento  continuará  aberto,  de  02/03/2018 até  1º/03/2019, a  qualquer
instituição financeira  bancária interessada que atender os requisitos editalícios, que, a
qualquer  tempo,  dentro  desse  prazo,  deverá  encaminhar  a  documentação  para
habilitação indicada no item 5 deste edital, exclusivamente, para a Comissão Geral de
Licitação do Poder Executivo do Estado do Amazonas (CGL), situada na avenida Djalma
Batista,  nº  346,  Chapada,  CEP  69050-010,  Manaus,  Amazonas,  de  segunda-feira  a
sexta-feira, das 9h às 14h.

DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
RECEBIMENTO HORÁRIO RESPONSÁVEL

De 31/01/2018 até 1º/03/2018
De segunda-feira a sexta-feira,

das 9h às 15h
AFEAM

De 02/03/2018 até 1º/03/2019
De segunda-feira a sexta-feira,

das 9h às 14h
CGL

6.3. Não será aceita documentação enviada via fax, e-mail ou qualquer outro meio eletrônico
de comunicação.
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6.4. Após a data e horário de encerramento, estabelecidos no presente edital, não serão
aceitos pedidos de credenciamento.

7. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

7.1. A abertura dos envelopes de documentação para habilitação recebidos no prazo de
31/01/2018 até 1º/03/2018  ocorrerá em sessão pública, a ser realizada pela  Comissão
Especial de Credenciamento da AFEAM, situada na avenida Constantino Nery, n° 5.733,
Flores,  CEP  69058-795,  Manaus,  Amazonas, das  14h30min  às  17h, de  05/03/2018,
continuando no dia útil seguinte, se necessário, a partir do mesmo horário.

7.2. A abertura dos envelopes de documentação para habilitação recebidos no prazo de
02/03/2018 até 1º/03/2019 ocorrerá em sessão pública, a ser realizada pela  Comissão
Geral  de  Licitação  do  Poder  Executivo  do  Estado  do  Amazonas  (CGL),  situada  na
avenida  Djalma  Batista,  nº  346,  Chapada,  CEP 69050-010,  Manaus,  Amazonas, em
data  e  horário  que serão  previamente  divulgados  no Diário Oficial do Estado do
Amazonas e divulgado nos sítios eletrônicos da AFEAM (www.afeam.org.br) e do Sistema
de Compras Eletrônicas do Amazonas (www.e-compras.am.gov.br).

ABERTURA DE ENVELOPES
DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA SESSÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL
De 31/01/2018 até 1º/03/2018 05/03/2018 AFEAM
De 02/03/2018 até 1º/03/2019 A ser divulgada pela CGL CGL

7.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização da sessão na data marcada, essa será automaticamente transferida para o
primeiro  dia  útil  subsequente,  em  mesmos  horário  e  local,  desde  que  não  haja
comunicação da Comissão em contrário.

7.4.  Nas sessões públicas relativas ao credenciamento será admitido apenas 1 (um)
representante da instituição  financeira  bancária, observadas as  formas de
representação:

7.4.1.  Considerar-se-á legítimo representante da instituição financeira bancária nas
ocasiões relativas a este procedimento aquele que detiver amplos poderes  para
tomar quaisquer decisões relativamente a todas as fases, inclusive renúncia de
interposição de recursos, devendo, para tanto, apresentar documento de identidade
com fé pública;
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7.4.2. A não apresentação ou incorreção do documento de representação impedirá o
interessado de se manifestar nas sessões públicas e responder  pela  instituição
financeira bancária.

7.5. De todas as reuniões públicas será lavrada ata circunstanciada, a ser assinada
pelos  membros da Comissão e pelos representantes das instituições  financeiras
bancárias presentes que poderão rubricar os documentos apresentados.

7.5.1. Havendo consenso entre todos os representantes das instituições financeiras
bancárias, poderá ser indicado 1 (um) dos presentes para assinar a ata por todos, o
que também constará da mesma.

7.6.  A  análise da  documentação para habilitação dar-se-á em sessão reservada em
data posterior à realização da sessão pública de abertura dos envelopes.

7.7. O resultado da análise da documentação para habilitação das instituições financeiras
bancárias interessadas  no  credenciamento  será  divulgado  em  até  30  (trinta)  dias,  a
contar da sessão pública da abertura dos envelopes, e será publicado no Diário Oficial do
Estado do Amazonas e divulgado nos sítios eletrônicos da AFEAM (www.afeam.org.br) e
do Sistema de Compras Eletrônicas do Amazonas (www.e-compras.am.gov.br).

7.7.1. Após a publicação do resultado, contar-se-á prazo de 5 (cinco) dias úteis para
apresentação de recurso.

7.8. Na hipótese de resultar todas as  instituições financeiras  bancárias inabilitadas ao
credenciamento,  por  apresentarem documentação em desacordo com o exigido no
edital, a Comissão poderá fixar o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a apresentação de
nova documentação escoimada de vício pelas participantes.

7.8.1. As  instituições  financeiras  bancárias interessadas serão comunicadas
formalmente do dia, hora e local da abertura dos novos envelopes.

8. ADESÃO AO CREDENCIAMENTO

8.1.  Torna-se  implícito  que  as  instituições  financeiras  bancárias,  ao  responderem  ao
credenciamento, concordam integralmente com os termos deste edital e seus anexos.

9. REGRAS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
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9.1. Qualquer alteração no ato constitutivo da instituição financeira bancária deverá ser
imediatamente comunicada para fim de verificação do atendimento das condições de
credenciamento e contratação previstas neste edital.

9.2.  Durante a vigência do credenciamento a AFEAM poderá convocar as instituições
financeiras bancárias credenciadas a apresentar documentação com o fim de verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

9.3. A instituição financeira bancária credenciada deverá:

9.3.1.  Seguir  as  políticas  orientadoras  da  AFEAM  acerca  de  procedimentos  que
devem ser observados na execução dos serviços;
9.3.2. Durante a vigência contratual, a instituição financeira bancária credenciada que
vier  a  ser  contratada  será  considerada  fiel  depositária  de  todos  os  dados  e
documentos que a  AFEAM lhe  disponibilizar, devendo dispensar todo o cuidado e
sigilo  exigidos  à  manutenção  e  conservação  dos  mesmos,  respondendo
administrativa e judicialmente por eventuais prejuízos advindos da má administração
ou utilização destes.

10. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

10.1. O prazo de vigência do contrato de prestação de serviços bancários de cobrança via
documento de arrecadação será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado, até o limite de 60 (sessenta) meses, observadas a oportunidade
e conveniência da AFEAM.

10.2. Para a prorrogação do contrato, a instituição financeira bancária deverá comprovar
que mantém as condições de habilitação previstas nos subitens de 5.10.2 a 5.10.5, do
edital, mediante a apresentação da documentação devidamente atualizada, quando for
o caso.

11.  CONDIÇÕES  DE  PAGAMENTO,  TABELA  DE  PREÇOS  E  CRITÉRIOS  DE
REAJUSTES

11.1.  A remuneração pelos serviços prestados pelas instituições financeiras bancárias
contratadas será realizada de acordo com a tabela de remuneração constantes no Anexo
IV, deste edital.
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11.2. Os valores das tabelas de remuneração serão reajustados a cada 12 (doze) meses,
a contar da data de publicação do edital de credenciamento, não podendo ultrapassar a
variação anual do IGP-M/FGV, ou na extinção deste, o seu sucedâneo.

11.3. A simples divulgação neste edital e em seus anexos dos serviços e dos valores
remuneratórios  não  caracteriza  expectativa  de  faturamento  por  parte  das  instituições
financeiras bancárias interessadas no credenciamento, não cabendo às participantes o
ressarcimento  de  eventuais  prejuízos alegados pelo  seu  não  credenciamento  ou não
contratação, ou pelo fato de o faturamento mensal, em caso de contratação, não atingir
os níveis pretendidos pelas interessadas.

12.  HIPÓTESES  DE  DESCREDENCIAMENTO,  APÓS  REGULAR  PROCESSO
ADMINISTRATIVO

12.1.  A  instituição  financeira  bancária  poderá  solicitar  o  seu  descredenciamento  a
qualquer tempo, mediante o envio de solicitação escrita à AFEAM, com antecedência de
30 (trinta) dias.

12.1.1.  A  solicitação  de  descredenciamento  não  exime  a  instituição  financeira
bancária do cumprimento de eventuais obrigações assumidas em contrato firmado
anteriormente, até a data de seu efetivo cumprimento.

12.2. A instituição financeira bancária credenciada que deixar de apresentar, no prazo de
8  (oito)  dias  úteis,  qualquer  documento  solicitado  pela  AFEAM,  poderá  ser
descredenciada,  após  processo  administrativo,  no  qual  lhe  será  assegurado  o
contraditório e a ampla defesa.

13. HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL

13.1.  A  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  enseja  a  sua  rescisão,  bem como  o
descredenciamento da contratada com as consequências contratuais e as previstas em
lei.

13.2.  A  AFEAM  poderá  considerar  rescindido  o  contrato,  após  o  regular  processo
administrativo e assegurado à instituição financeira bancária contratada a ampla defesa e
o contraditório, sem que, por isso, seja obrigada a suportar ônus de indenização, multa ou
pagamento extraordinário a qualquer título.
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13.3.  Constituem  motivo  de  rescisão  do  contrato  e  descredenciamento  da  instituição
financeira bancária:

13.3.1.  O descumprimento  total  ou parcial,  pela  instituição financeira  bancária,  de
quaisquer das obrigações e/ou responsabilidades previstas no contrato ou no edital,
ou  o  conhecimento  ulterior,  pela  AFEAM,  de  fato  ou  circunstância  superveniente
contrária ao regramento  editalício,  contratual  ou legal,  ou ainda se for  constatada
falsidade de qualquer declaração prestada pela instituição financeira bancária e/ou
seus representantes;

13.3.2. A transferência ou subcontratação total ou parcial, cessão, caução do contrato
em operações financeiras, sem a prévia e expressa autorização da AFEAM;

13.3.3. O cometimento reiterado de faltas ou falhas na execução dos serviços;

13.3.4. A decretação de falência ou insolvência civil da instituição financeira bancária;

13.3.5. A dissolução da instituição financeira bancária;

13.3.6. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da instituição
financeira bancária que, a juízo da AFEAM, prejudique a execução do contrato;

13.3.7.  O  descumprimento  pela  instituição  financeira  bancária  de  instruções  e
orientações  recebidas  da  AFEAM,  rejeição  de  qualquer  demanda  que  lhe  seja
distribuída ou negativa de prestação de qualquer serviço solicitado sem apresentar
razões suficientes para a AFEAM;

13.3.8.  A  divulgação  de  informações  do  interesse  exclusivo  da  AFEAM,  ou  que
consubstanciam violação de sigilo, obtidas em decorrência da contratação; e,

13.3.9. Demais motivos especificados no artigo 78, da Lei nº 8.666, de 1993.

14. APLICAÇÃO DE PENALIDADE

14.1. Pelo descumprimento de termos ou condições deste edital, bem como de cláusulas
contratuais, garantidos a prévia defesa e o contraditório em processo administrativo, a
instituição financeira bancária contratada ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº
8.666,  de  1993,  e no  contrato  de  prestação  de  serviços  bancários  de  cobrança  via
documento  de  arrecadação,  Anexo  VI,  sem  prejuízo  das  demais  cominações  legais
aplicáveis.
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14.2. As penalidades previstas no contrato poderão alcançar as irregularidades ocorridas
na  fase  de habilitação  ao credenciamento  e  que só  se  tornaram conhecidas  após a
assinatura do contrato, sem prejuízo da responsabilização nas esferas cível e criminal.

15. RECURSO ADMINISTRATIVO

15.1. Da decisão do resultado do credenciamento cabe recurso, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contados da data de publicação em Diário Oficial do Estado do Amazonas.

15.2.  No  prazo  de  06/04/2018 até  12/04/2018,  o  recurso  será  dirigido  à  Comissão
Especial de Credenciamento da AFEAM, que poderá reconsiderar sua decisão.

15.2.1. Não havendo reconsideração da Comissão Especial de Credenciamento, o
recurso  será  automaticamente  submetido  à  apreciação  do  Diretor-Presidente  da
AFEAM.

15.2.2. A Comissão Especial de Credenciamento julgará os recursos no prazo de 5
(cinco) dias úteis, a contar da data do protocolo na entidade.

15.3. Quando da entrega da documentação, no prazo de 02/03/2018 até 1º/03/2019, o
recurso será dirigido à Comissão Geral de Licitação do Poder Executivo do Estado do
Amazonas (CGL), que poderá reconsiderar sua decisão.

