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CHAMADA PUBLICA NO 006/2al7 - PROCESSO NO 086/2017 D.A. D.C.L,

CONTRA'rQ NO 005/201.8

Contrato para credenciamento de Instituição(ões)
Financeira(s) para que em !tome e por conta do Município
de girassol SP. procedam o recebimento dos tHbutas e
demais receitas municipais, tributárias ou não, através de
documentos de arncadaçãó emitidos obrigatoriamente em

padrão FEBRABAN por intermédio de suas agêltcias

arrecadadoras com a pn'estação de contas por meio

magnético dos valores arrecadados - que, ente si,
celebram o MUNICÍPIO DE GIRASSOL e a empresa ITAU

UNIBANCO S/A

Pelo presente instrumento, de um lado o M{)NjlCIPjlO DE MínASSOb pessoa jurídica

de direko público interno, CNPJ. 46.6í2.032/0001-49, cubo paço municipal encontra-se situado na Praça Dr.

Anísio rosé Moleira, Ro 22-90, Centfó. em Mirasso}, SP, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal,

Dr. ANDRE RICARDO VIEIRA, brasileiro, casado, advogado,. RG. 27.589.397-2 SSP/SP, CPF.

264.S49.668-7g, regi.dente e domicillado na Avenida Eliezer Magalhães, Ro 3566, Primeiro Andar, bairro São

Fraricisco, CEP í5..!30-000, Mirassol/SP. doravante denominado CONTRATANTE e. de ouro lado., a

empresa ITAÓ UNIBANCO $/A., com endereço na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, no !0Q, Torre

Clava Setubal, Parque 3abaquara, São PauioySP, CEP 04.344-902, inscrita no CNPJ Ro 6Q.7Q1.1.90/0001-04,

inscrição Municipal Ro a89.314.0052-7, representada por seu(s) procurador(es), Sr. ALEXANDRE ARIEL

DOS SANTOS, brasileiro, casado, gerente de produtos, portador(a) da cédula de identidade RG Ra

22.678.639. }nscrho(a) no CPF Ro 162.310..308-81, com endereço comercio! na Praça Alfredo Egydio de

Souza Aranha, Ra 100, Torre Oiavo $etuba}, Parque Jabaquam. São Paulo/SP., CEP 04..344-902, e Sr. COSE

ALEXANDRE PASSOS GONÇALVES, bradieiroc.. casado, analista de Produtos, portador(a) da cédula
de Identidade RG no 6.S{8.001 $SP/SP, inscrito(aytÜ CPF Ro 939.814.818-87. com endereço comercial na

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, Ro 1.00, 'i#rPq Olavo Setuba!, Parque 3abaquaa. São Paulo/SP, CEP

04.344-902, doravante denominada CONTRAT4l?lA/ celebnm o presente Contrato, nos termos do Edital

da Chamada Pública Ro 006/2017 de 31 de IÓL®ybro de 2.017, Processo no 086/2017. conforme as

#
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disposições abaixon
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DO OBIETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA se compromete a. em nome e por com:a do

Município de MÊrassol/SP. proceda o recebtmeMO dos tributos e demais receitas municipais, tributárias ou

não, através de documentos de arrecadação emitidos obrigatoriamente em padrão FEBRABÀN por

interrrédio de suas agências arrecadadoms com a prestação de contas por meio magnético dos valores

arrecadados, conforme descrito no Edital da Chamada Pública Ro 006/2017. de 31 de outubro de 20:i7 -

Processo Ro 086/20].7 - D.A. - D.C.L.

CLÁUSULA SEGUNDA - O Edital da Chamada Pública no 006/20].7, de 31 de outubro

de 2017 - Processo no 086/2017e seus Anexos, Integram o presente contrato.

DO PRAZO

CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo de vigência do presente üntrato será de 12 (doze)

meses, com início após a data de sua âsírlaturâ

PARÁGRAFO ÚNICO - Por se tratar de sewiço público de natureza contínua, o
contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, no

temos do artigo 57, incisa li da Lei f:ederal Ro 8.666/93.

