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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2017
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2017
INSTRUMENTO CONTRATUAL DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE EPITÁCIO-SP E A INSTITUIÇÃO BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A. DE Nº 015/2017.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DAS PARTES
1.1 - CONTRATANTE - Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente
Epitácio, localizada à Praça Almirante Tamandaré, n.º 16-19, no município de
Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, representado neste ato pela Excelentíssima
Senhora Cássia Regina Zaffani Furlan, Prefeita Municipal, brasileira, maior, casada,
portadora da cédula de identidade registro geral n.º 16.851.892-2 - SSP/SP, inscrita no
CPF n.º 246.438.648-00, residente e domiciliada à Rua Porto Alegre, n.º 16-25,
Apartamento n.º 23, Vila Santa Rosa, nesta cidade de Presidente Epitácio, Estado de
São Paulo, doravante denominado CONTRATANTE.
CONTRATADA – Banco Santander (Brasil) S.A, inscrita no CNPJ sob o nº.
90.400.888/0001-42, estabelecida na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041
e 2235 – Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo-SP, CEP nº 04543-011, neste ato
representado pelo Sr. Evandro da Cruz Patrão, Gerente Geral, casado, brasileiro, com
endereço comercial na Rua Fortaleza nº 7-08 – Presidente Epitácio/SP, portador da
cédula de identidade RG nº 26.394.793-2 – SSP/SP, e C.P.F/MF. nº. 213.121.578-95,
Telefone n.º (18) 3281-9800, doravante denominada simplesmente CONTRATADA. As
partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de
Prestação de Serviços, que se rege pelas cláusulas seguintes.
CLÁUSULA SEGUNDA
DO OBJETO
2.1 - Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços bancários de rec olhimento
de tributos, impostos, taxas, dívida ativa e demais receitas públicas devidas à
municipalidade, através de DAM, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas
agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados.
Parágrafo Único - A CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a receber tributos,
impostos, taxas, dívida ativa e demais receitas públicas devidas à municipalidade,
adequadas ao padrão FEBRABAN de arrecadação, no(s) canal (is) de atendim ento
abaixo identificado(s), salvo aqueles que a instituição financeira não se dispor a oferecer
em caráter obrigatório, com excessão ao recebimento via Guichê que é de caráter
facultativo:
I - Rede Lotérica, Correspondentes Bancários e Similares;
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II - Internet Banking; e,
III - Terminais de Auto-atendimento.
CLÁUSULA TERCEIRA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3.1 - A CONTRATANTE providenciará a emissão e remessa dos documentos de
arrecadação aos clientes/usuários.
Parágrafo Único - Para emissão dos documentos de arrecadação, a CONTRATANTE
padronizará em um único formulário todas as suas contas, tributos e demais receitas,
permitindo a automação dos serviços de arrecadação por parte da CONTRATADA,
devendo comunicar sempre que haja qualquer alteração no seu formulário padrão de
arrecadação.
3.2 – Após o vencimento dos TRIBUTOS, a CONTRATADA estará autorizada a receber
os documentos de cobrança, acrescidos os valores de multa e mora diária previstas na
lamina para autenticação.
Parágrafo Único - A CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a receber, no primeiro
dia útil subseqüente ao vencimento, documentos, objeto deste Contrato, cujos
vencimentos recaírem em dias em que não houver expediente bancário, sem o
acréscimo de qualquer valor.
3.3 - A CONTRATANTE é responsável pelas declarações, cálculos, valores, multas,
juros, correção monetária e outros elementos consignados nos documentos de
arrecadação, devendo a CONTRATADA recusar o recebimento quando ocorrer qualquer
das seguintes hipóteses:
I - O documento de arrecadação for impróprio;
II - O documento de arrecadação contiver emendas, rasuras e/ou quaisquer
impeditivos para leitura do código de barras.
3.4 - A CONTRATANTE efetuará o cancelamento do pagamento, com a consequente
reabertura do valor devido, para valores já repassados, quando a CONTRATADA
comprovar, por meio de dossiê, que houve quitação irregular.
Parágrafo Único - Na ocorrência do item 3.4 a CONTRATADA efetuará o lançamento
de acerto, com comunicação a CONTRATANTE, na conta de livre movimentação citada
no item 7.1, Parágrafo Primeiro.
3.5 - A CONTRATANTE tem o prazo de 72 horas, após a recepção do meio magnético
contendo os registros do movimento arrecadado, para solicitar à CONTRATADA a
regularização de eventuais inconsistências verificadas no meio magnético.
CLÁUSULA IV
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1 - A CONTRATADA não está autorizada a receber cheques de emissão do próprio
cliente/usuário ou de terceiros, para quitação dos documentos objeto deste Contrato.
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4.2 - A CONTRATADA está autorizada a efetuar estorno de documento de arrecadação
quando constatar quitação irregular, desde que ocorra na mesma data do recebimento e
antes do processamento que consolida o arquivo a ser entregue no primeiro dia útil após
