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

CONTRATO NO 031/2018

Contrato para credenciamento de Instituição(ões)
Financeira(s) para que em nome e por conta do
Município de Mirassol SP, procedam o recebimento dos
tributos e demais receitas municipais, tributárias ou
não, através de documentos de arrecadação emitidos

obrigatoriamente em padrão FEBRABAN por intermédio
de suas agências arrecadadoras com a prestação de
contas por meio magnético dos valores arrecadados --
que, entre si. celebram o MUNICÍPIO DE MIRASSOL e a

empresa BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A-

pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE MIRASSOb pessoa

jurídica de direito público interno, CNPJ. 46.612.032/0001-49, cujo paço municipal encontra-se situado

na Praça Dr. Anísio rosé Moreira, no 22-90, Centro, em Mirassol, SP, neste ato, representado por seu

Prefeito Municipal, Dr. ANDRÉ RICARDO VIEIRA, brasileiro, casado, advogado, RG. 27.589.397-2

SSP/SP, CPF. 264.549.668-79, residente e domiciliado na Avenida Eliezer Magalhães, no 3566,

Primeiro Andar, bairro São Francisco, CEP 15.130-000, Mirassol/SP, doravante denominado

CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CNPJ.
90.400.888/0001-42, situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek. no 2041 e 2235 - Bloco A,

Vila Olímpia, na cidade de São Paulo/SP, CEP 04.543-011, neste ato, representada por Franciéle

Lúcia Ferreira, brasileira, casada, bancária, RG. 35.077.742-1, CPF. 225.716.908-50, residente e

domiciliado(a) na Travessa Edis Polizeli, no 2080, bairro Jardim Virar 1, em Votuporanga/SP, doravante

denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, nos termos do Edital da Chamada
Pública no 006/2017 de 31 de outubro de 2.017. Processo no 086/2017, conforme as disposições
abaixo:
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DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA se compromete a, em nome e por

conta do Município de Mirassol/SP, proceda o recebimento dos tributos e demais receitas municipais,

tributárias ou não, através de documentos de arrecadação emitidos obrigatoriamente em padrão

FEBRABAN por intermédio de suas agências arrecadadoras com a prestação de contas por meio

magnético dos valores arrecadados, conforme descrito no Edital da Chamada Pública no 006/2017, de
31 de outubro de 2017 - Processo no 086/20].7 - D.A. - D.C.L

CLÁUSULA SEGUNDA - O Edital da Chamada Pública Ro 006/2017, 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 contrato será de 12
(doze) meses, com início após a data de sua assinatura

PARÁGRAFO UNIÃO - Por se tratar de serviço público de natureza contínua, o
contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60(sessenta) meses,
no termos do artigo 57, inciso ll da Lei Federal no 8.666/93

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA QUARTA - Os créditos serão repassados ao Município em arquivo

magnético, em até 02 (dois) dias úteis após a data de arrecadação (float D+2). O produto da

arrecadação diária não repassado no prazo determinado, sujeitará o banco a remunerar o Município
no dia útil seguinte ao prazo determinado, com valores corrigidos monetariamente até a data do
referido repasse

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os repasses dos produtos arrecadados serão

efetuados através de crédito em conta de livre movimentação do Município CONTRATANTE. no prazo

estabelecido no "caput", podendo ser deduzido do valor do repasse a ser efetuado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Após o repasse por meio magnético ao município, fica

estabelecido o prazo de 02 (dois) dias úteis para a leitura e indagação ao banco, no çqso de
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ocorrência de inconsistências. O Banco por sua vez, deverá regularizar o meio magnético também

dentro de 02(dois) dias úteis após a data de arrecadação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica a cargo do banco recebedor a aceitação de

cheques de não clientes.