15.3.1.  Não  havendo  reconsideração  da  CGL,  o  recurso  será  automaticamente
submetido à apreciação do Secretário de Estado da Fazenda.

15.3.2. A CGL julgará os recursos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data
do protocolo no órgão.

15.4. É vedada a apresentação de mais de um recurso sobre a mesma matéria pela
mesma instituição financeira bancária.

15.5. Não será considerado o recurso que se baseia em aditamento ou modificações da
documentação, bem como sobre matéria já decidida em grau de recurso.

15.6. Interposto  o  recurso,  dele  será  dada  ciência  às  demais  instituições  financeiras
bancárias habilitadas nos sítios eletrônicos da AFEAM (www.afeam.org.br) e do Sistema
de  Compras  Eletrônicas  do  Amazonas  (www.e-compras.am.gov.br),  que  poderão
impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
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15.7.  A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos
interessados, por meio da afixação do extrato da ata de julgamento do recurso nos sítios
eletrônicos  da  AFEAM (www.afeam.org.br)  e  do  Sistema  de  Compras  Eletrônicas  do
Amazonas (www.e-compras.am.gov.br), e/ou por meio de comunicação por escrito, ou,
ainda, de publicação no Diário Oficial do Estado do Amazonas.

16. DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. O extrato deste edital será publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas e em
jornal de grande circulação, sendo o texto disponibilizado na íntegra nos sítios eletrônicos
da  AFEAM  (www.afeam.org.br)  e  do  Sistema  de  Compras  Eletrônicas  do  Amazonas
(www.e-compras.am.gov.br).

16.1.1. É de exclusiva responsabilidade das interessadas consultar diariamente os
sítios  eletrônicos  pertinentes  a  este  credenciamento,  nos  quais  serão  publicados
avisos, eventuais alterações e versões digitalizadas de documentos produzidos no
âmbito do processo.

16.2.  A  AFEAM  poderá  revogar  o  presente  edital de  credenciamento  por  razões  de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente
e  suficiente  para  justificar  tal  conduta,  ou  anulá-lo  por  ilegalidade,  de  ofício  ou  por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado,  bem
como adiá-lo ou prorrogar o prazo para recebimento da documentação, sem que caiba
aos interessados quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso.

16.3. Será cabível impugnação ao edital nos termos do artigo 41, da Lei nº 8.666, 1993,
devendo o interessado apresentar seu pedido no setor de protocolo da AFEAM situado
no endereço do preâmbulo deste edital, em envelope lacrado, endereçado à Presidência
da  Comissão  Especial  de  Credenciamento,  com a  identificação  do  seu  conteúdo  no
anverso.

16.3.1. Na impugnação é obrigatória a qualificação completa do impugnante, inclusive
CNPJ quando for o caso, e de seu representante legal.

16.4. Mediante despacho fundamentado e acessível a todos, a Comissão, no interesse
da AFEAM,  poderá  relevar  omissões puramente  formais observadas nos documentos
apresentados, bem como sanar erros ou falhas que não alterem sua substância e sua
validade  jurídica,  atribuindo-lhes  validade  e  eficácia  para  fins  de  habilitação  e
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credenciamento, desde que não se contrarie a legislação vigente e não se comprometa a
lisura do processo.

16.5.  Em qualquer fase do credenciamento,  poderá a Comissão adotar  diligências no
sentido de esclarecer dúvidas que interessem ao andamento do processo e à habilitação
de instituições financeiras bancárias.

16.6. A Comissão, se julgar necessário, poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes
ao quadro de pessoal da AFEAM ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a
ele, para orientar-se na sua decisão.

16.7.  As disposições deste edital  poderão ser alteradas pela  AFEAM, por motivos de
conveniência  e  oportunidade  decorrentes  de  fatos  supervenientes,  para  adequação  à
norma legal e/ou para adequação operacional e estratégica, ficando estabelecido que
passarão a ser aplicáveis ao credenciamento e às contratações, com base nas novas
condições  que  venham  a  ser  estabelecidas,  divulgadas  com  30  (trinta)  dias  de
antecedência.

16.7.1.  Na hipótese prevista no subitem  16.7  é facultado às instituições financeiras
bancárias contratadas, caso não concordem com as novas condições estabelecidas,
o direito de solicitar a rescisão contratual, hipótese em que não serão  aplicadas as
penalidades previstas no respectivo instrumento contratual.

16.8.  As  consultas  e  esclarecimentos  adicionais  poderão  ser  prestados  pela
Comissão  Especial  de  Credenciamento,  na  sede  da  AFEAM,  situada  na  avenida
Constantino  Nery,  n°  5.733,  Flores,  CEP 69058-795,  Manaus,  Amazonas,  nos  dias  de
expediente,  das 9h às 15h,  pelos telefones  (92) 3655-3080 e (92) 3655-3063,  ou pelo
correio eletrônico comissaocredenciamentobancos@afeam.org.br.

16.9.  Para  dirimir  as  questões  oriundas  do  presente  edital,  não  resolvidas  na  esfera
administrativa,  é  competente  o  foro  da  comarca  de  Manaus,  Amazonas,  por  mais
privilegiado que outro seja.

16.10.  A AFEAM poderá, a qualquer tempo solicitar a alteração de rotinas operacionais
previstas  neste  Edital,  mediante  comunicação  prévia  a  instituição  financeira  bancária
credenciada, desde que o interesse público assim recomendar.

16.11.  A  estimativa  do  número  de  boletos  de  arrecadação  a  serem  recolhidos,
anualmente, estão relacionadas no Anexo V, deste edital.

16.12.  A instituição financeira  bancária  credenciada assume a responsabilidade pelos
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atos praticados por seus empregados, agentes, assessores, prepostos, representantes e
qualquer  pessoa  vinculada  a  sua  instituição  no  cumprimento  do  presente  edital  que
venham em prejuízo dos interesses da AFEAM.

16.13. Caso  a  instituição  financeira  bancária  credenciada  não  repasse  o  valor  dos
pagamentos realizados pelos clientes da AFEAM, assumirá a responsabilidade pelo valor
total não repassado, inclusive seus acréscimos.