DA PRESTAÇÃO DOS SER\AÇOS

CI..AUSULA QUARTA - Os créditos serão repassados ao Município em arquivo

magn&ico, em até C2 (dois) dias úteis após a data de arrecadação ($oat D+2).. O produto da arrecadação

diária não repassado no prazo determinadóf sujeltará o banco a remunerar o Município no dia útil seguinte

ao prazo determinado, com valores corrigidos monetariamente até a data do referido repasse.

PARA.GRIFO PRIMEIRO - Os repasses dos produtos arrecadados serão efetuados

através de crédito em conta de livre movimentação do Município CONTRATANTE, no prazo estabelecido rlp.
'capuz", podendo ser deduzido do valor do repasse a ser efetuado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Após o repassa por meio magnético ao munidpb, fica

estabelecido o prazo de 02 (dois) dias úteis para a lekura e indagação ao banca. na caso de ocorrência de

inconsístêndas. O Banco por sua vez, deverá regularizar o meio magnético também dentro de 02 (dois)
dias úteis após a data de arrKadação.

PARAGliAFO TERCEIRO .- Fica a cargo do banco recebedor a aceitação de cheques
de não clientes. ,.!:p'
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Ct.ÁUSULA QUINTA - A arrecadação será para todas os crédltós tflbutárlos

municipais, assim como de todos os créditos inscritos ou não no: livro da {)ávida Atiça, ajuizados ou não,

tribtjtários ou não, onde a empresa CONTRATADA disportibllizará. o atendimento para o recebimento dos

carnês/ guias, nas máquinas de auto atendimento ou correspondentes bancários, recebiMenl:o em guichês,

agências lotéricas, pela internet e recebimento em débito automát:ico, facultado o recebimento por meio

dos caixas de suas agências.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Todas as guias disponibilizadas aas contribuintes pela

internet através de softwares escrÍturaéão eles:iónica de Notas Fiscais, Dedaração etetrânica do iSSQn e

sítio da Prefeitura Municipal www.EIÜassel:Sa:gQv:br em cidadão online. assim como todas as guias e

boÍetas vencidos e não pagos, poderão ser recalçulados na Prefeituü para a aplicação de muitas/ jurosr a

qual emitirá nova guia para posterior pagamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A(s) in«itulção(ões) Financeira(s) credenciada do

presente processo deverá(ão) receber por todo o teFl"itÓrio nacional, por todos os canais de recebi:mento,

facultado o recebimento por meio dos caixas de suas agências;

CLÁUSULA SEXTA - A prestação dos serviços dê arrecadação ficará sujeita a

regulação e fiscalização .do Município e será realizada pelo Departamento de (bntabilidade e Finanças

através do setoí de Tesouraria .

CLÁUSULA SETXMA - O Município poderá determinar a qualquer momento, mediante

prévia comunicação à Instituição Financeira credenciada. a realização de inspeções e levantamentos,

inclusive nas agências integrantes da rede arrecõdadora. para certificação dos. procedimentos e repasses

dos recursos arrecadados.

CLÁUSULA OITAVA - O Município através do Departamento de Tributos e

Fiscalização poderá a qualquertempo solicitar a alteração das rotinas operacionais previstas rto instrumento

do contrato, mediante comunicação prévia à Instituição Financeira CONTRATADA. desde que o interesse

público assim recomendar,. observando o prazo estabelecido no Edital da Chamada Pública no 006/2017 de

3}. de outubro de 2.017, Prmesso na: 086/2017.

CLÁUSULA

Interno., informações ou

a

vedado ao BANCO
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CLÁUSULA DÉCIMA Não será considerada como repassada a arrecadação:

a) Enquanto o arquivo das transições remetido pelo BANCO não for

recebido pelo Município;

b) Quando o valor constante do arquivo das transições for diferente do

valor registrado no extinto, e enquanto perdurar a irteguiaridade.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLÁUSULA DECIMO PRIMEIRA -- Executar os @iviços, rigorosament:e de acordo

com as composições constantes no Edital de Chamada Pública Ra 006/2017 de 31 de outubro de 2.Q}7.