a data de arrecadação.
4.3 - A CONTRATADA emite comprovante de pagamento ao cliente/usuário, no ato da
quitação do documento de arrecadação da CONTRATANTE, nos padrões estabelecidos
para cada canal de atendimento.
Parágrafo Primeiro - Para os recebimentos realizados no canal correspondente não há
obrigatoriedade de guarda nem entrega à CONTRATANTE, do documento físico
arrecadado.
Parágrafo Segundo - A CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a fragmentar os
documentos físicos objeto deste Contrato, 90 dias após a data da arrecadação.
4.4 - Os arquivos contendo os registros do movimento arrecadado são colocados à
disposição da CONTRATANTE, no primeiro dia útil após a arrecadação, por meio de
transmissão eletrônica, padrão FEBRABAN, estando a CONTRATADA isenta da
entrega dos documentos físicos.
Parágrafo Primeiro - Em caso de inconsistência no arquivo retorno apontada pela
CONTRATANTE no meio magnético, a CONTRATADA deve manifestar-se no prazo de
72 horas, após o comunicado de inconsistência.
Parágrafo Segundo – A CONTRATANTE poderá solicitar a redisponibilização do
arquivo retorno à CONTRATADA, observado o período conforme CLÁUSULA DÉCIMA
SEGUNDA.
4.5 - No caso de lançamento de crédito ou débito indevido na conta de livre
movimentação citada no item 7.1, Parágrafo Primeiro, cuja origem seja o processo de
arrecadação, a CONTRATADA efetua lançamento de acerto e comunica a
CONTRATANTE.
4.6 - A CONTRATADA fica obrigada a prestar informações à CONTRATANTE, relativas
aos recebimentos efetuados e de seus respectivos valores ocorridos em até 30 dias da
data da arrecadação.
Parágrafo Único - Na caracterização de diferenças nos recebimentos de contas, no
prazo previsto no caput desta Cláusula, cabe à CONTRATANTE o envio de cópia das
contas que originaram a diferença, e respectivos comprovantes de pagamento, para
regularização pela CONTRATADA.
CLÁUSULA QUINTA
DAS OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS
5.1 - Qualquer alteração na sistemática de prestação dos serviços ajustados neste
Contrato depende de prévia concordância entre as partes, por escrito.
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Parágrafo Único - Toda providência tomada tanto pela CONTRATANTE quanto pela
CONTRATADA, visando racionalização ou aperfeiçoamento dos serviços, que resulte
em alteração nos seus custos, será objeto de renegociação das Cláusulas Financeiras
deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA
DO REPASSE FINANCEIRO
6.1 - A CONTRATADA repassa o produto da arrecadação nos prazos definidos a seguir:
I – Até o 2° dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados, nos
canais especificados no item 2.1, parágrafo 1º.
Parágrafo Primeiro - Os recursos provenientes da arrecadação oriundas dos
recolhimentos das receitas do Município serão imediatamente transferidos para
aplicação financeira na própria instituição financeira, na Agência nº 0310, conta nº
45.00007-4, podendo ser criadas oportunamente contas para cada tributo.
Parágrafo Segundo - Os valores referentes aos repasses não efetuados no prazo
contratado estão sujeitos a correção com base na variação da Taxa Referencial de
Títulos Federais do dia útil seguinte ao previsto no caput desta Cláusula até o dia do
efetivo repasse.
CLÁUSULA SÉTIMA
DA TARIFA PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
7.1 - Pela prestação de serviços de arrecadação, objeto do presente Contrato, a
CONTRATANTE pagar à CONTRATADA tarifa única pelos documentos com código de
barras e prestação de contas através de meio magnético, o valor de R$ 1,90 (um real e
noventa centavos).
Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA debita o valor correspondente à tarifa no
mesmo dia do crédito da arrecadação, na conta de livre movimentação da
CONTRATANTE definida no Parágrafo Primeiro da CLÁUSULA SEXTA.
Parágrafo Segundo - O valor correspondente ao total apurado para a tarifa contratada,
que não for repassado à CONTRATADA no prazo estabelecido, está sujeito à correção
com base na variação da Taxa Referencial de Títulos Federais do dia útil seguinte ao
previsto no parágrafo anterior até o dia do efetivo repasse.
Parágrafo Terceiro - O BANCO não poderá, em hipótese alguma, cobrar qualquer taxa
ou tarifa do contribuinte e/ou devedor, pela recepção, processamento e pagamento de
suas obrigações.
CLÁUSULA OITAVA
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
8.1 - O presente Contrato tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado, a critério da administração, por iguais períodos.
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Parágrafo Único - No caso de prorrogação de contrato, os preços acima serão
reajustados a cada 12 meses pelo INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, ou outro índice que vier a substituí-lo, ou de acordo com a legislação
em vigor, pela menor periodicidade que ela autorizar.
CLÁUSULA NONA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1 - As despesas decorrentes deste credenciamento correrão à conta da seguinte
dotação orçamentária já consignadas no orçamento em vigor.
02 - Executivo
02.10 – Secretaria de Finanças
04.129.0028-2.013000 – Divisão de Tributação