16.14. Caso a instituição financeira bancária não tenha mais interesse poderá, a qualquer
tempo, solicitar seu descredenciamento, devendo comunicar à AFEAM por escrito, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

16.15. O Termo de Distrato será elaborado conforme minuta constante do Anexo VII; 

16.16.  Para dirimir  as questões oriundas do presente edital,  não resolvidas na esfera
administrativa,  é  competente  o  foro  da  comarca  de  Manaus,  Amazonas,  por  mais
privilegiado que outro seja.

16.17. Integram este edital, independentemente de transcrição, os anexos seguintes:

16.17.1. Anexo I – Pedido de Credenciamento.
16.17.2. Anexo II – Declaração da Rede de Atendimento no Interior do Estado do 
Amazonas.
16.17.3. Anexo III – Declaração de Inexistência de Empregados Menores no Quadro 
da Instituição Financeira Bancária.
16.17.4. Anexo IV – Tabela de Remuneração.
16.17.5.  Anexo  V  –  Estimativa  do  Número  de  Boletos  de  Arrecadação  a  Serem
Recolhidos Anualmente.
16.17.6. Anexo VI – Contrato de Prestação de Serviços Bancários de Cobrança via 
Documento de Arrecadação.
16.17.7. Anexo VII – Termo de Distrato.

Manaus, Amazonas, 31 de janeiro de 2018.

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S/A - AFEAM

ALEX DEL GIGLIO
Diretor-Presidente

WANDERLAN MARINHO NEVES JUNIOR
Diretor de Administração, Finanças e Tecnologia
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ANEXO I

PEDIDO DE CREDENCIAMENTO

À Comissão de Especial de Credenciamento
Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. - AFEAM
Avenida Constantino Nery, n° 5.733, Flores, CEP 69.058-795, Manaus, Amazonas

[nome  da  instituição  financeira  bancária],  instituição  financeira  bancária  devidamente
autorizada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), sob nº .........., com sede na [endereço
completo],  por  seu  representante  legal  ao  final  subscrito,  solicita  neste  o  seu
credenciamento perante a Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. - AFEAM
para a prestação de serviços bancários de cobrança via documento de arrecadação, de
acordo com as condições e regras estabelecidas no Edital nº xx/201x - AFEAM, publicado
no Diário Oficial do Estado do Amazonas, edição n° .........., de dd.mm.aaaa.

Para tanto, declara, sob as penas da lei, que conhece os termos do edital e seus anexos
bem como as condições e  regras para o  cumprimento das obrigações do objeto  do
credenciamento.

Em anexo, seguem os documentos exigidos para a habilitação no credenciamento.

[Cidade, Estado], [dia] de [mês] de [ano].

[assinatura do representante legal da instituição financeira bancária]
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DA  REDE  DE  ATENDIMENTO  NO  INTERIOR  DO  ESTADO  DO
AMAZONAS

[nome  da  instituição  financeira  bancária], instituição  financeira bancária  devidamente
autorizada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), sob nº .........., com sede na [endereço
completo], por seu representante legal ao final subscrito, declara, sob as  penas  da  lei,
para fim de credenciamento junto à Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A –
AFEAM, que possui capilaridade mínima de 50% (cinquenta por cento) dos municípios
do interior do Estado do Amazonas com a rede de atendimento, conforme a relação
abaixo:

[indicar todos municípios e a rede de atendimento que possui na localidade]

[Cidade, Estado], [dia] de [mês] de [ano].

[assinatura do representante legal da instituição financeira bancária]
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES NO QUADRO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA

[nome  da  instituição  financeira  bancária], instituição  financeira bancária  devidamente
autorizada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), sob nº .........., com sede na [endereço
completo], por seu representante legal ao final subscrito, declara, sob as  penas  da  lei,
para fim do inciso V, do artigo 27, da Lei nº 8.666, de 1993, que não emprega menor de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor
de 16 (dezesseis) anos,  salvo na condição de aprendiz, a partir de  14 (quatorze anos),
consoante o inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal de 1988.

[Cidade, Estado], [dia] de [mês] de [ano].

[assinatura do representante legal da instituição financeira bancária]
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ANEXO IV

TABELA DE REMUNERAÇÃO

MODALIDADES DE PAGAMENTO VALOR (R$)
Em guichê (caixa) 1,00

Em correspondente bancário 1,00
Via internet 1,00

Em autoatendimento 1,00
Em rede lotérica/banco postal 1,00

Em Superlinha/Fone Fácil 1,00
Via transmissão de dados 1,00
Via gerenciador financeiro 1,00
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ANEXO V

ESTIMATIVA  DO  NÚMERO  DE  BOLETOS  DE  ARRECADAÇÃO  A  SEREM
RECOLHIDOS ANUALMENTE

ANO QUANTIDADE DE BOLETOS
2018 244.370
2019 213.823
2020 224.006
2021 234.188
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ANEXO VI

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  BANCÁRIOS  DE  COBRANÇA  VIA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

TERMO DE CONTRATO Nº xx/aaaa – AFEAM

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS BANCÁRIOS DE COBRANÇA VIA
DOCUMENTO  DE  ARRECADAÇÃO QUE
ENTRE  SI  CELEBRAM  DE  UM  LADO,
COMO  CONTRATANTE,  A  AGÊNCIA  DE
FOMENTO  DO  ESTADO  DO  AMAZONAS
S.A.  –  AFEAM  E,  DE  OUTRO,  COMO
CONTRATADA,  A  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA  BANCÁRIA
XXXXXXXXXXXXXXXX,  NA  FORMA
ABAIXO:

Aos dd dias de mmmm de aaaa, nesta cidade, em sua sede, de um lado a AGÊNCIA DE
FOMENTO  DO ESTADO  DO AMAZONAS  S.A.  –  AFEAM,  empresa  pública  estadual
autorizada  pela  Lei  estadual  nº  2.505,  de  1998,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
03.183.937/0001-38, situada na Avenida Constantino Nery, nº 5.733, Flores, CEP 69058-
795, Manaus, Amazonas, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representada
por seu Diretor-Presidente, senhor ALEX DEL GIGLIO, brasileiro, casado, portador do RG
nº 26.332.758-9 SSP/SP e CPF nº 287.249.068-08, e por seu Diretor de Administração,
Finanças  e  Tecnologia,  senhor  WANDERLAN  MARINHO  NEVES  JÚNIOR,  brasileiro,
solteiro, portador do RG n° 1355818-8 e CPF nº 630.293.912-72, ambos domiciliados no
mesmo endereço da  CONTRATANTE, e, de outro lado, a instituição financeira bancária
XXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, autorizada pelo Banco Central
do Brasil, sob o nº  xxxxxxx, e no CNPJ sob o nº  xx.xxx.xxx/xxxx-xx, situada na [rua] nº
[xxx], [bairro], CEP [xxxxx-xxx], Manaus, Amazonas, doravante designada CONTRATADA,
neste  ato  representada  por  seu(sua)  xxxxxxxxx,  senhor(a)  XXXXXXXXXXXXXXXX,
[nacionalidade], [estado civil], portador(a) do RG nº xxxxxxx SSP/UF e CPF nº xxx.xxx.xxx-
xx,  residente  e  domiciliado  na  xxxxxxxxxx,  nº  xx,  [bairro],  CEP  xxxxx-xxx,  [município],
[Estado], que se legitima por meio da sua  xxxxxx de contrato social, que passa a fazer
parte integrante deste documento para a celebração do presente TERMO DE CONTRATO
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DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE COBRANÇA VIA DOCUMENTO DE
ARRECADAÇÃO,  em  consequência  do  resultado  do  CREDENCIAMENTO  DE
INSTITUIÇÕES  FINANCEIRAS  BANCÁRIAS  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS
BANCÁRIOS DE COBRANÇA VIA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com a
Resolução da Diretoria nº  xxx, de dd.mm.aaaa, publicada no Diário Oficial do Estado do
Amazonas nº xxx, de dd.mm.aaaa, que se regerá pelas disposições do Edital nº 1/2018 –
AFEAM, do  Decreto estadual nº 37.769, de 2017, e,  no que couber, da Lei nº 8.666, de
1993, e pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA  PRIMEIRA    –     DO  OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a
prestação,  pela CONTRATADA à CONTRATANTE,  de serviços bancários de cobrança
via  documento  de  arrecadação,  em  padrão  da  Federação  Brasileira  de  Bancos
(FEBRABAN), por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio
magnético  dos  valores  arrecadados, observadas  as  condições  previstas  neste
instrumento,  no  edital  e  em  seus  anexos,  que  passam  a  integrar  este  ajuste
independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA    –   DO REGIME DE EXECUÇÃO: Os serviços  ora  contratados
serão realizados sob o regime de empreitada, pelo menor preço unitário.

CLÁUSULA   TERCEIRA   –   DA   VIGÊNCIA      : O prazo de vigência do presente contrato será
de 12 (doze)  meses,  a  contar  da  data  de sua assinatura,  podendo  ser  prorrogado,  a
critério exclusivo da CONTRATANTE, até o limite de 60 (sessenta) meses.

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO  : À CONTRATANTE é assegurado o direito
de, a seu critério e por meio de representante especialmente designada, o (a) empregado
(a)  xxxxxxxxxxx,  xxxxxxxx,  matrícula  nº  xxxxxx,  exercendo  atualmente  a  função  de
xxxxxxxxxxxx, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de
execução dos serviços e do comportamento do pessoal do CONTRATADO, sem prejuízo
desta, de fiscalizar seus empregados, prepostos ou serviçais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE reserva-se o direito de, por si ou por seus
prepostos, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços.

PARÁGRAFO  SEGUNDO:  A  fiscalização  exercida  no  interesse  exclusivo  da
CONTRATANTE não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade  e  sua  ocorrência,  não  implicando
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus prepostos.

PARÁGRAFO  TERCEIRO:  A  ação  ou  omissão,  total  ou  parcial,  na  fiscalização  da
CONTRATANTE, não eximirá a CONTRATADA da total responsabilidade por encargos e
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serviços que são de sua atribuição e competência, na forma da legislação em vigor.

PARÁGRAFO QUARTO: Qualquer omissão ou tolerância da CONTRATANTE quanto ao
estrito cumprimento das cláusulas deste contrato ou no exercício de qualquer uma das
prerrogativas dele decorrentes não constituirá renúncia e nem afetará o seu direito em
exercê-lo a qualquer tempo.

CLÁUSULA QUINTA – DO SIGILO: A CONTRATADA deverá manter  absoluto  sigilo
sobre as ações, operações, dados, pormenores, informações, documentos, especificações
técnicas  ou  comerciais,  inovações  e  aperfeiçoamentos  tecnológicos  ou  comerciais  da
CONTRATANTE,  de  seus  empregados,  clientes  ou  de  terceiros,  inclusive  programas,
rotinas ou arquivos de que tenha ciência, ou a que eventualmente tenha acesso, ou que
lhe  venha  a  ser  confiado  em  razão  deste  contrato,  não  podendo  divulgar,  revelar,
reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros, sob as penas da lei.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Em caso de comprovação da falta de cumprimento do disposto
no caput, ou de utilização das informações fornecidas pela CONTRATANTE, para outros
fins de qualquer natureza ou espécie, que não os expressamente autorizados e para uso
exclusivo dos serviços prestados a esta, a CONTRATADA responderá administrativa, civil
e  criminalmente  pelo  fato,  sem prejuízo do direito  da  CONTRATANTE de promover  a
rescisão  contratual,  com  a  aplicação  das  penalidades  previstas  neste  ajuste  e  na
legislação.

PARÁGRAFO SEGUNDO:  A  CONTRATADA  não poderá, a qualquer pretexto, utilizar o
nome da  CONTRATANTE, os serviços e os recursos a ela fornecidos, como forma de
publicidade, propaganda e/ou qualquer outra forma de divulgação, sem o consentimento
prévio e expresso dessa.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A obrigação do sigilo prevista nesta cláusula subsistirá não só
durante o prazo de vigência contratual, como também pelo prazo de 10 (dez) anos, após o
término de sua vigência.