Processo no 086/2017 e seus anexas, garantindo a substituição õu nova feallzação dos serviços em 48

(quarenta e oito) horas, contadas da data da Notificação escrita do Departamento requisttante. sem

qualquer ânus para a CONTRATANTE, caso esteja em desacordo com Q solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Não realizar serviço diverso do CONTRATADO, sem

a devida autorização do CONTRATANTE e. em caso de substltuição+ a instituição financeira COtVTRAIADA

deverá, antes de modificar o objetivo contratual, enviar o pedido ao Departamento so+icitante mm as

devidas justificativas

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Manter.. durante toda a execução. do contrato a
compatibilidade com as obrigações assumidas em relação a todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas no Edital de Chamada Púb]]ca Ro 006/2017 de 31 de outubro de 2.0].7.

ci..AUSULA DEclMA QUAntA - Assumir a responsabilidade pelos fitos praticados por
seus funcionários, agentes, assesnre$. representantes e qualquer pessoa vinculada a sua instituição no

cumprimento do presente Contrato que venham em prejuízos dos interesses do Município.

CI.ÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Receber tribüos e demais receitas municipais

somente através das guias de arrecadação com código de barras, padrão FEBRABAN emitidas/ aprovadas

pelo Município, que este)am com todos os campos de informações obrigatórios devidamente preenchidos,

sem emendas ou usuras, por qualquer modalidade peia qual se processe o pagamento.

X
\

\

/



PReFeÊYU@ãÀ WUW$CgPAL DE MÍRA$SOL
m8PA8V&WEMTG ng MCG6Cêas úuKioicos

íg©R. PARI,ANO DE $1QUEIRA Fll.H0"
Rua Capitão Neves, 1 998 , Centro - Mirassol/SP - CEP: 1 51 30-000

%' F)A8X ('t7) 3253-9460 - CNPJ 46.61 2.032/00G'i-49
wwwg©!Ww$silÕg,g9V:!E

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Arrecadar em todas as suas agências.

correspondentes, postos bancários e outras representações, inclusive as que vierem a ser inauguradas,

após a assinatura dc contrato.

ct.AIJsut.A DÉCIMA SEílMA - Apresentar ao Município, no ato da assinatura do

contrato, meios necessários a Implementação da prestação de sewlços e os horáNos de funcionamento de

cada unidade arrecadadora, mantendo tais condições durante todo o período de vigência do contrato,

sendo que a implementação de novas modalidades de pagamento .deverá ser previamente aprovada pelo

Município:.

c!.AUSULA DÉCIMA OIETAVA - Comunicar formalmente ao Munidpio, com a maior

brevidade possível, a ocorrência de avaãas, danos, reparações ou modificações ocorridas no sistema de

recolhimento do BANCO, que resultem em descontinuidade de arrecadação em modalidade de pagamento

colocado à disposição do contribuinte. ou na modíâcação de qualquer processo que tenha mftexo ítos

sewiços;

cl.AUSULA DECIMO NONA - A Informação recebida nas gui:as de recolhimento será

abtlda pela leitura do código de barras padrão FEBRABAN ou pela digkação da respectiva representação

numérica, ou por meio previamente aprovado pelo Município;

CLÁUSULA VIGESiMA- O Banco não. poderá, em hipótese alguma, cobrar qualquer

taxa ou tarifa do contribuinte dou devedor, pela recepção/ processamento e pagamento de suas

obrigações;

CLÁUSULA VXGESIMA PRIMEIR.A - Autenticar a$ guias de ariecadaçã0, eM todas

as suas vias, ou emitir urR recibo da recepção do pagamento, contendo o número de autenticação caixa ou

código de tiansação, valor e data de pagamento, além da representação numérica do a3digo de barras;

CLÁUSULA vIGE51MA SEGUNDA -- Manter as guias de arrecadação arquivadas por

um perbdo de í80 (cento e oitenta) dias;

CLAUSU LA

seguini:e:,. arquivo com total das
ser o mesmo do valor

Enviar ao Município, até as llh00mirl do dia. úüi

do dia anterior, sendo que Q valor total da arrecadação deverá

â

T. S
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CLÁUSULA ylGÉSIMA QUARTA -- EfeEuar a repassa do produto dá arrecadação de

tributos e demais receitas estaduais, através do Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPBI no prazo de 02

(dois) dias Úteis {jfloat D+2), sem prquízo do prazo para envio dos arquivos de retomo previsto na
'Cláusula Vigésima Terceira";