CLÁUSULA QUINTA - A arrecadação será para todos os créditos tributários

municipais, assim como de todos os créditos inscritos ou não no livro da Dívida Ativa, ajuizados ou

não, tributários ou não, onde a empresa CONTRATADA disponibilizará o atendimento para o

recebimento dos carnês/ guias, nas máquinas de auto atendimento ou correspondentes bancários,

recebimento em guichês, agências lotéricas, pela internet e recebimento em débito automático,

facultado o recebimento por meio dos caixas de suas agências.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todas as guias disponibilizadas aos contribuintes pela

internet através de softwares escrituração eletrõnica de Notas Fiscais, Declaração eletrânica do ISSQn

e sítio da Prefeitura Municipal cidadão online, assim como todas as guias

e boletos vencidos e não pagos, poderão ser recalculados na Prefeitura para a aplicação de multas/

juros, a qual emitirá nova guia para posterior pagamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO A(s) Instituição(ões) Financeira(s) credenciada do

presente processo deverá(ão) receber por todo o território nacional, por todos os canais de

recebimento, facultado o recebimento por meio dos caixas de suas agências;

CLÁUSULA SEXTA - A prestação dos serviços de arrecadação ficará sujeita a
regulação e fiscalização do Município e será realizada pelo Departamento de Contabilidade e Finanças

através do setor de Tesouraria

CLÁUSULA SÉTIMA - O Município poderá determinar a qualquer momento,

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

evantamentos, inclusive nas agências integrantes da rede arrecadadora. para certificação dos

procedimentos e repasses dos recursos arrecadados.

CLÁUSULA ORAVA - O Município através do Departamento de Tributos e
Fiscalização poderá a qualquer tempo solicitar a alteração das rotinas operacionais previstas no

nstrumento do contrato, mediante comunicação prévia à Instituição Financeira CONTRATADA, desde

#
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que o interesse público assim recomendar, observando o prazo estabelecido no Edital da Chamada

Pública no 006/2017 de 31 de outubro de 2.017, Processo no 086/2017.

CLÁUSULA NONA - E vedado ao BANCO:

a) Utilizar, revelar ou divulgar, no todo ou em parte, ainda que para uso

Interno, informações ou documentos vinculados à prestação de serviços para o Município.

b) Cancelar ou debitar valores sem a autorização expressa do Município.

CLÁUSULA DECIMA - Não será considerada como repassada a arrecadação:

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

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

valor registrado no extrato, e enquanto perdurar a irregularidade.

recebido pelo MunicípioP

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA -- Executar os serviços, rigorosamente de
acordo com as composições constantes no Edital de Chamada Pública no 006/2017 de 31 de outubro

de 2.017, Processo no 086/2017 e seus anexos, garantindo a substituição ou nova realização dos

serviços em 48(quarenta e oito) horas, contadas da data da Notificação escrita do Departamento

requisitante, sem qualquer ónus para a CONTRATANTE, caso esteja em desacordo com o solicitado.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - Não realizar serviço diverso do CONTRATADO,
sem a devida autorização do CONTRATANTE e, em caso de substituição, a instituição financeira

CONTRATADA deverá, antes de modificar o objetivo contratual, enviar o pedido ao Departamento
solicitante com as devidas justificativas.

CLÁUSULA DECIMA 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 Pública no 006/2017 de 31 de outubro de 2.017.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - Assumir a responsabilidade pelos ates
praticados por seus funcionários, agentes, assessores, representantes e qualquer pessoa vinculada a
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sua instituição no cumprimento do presente Contrato que venham em prejukos dos interesses do

Município.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Receber tributos e demais receitas municipais

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

aprovadas pelo Município, que estejam com todos os campos de informações obrigatórios

devidamente preenchidos, sem emendas ou usuras, por qualquer modalidade pela qual se processe o

pagamento

CLÁUSULA DECIMA SEXTA Arrecadar em todas as suas agências,

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

inauguradas, após a assinatura do contrato.

CLÁUSULA DECIMA SETIMA -- Apresentar ao Município, no ato da assinatura do

contrato, meios necessários a implementação da prestação de serviços e os horários 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.