CLÁUSULA SEXTA –     D      A     RE  M      U  N  E      R      A  Ç      Ã  O: Os serviços prestados pela CONTRATADA
serão remunerados de acordo com as tabelas de remuneração constantes no Anexo IV,
do edital, que é parte integrante deste contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os valores das tabelas de remuneração serão reajustados a cada
12  (doze)  meses,  a  contar  da  data  de  publicação  do  edital  de  credenciamento,  não
podendo  ultrapassar  a  variação  anual  do  IGP-M/FGV,  ou  na  extinção  deste,  o  seu
sucedâneo.
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CLÁUSULA SÉTIMA –     D      AS     OBRIGAÇÕES  DA CONTRATADA: São  obrigações  da
CONTRATADA:

a) Adotar medidas necessárias a evitar danos a terceiros em consequência dos serviços.

b) Cumprir fielmente os serviços discriminados neste instrumento.

c)  Não utilizar,  revelar  ou  divulgar,  no  todo ou em parte,  ainda que para  uso interno,
informações ou documentos vinculados à prestação de serviços para a CONTRATANTE,
devendo guardar  sigilo absoluto sobre detalhes e dados contidos nos arquivos ou em
qualquer outro sistema de informações a que tiverem acesso.

d) Assumir total responsabilidade por qualquer dano causado à CONTRATANTE, a seus
prepostos  ou  a  terceiros,  provocados  por  ação  ou  omissão  da  CONTRATADA,  em
decorrência  da  execução  dos  serviços  objeto  deste  instrumento,  não  cabendo  à
CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsabilidades por danos diretos, indiretos ou
lucros cessantes decorrentes.

e) Reparar,  corrigir,  no total  ou em parte,  o objeto do contrato em que se verificarem
incorreções resultantes da execução.

f) Manter a capilaridade mínima de 50% (cinquenta por cento) dos municípios do interior
do  Estado  do  Amazonas  com  a  rede  de  atendimento, conforme  exigido  no
credenciamento.

g) Recusar o recebimento quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

i. O documento de arrecadação não seja adequado ao padrão FEBRABAN;
ii. O  documento de  arrecadação  vencido  contenha  no  campo  de  informações

complementares “NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO”; e,
iii. O documento de arrecadação contiver emendas e rasuras.

h) Responsabilização integral e exclusiva pelo repasse dos valores recebidos a menor,
acrescidos  das penalidades legais a que estão sujeitas até a data do efetivo
recolhimento, nos casos de recebimento indevido dos documentos de arrecadação.

i) Recolher  os  documentos  de  arrecadação,  de  acordo  com  as  instruções  de
preenchimento e cálculos emanados pela CONTRATANTE.

j) Disponibilizar a CONTRATANTE as informações relativas à arrecadação, por meio
de transmissão eletrônica, até às 10h  (dez  horas) do  primeiro  dia  útil  após  o
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pagamento,  sendo  que  o  valor  total  da  arrecadação  deverá  ser  o  mesmo  do  valor
transmitido pelo Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB).

k) Regularizar as inconsistências dentro de 48 h (quarenta e oito horas) após a recepção
do comunicado de inconsistência.

l)  Manter  durante  a  vigência  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital, conforme
dispõe ao artigo 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666, de 1993.

m) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes,
impostos,  contribuições  previdenciárias  e  quaisquer  outras  que  forem  devidas e
referentes aos serviços executados por seus empregados.

n) Disponibilizar e manter em perfeito funcionamento, canal de comunicação com o
setor de Tecnologia da Informação da CONTRATANTE, afim de fazer a integração dos
sistemas.

o) Receber os  pagamentos de parcelas de financiamentos efetuados pelos clientes da
CONTRATANTE, somente  por meio dos documentos de arrecadação, que estejam com
todos os campos de informações obrigatórios devidamente preenchidos, sem emendas ou
rasuras, por qualquer modalidade pela qual se processe o pagamento, nos termos deste
instrumento.

p) Arrecadar em toda sua rede de agências, postos bancários e outras representações,
inclusive as que vierem a ser inauguradas, após a assinatura do Contrato.

q) Apresentar à CONTRATANTE, no ato da assinatura do Contrato, meios necessários à
implementação  da  prestação  de  serviços  que  serão  contratados  e  os  horários  de
funcionamento de cada unidade arrecadadora, mantendo tais condições durante todo o
período de vigência do Contrato.

r)  Comunicar  formalmente  à  CONTRATANTE,  com  a  maior  brevidade  possível,  a
ocorrência  de  avarias,  danos,  reparações  ou  modificações  ocorridas  no  sistema  de
recolhimento da CONTRATADA, que resultem em descontinuidade de arrecadação em
modalidade  de  pagamento  colocado  à  disposição  do  cliente,  ou  na  modificação  de
qualquer processo que tenha reflexo nos serviços objetos do presente Contrato.

s) Não cobrar, em hipótese alguma, qualquer taxa ou tarifa do devedor, pela recepção,
processamento e pagamento de suas obrigações. 
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t) Autenticar o documento de arrecadação, em todas as suas vias, ou emitir um recibo da
recepção  do  pagamento,  contendo  o  número  de  autenticação  caixa  ou  código  de
transação,  valor e data de pagamento,  além da representação numérica do código de
barras.

u) Manter  as informações de transmissão de arrecadação em meio  eletrônico  por  um
período mínimo de 05 (cinco) anos.

v) Repassar o produto da arrecadação no prazo definidos a seguir:

v.1) No 1°  dia  útil  após  a  data  do  recebimento  para  os  documentos  arrecadados  no
guichê, e forma de pagamento em dinheiro, no auto atendimento, na Internet e na rede
lotérica ou correspondente bancário.

v.2) O repasse do produto de arrecadação será efetuado por meio de crédito em conta
de livre movimentação da AFEAM, de acordo com o prazo estabelecido no subitem v.1.

v.3)  A  não  observância  do  prazo  estabelecido  no  subitem  v.1,  implicará  na
obrigatoriedade de remuneração pela CONTRATADA à CONTRATANTE com base na
Taxa Referencial  de  Títulos Federais (Selic), calculada pela variação da mesma da
data prevista para repasse após o recebimento até a data do efetivo repasse.

w) Informar os números para contato telefônico com as centrais de apoio aos serviços de
transmissão  dos  arquivos  de  retorno,  bem  como  os  endereços  eletrônicos  também
utilizados pelas mesmas, e ainda atualizá-los sempre que houver modificações destes.