CI.ÁUSUI..A ylGÉSIMA QUINTA - Em caso de incorreção de dados, remeterem as

informações regularizadas no prazo de 02 (dois) dias uteis, contado a partir do horário de recebimento da

comunicação de rejeição, sem prejubo das penalidades previstas no contrato;

CLÁUSULA WGESIMA SEXTA - Cumprir as normas estabelecidas na legislação

específica do Município, bem como nos instrumentos normativos que vierem a ser publicados para regular o

procedimento concernente aos sewiços de arrecadação, o que dependerá de prévia ciência das partesr :por

escrito;

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - Apresentar mensalmente ao Munidpio documento

com â discriminação dos seíMços prestados, constando a quantidade, a modalidade de recebimento dos

documentos e demais informações que se âzerem. üecessárÊas à apuração da prestação dos serviços;

CLÁUSULA VIGÉSIMA QnAVA - Fornecer ao Município, sempre que solicitadas.

certidões negativas de encargosüabalhistas, fiscais e previdenciários;

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - Disponibilizar ao Município os documentos e as

Informações necessárias para a veriãcação dos procedimentos de arrecadação, ficando o BANCO obrigado a

resolver eventual irregularidade, inclusive reprocessando a infoi'mação contida nos arquivos audítado}

prazo máximo de 30 (trinta) dias;

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - Manter as informações de transmissão de arrecadação em

meio eietr6óico por um período mínimo de 05 (cinco) anos}

N

CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - Apresentar relatório mensal indicando o

número de atendimento de arrecadação e a forma do recolhimento (atJto atendimento, internet. etc...).

,v
clÁusULA TRIGESIMA SEGUNDA - O banco repassará o produto da arrecadação

nos prazos definidos a seguir:
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PARÁGRAFO PRl14EIRa - Em até 02 (dois) dias úteis (fioat D+2), após a data do

recebimento do document:o de arrecadação pela instituição financeira;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Envio dos arquivos deietomo relativos aos recolhimentos

realizados pela instituição no dia úül nguinte ao da arrecadação, bem como o reenvio em até a3: (três) dias

corridos sempre que solic&ado peia CONTRATAlqTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO - !nformar os números para cantata telefêníco com as

centrais de apoio aos serviços de transmissão dos arquivos de retorno, bem como os endereços eietrõnicos

também utilizados peias mesmas, e ainda atualizá-los sempre que houver módi8icações destes.

Ci.AUSULA TRllGESIMA TERCEIRA RA:TENTE reserva-se no direito de não

receber os serviços em desacordo com o previsto neste instrumento,. podendo cancelar ó contrato e apt.tear

a$ %nções cabíveÊs, nos termos da legislação agente

CLÁUSULA TRIGESiMA QUARTA -- -Os serviços somente serão considerados

recebidos e executados, após a coriferêncla de praxe pelo Departamento solicÍtante.

DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

CLAUSUUI TRIGÉSIMA QUINTA - O valor por acha autenticada será de R$ 2120

(dais reais e vinte celttavas), sendo Q total do corttraü, para todos o$ deltas eúimado em R$
660.000,00: (seiscentos e wswnta mil reais), do total estimado de 30C.00Q (trezentas mit) guias de
arrecadação, de acordo com o item !1.3 Edital da Chamada Pública nõ 006/2017, de 3í de outubro de

2017 -- Processo nü 086/20{7

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não serão consideradas despesas adicionais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor da tarifa de autenticação será reajustado conforme

o índice apurado nos últimos í2 .(doze} meses, na ocasião da renovação, e divulgado pelo 18GE-lPCA,

conforme o disposto no artigo 34g da Lei Municipal na 349 da Lei Municipal Ra 2.454 de 10 de dezembro de

C!.AUSULA TRIGESIMA SEXTA - Os pagamentos serão efetuados mediante débito

em conta movimento da CONTRATANTE no mesmo dia ao do crédito (fimt i)+2), referente aas valores

arrecadados peia instituição ninaí!#tra, e será objeto de conferência pela (omissão de Recebimeótõ/

Fiscalização das autentlcações g#Éuada$, por meio de demonstrativo que será enviado ao Município no

prazo previsto no "parágrafo !:imundo da cláusula. Trigésima Segunda". ,/,7' /1
'1

/'

\y



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA$$OL
D©P&87AW&&Y0 0E NeGÓCioS JURíDiCaS

;DR. M:ARIANO DE $1QUEIRA FILHOS'

Estado de Sãt\ !)a11.!c

CLÁUSULA TRIGESIMA SENHA - Caso o Município COtTRATAN'!t ultrapaae o

prazo estipulado para pagamento p, desde que tenha dado causa ao atraso, sobre o valor do débito ou da

parcela incidirão, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compenmçao da mora., os

índices oãciaís de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, uma única vez, ate o

efetiva pagamento.