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - Comunicar formalmente ao Município, com a

maior brevidade possível, a ocorrência de avarias, 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 modificação de qualquer processo que

tenha reflexo nos serviços;

CLÁUSULA DECIMA NONA - A informação recebida nas guias de recolhimento

será obtida pela leitura do código de barras padrão FEBRABAN ou pela digitação da respectiva

representação numérica, ou por meio previamente aprovado pelo Município;

CLÁUSULA VIGESIMA - O Banco não poderá, em hipótese alguma, cobi
qualquer taxa ou tarifa do contribuinte e/ou devedor, pela recepção, processamento e pagamento

suas obrigações;

V
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CLÁUSULA VIGESIMA PRIMEIRA -- Autenticar as guias de arrecadação, em
todas as suas vias, ou emitir um recibo da recepção do pagamento, contendo o número de

autenticação caixa ou código de transição, valor e data de pagamento, além da representação
numérica do código de barras;

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA -- Manter as guias de arrecadação arquivadas

por um período de 180(cento e oitenta) dias;

CLÁUSULA VIGESIMA TERCEIRA - Enviar ao Município, até as llh00min do

dia útil seguinte, arquivo com total das transações do dia anterior, sendo que o valor total da
arrecadação deverá ser o mesmo do valor transmitido pelo Município;

CLÁUSULA VIGESIMA QUARTA Efetuar o repasse do produto da arrecadação

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

de 02 (dois) dias úteis (noat D+2), sem prejuízo do prazo para envio dos arquivos de retorno previsto
na "Cláusula Vigésima Terceira

CLÁUSULA VIGESIMA 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 prquízo das penalidades previstas no contrato;

CLÁUSULA VIGESIMA 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 serviços de arrecadação, o que dependerá de prévia ciência
das partes, por escrito;

CLÁUSULA VIGESIMA SETIMA - Apresentar mensalmente ao Município

documento com a discriminação dos serviços prestados, constando a quantidade, a modalidade de

recebimento dos documentos e demais informações que se fizerem necessárias à apuração da
prestação dos serviços;

CLÁUSULA VIGESIMA OITAVA -- Fornecer ao Município, sempre que

solicitadas, certidões negativas de encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários;
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CLÁUSULA VIGESIMA NONA -- Disponibilizar ao Município os documentos e as
nformações necessárias para a verificação dos procedimentos de arrecadação, ficando o BANCO

obrigado a resolver eventual irregularidade, inclusive reprocessando a informação contida nos

arquivos auditados, no prazo máximo de 30 (trinta) diasl

CLÁUSULA TRIGESIMA - Manter as informações de transmissão de arrecadação

em meio eletrõnico por um período mínimo de 05(cinco) anos;

CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - Apresentar relatório mensal indicando o

número de atendimento de arrecadação e a forma do recolhimento(auto atendimento, internet.

)etc

CLÁUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - O banco repassará o produto da

arrecadação nos prazos definidos a seguir:

PARÁGRAFO PRIMEIRO Em até 02 (dois) dias úteis (float D+2), após a data

do recebimento do documento de arrecadação pela instituição financeira;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Envio dos arquivos de retorno relativos aos

recolhimentos realizados pela instituição no dia útil seguinte ao da arrecadação, bem como o reenvio

em até 03 (três) dias corridos sempre que solicitado pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Informar os números para contato telefónico com as

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

eletrânicos também utilizados pelas mesmas, e ainda atualizá-los sempre que houver modificações
destes

CLÁUSULA TRIGESIMA TERCEIRA -- O CONTRATANTE reserva-se no direito de

não receber os serviços em desacordo com o previsto neste instrumento, podendo cancelar o contrato

e aplicar as sanções cabíveis, nos termos da legislação vigente

CLÁUSULA TRIGESIMA QUARTA -- Os serviços somente serão considerado

recebidos e executados, após a conferência de praxe pelo Departamento solicitante.

DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

d
@'
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CLÁUSULA TRIGESIMA QUINTA - O valor por ficha autenticada será de R$
2,20(dois reais e vinte centavos), sendo o total do contrato, para todos os efeitos estimado em

R$ 660-000,00 (seiscentos e sessenta mil reais), do total estimado de 300.000 (trezentas mll)
guias de arrecadação, de acordo com o item 11.3 Edital da Chamada Pública no 006/2017, de 31 de
outubro de 2017 - Processo no 086/2017.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não serão consideradas despesas adicionais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor da tarifa de autenticação será reajustado

conforme o índice apurado nos últimos 12(doze) meses, na ocasião da renovação, e divulgado pelo

IBGE-lPCA. conforme o disposto no artigo 349 da Lei Municipal no 349 da Lei Municipal no 2.454 de
10 de dezembro de 2001

CLÁUSULA TRIGESIMA SEXTA - Os pagamentos serão efetuados mediante

débito em conta movimento da CONTRATANTE no mesmo dia ao do crédito (float D+2), referente aos

valores arrecadados pela instituição financeira, e será objeto de conferência pela Comissão de

Recebimento/ Fiscalização das autenticações efetuadas, por meio de demonstrativo que será enviado

ao Município no prazo previsto no "parágrafo segundo da Cláusula Trigésima Segunda".

CLÁUSULA TRIGESIMA SETIMA Caso o Município CONTRATANTE ultrapasse

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

ou da parcela incidirão, para Rns de atualização monetária. remuneração do capital e compensação da

mora, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, uma

única vez, ate o efetivo pagamento.

CLÁUSULA TRIGESIMA OITAVA - As despesas decorrentes deste contrato

serão cobertas pelas seguintes dotações orçamentárias: 0206041230003.2.025 - 33903981

Recursos Próprios - C. A. 110.00.00.

DA RESCISÃO E PENALIDADES

CLÁUSULA TRIGESIMA NONA - A CONTRATADA estará sujeita, ainda a
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1 -- Multa de até 20%(vinte por cento) sobre o valor total do contrato quando

ocorrer inexecução total ou parcial do contrato, bem como, a rescisão unilateral, por culpa exclusiva

da CONTRATADA, sem prejuízo de outras sanções previstas em Lei e,

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

na entrega do objeto

DESCREDENCIAMENTO

CLÁUSULA QUADRAGESIMA - O presente credenciamento tem caráter

precário, por isso, a qualquer momento, o credenciado ou a Administração poderão denunciar o

credenciamento, caso seja constatada qualquer irregularidade na observância e cumprimento das

normas fixadas neste Edital e na legislação pertinente ou no interesse do credenciado, sem prejuízo

do contraditório e da ampla defesa

CLÁUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA O credenciado que desejar solicitar
o descredenciamento, deverá fazê-lo mediante aviso escrito, com antecedência mínima de 60
(sessenta) dias

DOS ENCARGOS

CLÁUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA - Os encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes deste contrato serão de responsabilidade da CONTRATADA.

DAS DISPOSIÇOES GERAIS

CLÁUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA O Município contratante 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 parcial ou

totalmente a presente Chamada Pública no 006/2017 de 31 de outubro de 2.017, Processo no
086/2017

9
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CLÁUSULA QUADRAGESIMA QUARTA -- Este contrato reger-se-á nos termos

da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas regulamentares aplicáveis à
especte.

DO FORO

CLÁUSULA QUADRAGESIMA QUINTA - Para dirimir quaisquer dúvidas ou

litígios 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, justos e contratados, assinam o presente instrumento de

Contrato, digitado em 06 (seis) vias, de igual teor e forma, com 02 (duas) testemunhas
instrumentárias.

Mirassol/SP, 22 de fevereiro de 2018

Matrícula no. 101.625-3 J Matrícula 101.182-0

ão
CLAYTON pOg$\NTOS QUEIROZ

/L
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