CLÁUSULA    OITAVA –     D      AS     OBRIGAÇÕES DA CON  T  R      A  T  A  NTE: São  obrigações  da
CONTRATANTE:

a)  Permitir  a  CONTRATADA  acesso  às  informações,  não  confidenciais,  que  sejam
necessárias à execução dos serviços objeto do presente Contrato.

b) Utilizar os serviços unicamente para os fins estabelecidos neste Contrato.

c) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a  CONTRATADA.

d)  Notificar  a  CONTRATADA,  formal  e  tempestivamente,  sobre  as  irregularidades
observadas no cumprimento do contrato e na execução dos serviços.

e) Remunerar a CONTRATADA pelos serviços  efetivamente  prestados, correspondente

28/34



Avenida Constantino Nery, nº 5.733, Flores
CEP 69.058-795, Manaus, Amazonas
Telefones: (92) 3655-3063 e 3655-3080
Ouvidoria: 0800 286 3066

_______________________________________________________________________________________________

ao  recebimento  dos  valores  recebidos dos clientes  da  CONTRATANTE,  em sua rede
bancária, conforme tabela constante do Anexo IV.

f)  Enviar  à  CONTRATADA, dados constantes do documento de arrecadação, caso
tenha sido recebido fora  da  condição estabelecida  na letra “g” da Cláusula Sétima,
juntamente com os documentos de arrecadação das diferenças dos valores recebidos
a menor, acrescidos das penalidades legais a que estiverem sujeitos, até a data do
efetivo recolhimento.

CLÁUSULA    NONA –     D      AS     PENALIDADES: Em  caso  de  inexecução  total  ou  parcial,
execução imperfeita ou qualquer inadimplemento ou infração contratual a CONTRATADA,
sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ficará sujeita às sanções previstas no
artigo 87, da Lei nº 8.666, de 1993.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO: As  penas  acima  referidas  serão  impostas  pela  autoridade
competente, assegurado à CONTRATADA a prévia e ampla defesa na via administrativa.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Serão aplicadas as seguintes multas:

i. 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, pelo serviço recusa injustificada
em retirar este instrumento;

ii. 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor global do contrato por dia útil de atraso
injustificado no cumprimento dos prazos pactuados;

iii. 5% (cinco por cento) sobre o valor global deste contrato, no caso de inexecução total
ou parcial deste contrato; e,

iv. 5% (cinco por cento) sobre o valor global deste contrato, no caso de rescisão.

CLÁUSULA   DÉCIMA –     D      A     RESCISÃO: O contrato poderá ser rescindido:

a) Unilateralmente, pela CONTRATANTE, na forma do artigo 79, inciso I, combinada com
os artigos 77 e 78, incisos I a XII e XVII, e parágrafo único, todos da Lei nº 8.666, de 1993;
b)  Consensualmente,  na  forma  do  artigo  79,  II,  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  mediante
encaminhamento de correspondência com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência e
mediante autorização escrita e fundamentada da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Em caso de rescisão sem culpa da CONTRATADA a ela serão
devidos os valores correspondentes aos serviços efetivamente prestados.

PARÁGRAFO  SEGUNDO: A  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  enseja  a  sua
rescisão,  bem  como  o  descredenciamento  da  contratada  com  as  consequências
contratuais e as previstas em lei.
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PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATANTE poderá considerar rescindido o contrato,
após o regular processo administrativo e assegurado à CONTRATADA a ampla defesa e o
contraditório, sem que, por isso, seja obrigada a suportar ônus de indenização, multa ou
pagamento extraordinário a qualquer título.

PARÁGRAFO QUARTO: Constituem motivo de rescisão do contrato e descredenciamento
da CONTRATADA:

1) O descumprimento total ou parcial, pela CONTRATADA, de quaisquer das obrigações
e/ou responsabilidades previstas no contrato ou no edital, ou o conhecimento ulterior, pela
CONTRATANTE,  de  fato  ou  circunstância  superveniente  contrária  ao  regramento
editalício, contratual ou legal, ou ainda se for constatada falsidade de qualquer declaração
prestada pela CONTRADADA e/ou seus representantes;

2)  A transferência  ou  subcontratação  total  ou  parcial,  cessão,  caução do contrato  em
operações financeiras, sem a prévia e expressa autorização da CONTRATANTE;

3) O cometimento reiterado de faltas ou falhas na execução dos serviços;

4) A decretação de insolvência civil da CONTRATADA;

5) A dissolução da CONTRATADA;

6) A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que,
a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato;

7)  O  descumprimento  pela  CONTRATADA  de  instruções  e  orientações  recebidas  da
CONTRATANTE, rejeição de qualquer demanda que lhe seja distribuída ou negativa de
prestação de qualquer serviço solicitado sem apresentar razões suficientes;

8)  A  divulgação  de  informações  do  interesse  exclusivo  da  CONTRATANTE,  ou  que
consubstanciam violação de sigilo, obtidas em decorrência da contratação; e,

9) Demais motivos especificados no artigo 78, da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA D  ÉCIMA      PRIMEIRA  –   DA PUBLICAÇÃO: O presente termo de contrato, será
publicado pela  CONTRATANTE, sob a forma de extrato, no Diário Oficial do Estado do
Amazonas, de conformidade com o dispositivo do artigo 61, parágrafo único, da Lei nº
8.666, de 1993.
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CLÁUSULA    DÉCIMA SEGUNDA   -  DAS  NORMAS APLICÁVEIS:  O presente  contrato
rege-se  por  toda  a  legislação  aplicável  à  espécie  e  ainda  pelas  disposições  que  a
complementarem, alterarem ou regulamentarem,  cujas normas,  desde já,  entendem-se
como integrantes do presente termo, especialmente o Decreto estadual nº 37.769, de 2017,
e,  no que couber, na Lei  nº  8.666,  de 1993,  todas as quais a  CONTRATADA declara
conhecer e concordar, sujeitando-se às estipulações, sistemas de penalidades e demais
regras  delas  constantes,  mesmo  que  não  expressamente  transcritas  no  presente
instrumento.

CLÁUSULA   DÉCIMA     TERCEIRA   –   DO FORO  :   As partes elegem o foro da comarca de
Manaus para dirimir as  questões decorrentes deste contrato não resolvidas na esfera
administrativa, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente instrumento, em 3
(três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo  assinadas e
identificadas.

Manaus, Amazonas, dd de mmmm de aaaa.