CLAUSUt.A TRIGESIMA OITAVA - As despesas decorrentes deste contrato serão

cobertas peias seguintes datações orçamentárias: 020604í230003.2.025 - i3903981 - Recursos Próprios

C. A. IÍQ.O0.00

DA RESCISÃO E PENALIDADES

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - A CONTRATADA estará sujetü, ainda a:

]l -- Malta de até 20% ijvinte por cento) abre o valor total do contrato quando ocorrer

inexecuç8o total ou pafciai do contrato, bem como, a rescisão unilateral, por culpa exclusiva da

CONTRATADA. sem prejuko de.outras sanções previstas em Lei e.

11- Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do conüata, por dia de atraso na

entrega do objeto

DE$CREDENCIAMENTO

CLÁIJSULA QUADRAaÉSiMA - O presente cíedenciâmerlto tem caráter precário, por

Isso; a qualquer momento, o credenciado oü a Administração poderão denunciar a credenclamento, aso

nla constatada qualquer irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas neste Edkal e

na legislação pertinente ou no interesse do credenciado, sem prejuízo do contraditório e da ampla defea.

CLÁUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA - O credenciado que desejar solicitar o

dêscredencíamento, deverá fãzê-io mediante aviso escrito. com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

DOS ENCARGOS

CLÁUSULA QUADKAOESIMA SEGUNDA - Os encargos trabalhistas

prevldenciários decorrentes deste contrato serão de responsabilidade da CONTRATADA

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

\
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CLÁUSULA QUADRAGESIMA 'TERCEIRA - O Município corÊratante reserva o direito

de. a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, desde que presentes razões de interesse público

superveniente e observadas as formalidades legais adiar, revogar e anular pardal ou totalmente a presente

Chamada Pública no 006/20í7 de 31 de outubro de 2.0í7, Proasso no 086/2017.

CLÁUSUI.A QÍIAORACÉSlmA QUARTA -- Este contrato reger-se'á nos termos da

Le} Federal Ro 8.666, de 21 de ljunho de 1993 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie

DO FORO

CLÁUSULA QUADKAcÉsinA QUINTA - Para dirimir quaisquer dúvidas ou litbios

decorrentes da interpretação e aplicação do presente Contrato, elegem as partes, o Foro da Comarca de

Mirassol, SP, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim. bustos e contratados, assinam o presente instrumento de
Contrato, digitado ern C)6 (seis) vias, de Igual teor e forma, com Q2 (duas) testemunhas instrumentárias.

Mlrassoi/$P, 08 de janeiro de 2017.

rlRü UNiBANCO s/A
Alexandre Arie! dos Santos

ti.
.)

c.' $ ](b
Testemunha
Crlstlane Martins Vasquez.
RG. 20.352.534
Matrícula na. 101.625-3

.»./

Giuiia C. Doénharco limões
XG, 3S.293.âZ4 Q SSP/SP
Matrícula no fOs.8õ4-9
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA$S©l
DEPÀRTÂMeNT© DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

;iDR. lüAltlANO DE BIQUEIRA FILHO)l
flua Capitão Neves. 1 998.- Centro - Mirâssol/SP - CEP: t51 30-0(}0

© PABX (1 ?} 3253-9460 - CNPJ 46.6.$2.032/0001 49
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TERMO DE RE-RAnHCAÇÃO

CONTRATO: OQS/2018

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE MIRASSOL/SP

CONTRATADA: rTAÚ UNIBANCO S/A

OBIETQ: A CONTRATADA se compromete a, em nome e por conta do Município de
girassol/SP, proceda o recebimento dos tributos e demais receitas municipais, tributárias ou não,
através de documeíttos de arrecadação emitidos obrigatoriamente em padrão FEBRABAN por
itttermédío de suas agências atrecadadoras com a pn'estação de contas por meio magnético dos
valores arrecadados, conforme descrita no Edita! da Chamada Pública no 006/2017, de 31 de
outubro de 2017 -- Processo Ho 086/20t7 -- D.A. -- D.C.l..