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica (114)
3.3.90.39.81.00 – Serviços Bancários (7.518)
Fonte de Recurso: 01 – Tesouro
CLÁUSULA DÉCIMA
DAS PENALIDADES
10.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas ou o cumprimento
em desacordo com o pactuado acarretará à CONTRATADA, as penalidades previstas
no art. 87, da Lei 8666/93 e alterações, conforme a gravidade da infração e
independentemente da incidência de multa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DAS MULTAS
11.1 - A CONTRATANTE, no uso das prerrogativas que lhe confere o inc. IV, do art. 58
e art. 87, inc. II, da Lei de Licitações, aplicará multa por:
a) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado este a 10 (dez) dias,
após o qual será considerada inexecução contratual;
b) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato,
cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar
com a Administração pelo prazo de (um ano);
c) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato,
cumulado com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar
com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos).
11.2- As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DA RESCISÃO
12.1- Este Termo poderá ser rescindido por mútuo acordo, mediante termo próprio e
notificação prévia de 30 (trinta) dias, desde que atendida a conveniência da
CONTRATANTE.
Parágrafo Primeiro - Será rescindido o presente Termo, independente de notificação
judicial ou extrajudicial, sem qualquer direito à indenização, por parte da
CONTRATADA, se esta:
I - não cumprir regularmente quaisquer das obrigações assumidas neste Termo;
II- subcontratar os serviços, sem autorização do CONTRATANTE, ou, em
qualquer hipótese, transferir ou ceder, total ou parcialmente, o objeto deste Termo de
Credenciamento;
III- fusionar, cindir ou incorporar-se a outra empresa;
IV- falir ou requerer recuperação judicial ou extrajudicial;
V- paralisar ou cumprir lentamente o objeto, sem justa causa, por mais de 15
(quinze) dias consecutivos;
VI - demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou má fé;
Parágrafo Segundo – A CONTRATANTE poderá, ainda, rescindir este Termo na
ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no arts. 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666,
de 21 de junho de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DA FISCALIZAÇÃO
13.1 - A CONTRATANTE realizará, subsidiariamente, fiscalização decorrentes desse
Termo os quais serão a cargo do Secretário Municipal de Finanças, o senhor Marcos
Jundi Ota, não excluindo ou restringindo a responsabilidade da CONTRATADA no
cumprimento do contrato, objeto desse Termo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DAS NORMAS LEGAIS APLICÁVEIS
14.1 - Aplicam-se a esse termo de credenciamento as normas da Lei Federal n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, bem como as disposições do Edital de Credenciamento n°
001/2017, e seus Anexos, como se aqui estivessem transcritos.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DO FORO
15.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Presidente Epitácio/SP, para dirimir questões
que porventura se originem do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, em 3 (três) vias de igual
teor e para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, que declaram
conhecer todas as Cláusulas deste Contrato, na proposta comercial apresentada, bem
como todas as demais disposições contidas no instrumento convocatório e respectivos
pedidos de esclarecimento, cujas respostas, disponibilizadas na página oficial deste
Município passam a integrar e vigorar durante a execução do presente instrumento
contratual ora firmado.
Presidente Epitácio, 12 de abril de 2.017.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
EVANDRO DA CRUZ PATRÃO
GERENTE GERAL – AGÊNCIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
CÁSSIA REGINA ZAFFANI FURLAN
PREFEITA MUNICIPAL
Contratante

TESTEMUNHAS:

BRUNO CÉSAR DOS SANTOS RAMOS
RG: 42.823.456-2 – SSP/SP
CPF: 324.490.558-78

ANA PAULA DA MOTA SOUZA
RG: 28.540.397-7 - SSP/SP
CPF: 273.338.568-28
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio
CONTRATADA: Banco Santander (Brasil) S.A
CONTRATO N.º (DE ORIGEM): 015/2017
OBJETO: Credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços de
arrecadação de tributos e demais receitas municipais.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos
e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o
mais que couber.

Outrossim, estamos cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões
que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no
Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de
14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

Presidente Epitácio-SP, 12 de abril 2017.

CONTRATANTE
Nome e Cargo: Cássia Regina Zaffani Furlan – Prefeita Municipal
E-mail institucional: prefeita@presidenteepitacio.sp.gov.br
E-mail pessoal: cafabulu@uol.com .br
Assinatura:___________________________

CONTRATADA
Nome e Cargo: Evandro da Cruz Patrão – Gerente Geral “Agência de Pres. Epitácio”.
E-mail institucional: ecpatrao@santander.com.br
E-mail pessoal:
Assinatura:___________________________
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