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S/A - AFEAM
(CONTRATANTE)

ALEX DEL GIGLIO
Diretor-Presidente

WANDERLAN MARINHO NEVES JÚNIOR
Diretor de Administração, Finanças e Tecnologia

[nome da instituição financeira bancária]
(CONTRATADA)

[assinatura do representante legal da instituição financeira bancária]

Testemunhas:
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ANEXO VII

TERMO DE DISTRATO

TERMO DE DISTRATO Nº xx/aaaa – AFEAM

TERMO  DE  DISTRATO  Nº  xx/aaaa
REFERENTE AO CONTRATO Nº xx/aaaa DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
DE  COBRANÇA  VIA  DOCUMENTO  DE
ARRECADAÇÃO, DECORRENTE  DO
PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº xxx,
QUE  ENTRE  SI  FAZEM  DE  UM  LADO,
COMO  DISTRATANTE,  A  AGÊNCIA  DE
FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S/A
–  AFEAM  E,  DE  OUTRO,  COMO
DISTRATADA, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
BANCÁRIA  XXXXXXXXXXXXXXXX,  NA
FORMA ABAIXO:

Aos dd dias de mmmm de aaaa, nesta cidade, em sua sede, de um lado a AGÊNCIA DE
FOMENTO  DO  ESTADO  DO  AMAZONAS  S/A  –  AFEAM,  empresa  pública  estadual
autorizada pela Lei estadual nº 2.505, de 1998, inscrita no CNPJ sob o nº 03.183.937/0001-
38,  situada  na  Avenida  Constantino  Nery,  nº  5.733,  Flores,  CEP  69058-795,  Manaus,
Amazonas, doravante designada DISTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor-
Presidente, senhor ALEX DEL GIGLIO, brasileiro, casado, portador do RG nº 26.332.758-9
SSP/SP  e  CPF  nº  287.249.068-08,  e  por  seu  Diretor  de  Administração,  Finanças  e
Tecnologia, senhor WANDERLAN MARINHO NEVES JÚNIOR, brasileiro, solteiro, portador
do RG n° 1355818-8 e CPF nº 630.293.912-72, ambos domiciliados no mesmo endereço
da  DISTRATANTE,  e,  de  outro  lado,  a  instituição  financeira  bancária
XXXXXXXXXXXXXXXX,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
xx.xxx.xxx/xxxx-xx, autorizada pelo Banco Central do Brasil, nº  XXXX, situada na [rua] nº
[xxx], [bairro], CEP [xxxxx-xxx], Manaus, Amazonas, doravante designada  DISTRATADA,
neste  ato  representada  por  seu(sua)  xxxxxxxxx,  senhor(a)  XXXXXXXXXXXXXXXX,
[nacionalidade], [estado civil], portador(a) do RG nº xxxxxxx SSP/UF e CPF nº xxx.xxx.xxx-
xx,  residente  e  domiciliado  na  xxxxxxxxxx,  nº  xx,  [bairro],  CEP  xxxxx-xxx,  [município],
[Estado], que se legitima por meio da sua xxxxxx de contrato social, que passa a fazer parte
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integrante  deste  documento  para  a  celebração  do  presente  TERMO  DE  DISTRATO,
referente ao CONTRATO Nº xx/aaaa DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE
COBRANÇA VIA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO,  DECORRENTE DO PROCESSO
DE CREDENCIAMENTO Nº  xxx,  em razão da decisão da Diretoria da  DISTRATANTE,
com base nos Pareceres da Gerência Administrativa - GERAD nº xxx/aaaa, de dd.mm.aaaa
e da Gerência Jurídica - GEJURI nº  xx/aaaa, de dd.mm.aaaa, por meio da Resolução da
Diretoria nº  xx/aaaa, de  dd.mm.aaaa, com fundamento no Art. 79, II, da Lei nº 8.666, de
1993, e suas alterações subsequentes, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:  Pelo presente  Termo de Distrato, e na melhor
forma  de  Direito,  fica  RESCINDIDO, por  mútuo  acordo e  sem ônus  para  as  partes,  o
Contrato  de  Prestação  de  Serviços  n°  xx/aaaa,  celebrado  entre  a  DISTRATANTE e  a
DISTRATADA,  em  dd.mm.aaaa,  publicado  no  Diário  Oficial  do  Estado  nº  xxxx, de
dd.mm.aaaa, com fundamento no Art. 79, II, da Lei 8.666, de 1993, e na Cláusula Nona do
contrato original.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As partes resolvem, nesta data,  em comum acordo dissolver
quaisquer direitos e obrigações oriundas do contrato firmado entre as partes, de forma a
não restar quaisquer resquícios de ônus financeiro ou obrigacional relativo ao mesmo.

PARÁGRAFO  SEGUNDO: Todas  as  cláusulas  e  condições  contidas  no  presente
instrumento  restam desde  já  DISTRATADAS.  Afirmam por  este  e  na  forma de Direito,
dando total e irrestrita quitação sobre todos os direitos e obrigações oriundos do Contrato
de Prestação de Serviços nº xx/aaaa, não havendo quaisquer pendências recíprocas.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Seja em qualquer tempo ou grau de desenvolvimento financeiro
da  DISTRATANTE  e  DISTRATADA,  em  função  dos  termos  do  presente,  fica  vedado
pleitear  judicial  ou  extrajudicialmente  quaisquer  direitos  ou  pagamentos  oriundos  do
referido contrato ou concernente ao presente DISTRATO.

CLÁUSULA  SEGUNDA  –  DA  RESPONSABILIDADE  PELOS  PREJUÍZOS: A
DISTRATADA se obriga, neste ato, a pagar quaisquer prejuízos que porventura possam ser
arcados pela DISTRATANTE, que lhe sejam imputados em razão do mau desempenho das
atividades  que  estavam  sob  sua  responsabilidade,  no  período  de  dd.mm.aaaa a
dd.mm.aaaa, se for o caso.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO: O presente Termo de Distrato será publicado
pela DISTRATANTE sob forma de extrato no Diário Oficial do Estado do Amazonas, de
conformidade com o dispositivo do Art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: O presente Termo passa a vigorar a
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partir da data da assinatura. As partes elegem o foro da cidade de Manaus, com expressa
renúncia da DISTRATADA a qualquer outro que tenha ou venha a ter, por mais privilegiado
que seja.

E, por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente Termo de Distrato em 3
(três)  vias  de  igual  teor,  na  presença  das  testemunhas  abaixo  identificadas,  que  este
subscrevem.

Manaus-AM, dd de mmmm de aaaa.

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S/A - AFEAM
(DISTRATANTE)

ALEX DEL GIGLIO
Diretor-Presidente

WANDERLAN MARINHO NEVES JUNIOR
Diretor de Administração, Finanças e Tecnologia

[nome da instituição financeira bancária]
(DISTRATADA)

[assinatura do representante legal da instituição financeira bancária]

Testemunhas:
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