26.01.2018

O MUNICÍPIO DE MIRASSOI. devidamente representado por seu Prefeito

Muniüpal, Dr. ANDRE RXCARDQ FIEIRA, já quaiÊncada. denamlnado MUNICÍPIO e a empresa ITAU
UNIBANCO S/A./ com endereço na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, no 100, Torre alava Setuba!, Parque

Jabaquam, São Paulo/SP, CEP 04.344-902, inscrita no CNPJ Ro 60.701.í90/0001-04, Inscrição Municipal õo
089.314.0052-7. representada por seu(s) procurador(es), Sr. ALEXANDRE ARIEL DOS SANTOS, brasileiro,

amdQ, gemnte de prodnos, portador(a) da cédula de identidade RG no 22.678.639. InscHtoea) nc CPF no
162.310.308-81, com endereço comercial na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, no 100, Torre alava Setubal,

Parque Jabaquara, São Paulo/SP, CEP 04.344-902, e Sr. COSE ALEXANDRE PASSOS GONÇALVES, brasileiro,

caído. analista de Produtos, portador(a) da cédula de identidade RG Ro 6.518.001 $$P/$P, inscrito(a) no CPF no

939.814.818-87. com endereço comercial na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha. Ro ].00, Torre alava Setuba!,

Parque ]abaquara, São Pauta/SP, CEP 04.344-902, já qualificada. denominada CONTRATADA, firmam

presente TERMO DE RE-RAnFICÂÇAO, nos seguintes termos e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA RE'nnCAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA NO Q06/2017 - PROCESSO NO 086/2017 D.A. D.C.L

CONTRATO Na 005/2017



PREFEgTUKÃ MÜW$©!F! L De MIRAS$OL
DEPARTAMENTO 0E NEGÓCIOS JURíDiCaS

eDR, MARÇANO DE SIQ{JEIRA Fll.HOn
Rua Capitão Neves, t998 - Centro - Mirasso}/SP - CEP: 151 30-000

9 PABX (1 7) 3253-9460 - CNPJ 46.61 2.032/000149Estada de $ão Paul.

Contrato para credenciamenta de !nstitulçãa(ões) Financeira(s) para

que em nome e pol' conta do Município de Mirasnl SP. procedam o

recebimento dos tributos e demais receitas municipais, tributadas ou

não, através de documentos de arrecadação emitidos obrigatoriamente

em padrão FEBRA8AN por intermédio de suas agências arrecadadoras

com a prestação de cor\tas por meio magrlético dos valores

arrecadados - que, entre si, celebram o MUNICÍPIO DE GIRASSOL e a

empresa grAU UNIBANCO S/A

para constar desde a sua assinatura a. seguinte vedação

CHAMADA PUBLICA NO 006/2017 PROCESSO NO 086/20í7 D.A. D.C.L

ÇQNTRATO.NO 0Q5/2018

Contrato para credenclamento de Instituiçãolões) Financeira(s) para

que em nome e por conta. do Município de girassol SP, procedam o

ecebimento dos tributos e demais receitas municipais, tributárias ou

não, aüavés de documentos de arrecadação emitidos obrigatoriamente

em padrão FEBRABAN por intermédio de suas agências arrecadadoms

com a prestação de contas por meio magnético dos valores

arrecadados - que, entre si, celebram o MUNICÍPIO DE MIRASSOL e a

empresa !TAU UNIBANCO S/A

CLÁUSULA SEGUNDA DA RAllHCAÇÃO

Ficam ratificadas as demais Cláusulas do termo contra&ai celebrado em. 09 de outubro

de 2018, que não se alteraram por este Termo de Rerratiâicação.

Mirasso1, 26 de janeiro de 2018

..qtfxMq
:g!!!$a=GKl+giliãa êommarco limões

Chefe da SeçÕb de Contratos
DepaRamento de Neçócias Juríãcl)s "Dr. Mariano de Slqieiía Filho

Matricula il9 105.864-9

n


