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CONTRATO N.º 029/2021 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2021 

 

PROCESSO N.º 1030/2021 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO 

ARACANGUÁ E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA BANCO BRADESCO S.A. 

 

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO 

ARACANGUÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede à Rua Pio Prado, 285, inscrita no CNPJ nº 

59.764.399/0001-20, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo Exmo. 

Prefeito, o Sr. ROBERTO DONÁ, neste ato assistido pela Diretora do Departamento de Finanças, Sra. 

BRUNA SUELEN DA SILVA e de outro lado a Instituição bancária BANCO BRADESCO S.A., CNPJ nº 

60.746.948/0001-12, com sede na Cidade de Deus, s/nº, bairro Vila Yara, CEP 06029-900, na cidade 

de Osasco, Estado de São Paulo, representada por seus procuradores LEANDRO CALIXTO 

CATANOSSI, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 32.923.509-6 

SSP/SP, inscrito no CPF nº 217.910.838-97 e PEDRO LOTT DE ANDRADE, brasileiro, bancário, 

casado, portador da cédula de identidade RG MG nº 8532511 SSP/MG, inscrito no CPF nº 

035.533.346-57, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista a adjudicação do objeto da 

Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 020/2021 e a homologação pelo Senhor Prefeito, 

celebram entre si, na melhor forma de direito público e das disposições de direito privado, o presente 

contrato, o qual se regerá pela Lei Federal nº 8.666/93, ficando vinculado ao edital do Pregão 

Presencial nº 020/2021 e à proposta da contratada, e pelas seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

 

1.1- Contratação de Instituição Bancária para prestação de serviços bancários para o recebimento de 

guias dos tributos e demais receitas públicas do Município, especialmente Guia de Serviços de 

Arrecadação de ÁGUÁ, IPTU, ITBI, ISSQN, CIP, TAXAS, DÍVIDA ATIVA e OUTROS, através de 

Boletos de Cobrança, na modalidade cobrança com registro, de acordo com o padrão da 

FEBRABAN, pagável em qualquer rede bancária e por intermédio de suas agências bancárias, com 

prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados. 

 

1.2- Considera-se parte integrante do presente instrumento, como se nele estivessem transcritos, os 

seguintes documentos:  

a) Edital do Pregão Presencial nº 020/2021 e seus respectivos anexos; 

b) a proposta de 21 de Junho de 2021, considerando-se o valor adjudicado aquele ofertado pela 

CONTRATADA na sessão de processamento da licitação; e  
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c) Ata de sessão do Pregão Presencial nº 020/2021. 

 

1.3- O objeto da presente contratação poderá sofrer, nas mesmas condições, acréscimos ou 

supressões nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR E RECURSOS FINANCEIROS 

 

2.1- As partes atribuem para efeito de direito, o valor unitário do boleto bancário liquidado em R$ 1,28 

(um real e vinte e oito centavos); perfazendo este contrato o valor total de R$ 96.000,00 (noventa e 

seis mil reais). 

 

2.2- As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das fontes de recurso conforme 

codificado para o exercício, como segue: FCV nº 34 e CD nº 3.3.90.39.01-01, Funcional Programática 

nº 04.122.0002-2.006, do DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. (RECURSO PRÓPRIOS)  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA 

 

3.1- A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, 

podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 

 

3.2. No caso de prorrogação de contrato, os valores constantes na cláusula segunda, poderão ser 
reajustados pelo IPCA/IBGE, acumulado no período da vigência do contrato, por simples termo de 
aditamento tendo como base o mês que antecede o término do contrato; 
 

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

 

4.1- O objeto deverá ser executado conforme as especificações e condições estabelecidas no Termo 

de Referência – Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 020/2021; 

 

4.2- A contratada deverá executar os serviços de arrecadação/recebimento dos boletos bancários, no 

modelo de ficha de compensação da Carteira de Cobrança Registrada no padrão FEBRABAN 240 

posições, através de suas agências bancárias em todo território nacional, em qualquer rede bancária, 

correspondentes, caixas e outros meios eletrônicos, e, outras instituições conveniadas. 

 

4.3- A contratada deverá realizar o registro dos boletos gerados pelo município em sua base de dados, 

via WEB SERVICE, no prazo máximo de 1 hora após o envio do arquivo de registro. 

 

4.4- A contratada deverá manter banco de dados com os boletos emitidos pela municipalidade, 

devendo o contratado baixar os pagamentos automaticamente e ainda cancelar ou alterar o registro 

dos boletos de acordo com as solicitações do setor de tributos da municipalidade. 
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4.5- A prestação de serviços de arrecadação/recebimento será executada através de boletos de 

cobrança registrada, que serão emitidos e distribuídos pelo município de Santo Antônio do Aracanguá. 

 

4.6- A contratada deverá repassar os valores arrecadados no sistema D+1, ou seja, repassar os 

recursos recebidos um dia útil após o recebimento dos mesmos, que deverá ser creditado em conta 

corrente a ser informada pelo setor de Tributos da Municipalidade. 

 

4.7- A contratada deverá enviar arquivo eletrônico contendo os dados dos boletos recebidos e as tarifas 

cobradas, até as 10:00 horas do próximo dia útil ao recebimento, devendo ainda este arquivo ser 

compatível com o banco de dados do sistema de arrecadação do Setor de Tributos da Municipalidade. 

 

4.8- A contratada deverá informar a municipalidade, com a maior brevidade possível, a ocorrência de 

inconsistências ou irregularidades no ato do recebimento ou envio dos arquivos digitais dos boletos, 

visando evitar prejuízos aos munícipes e à municipalidade. 

 

4.9- As informações relativas aos dados dos contribuintes e dos tributos, serão acolhidas através de 

código de barras, padrão FEBRABRAN 240 posições, cujo LAYOUT deverá ser repassado pelo 

contratado, imediatamente após a assinatura do contrato. 

 

4.10- O valor creditado na conta corrente da municipalidade deverá ser igual ao valor total do arquivo 

eletrônico, disponibilizado pelo contratado.  

 

4.11- A contratada não poderá, em hipótese alguma, cobrar qualquer taxa ou tarifa do contribuinte e/ou 

devedor, pelo recebimento, processamento e pagamento dos boletos bancários. 

 

4.12- A contratada deverá informar ao setor de Tributos da Municipalidade, os telefones de contato do 

respectivo setor da instituição financeira, responsável pelos serviços de transmissão de dados e 

arquivos de retorno da arrecadação dos boletos. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

 

5.1- Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por 

servidor da CONTRATANTE, devidamente designado. 

 

5.2- A atestação de conformidade da prestação dos serviços cabe ao titular do setor responsável pela 

fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

 

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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Além das obrigações e disposições constantes no Termo de Referência do Edital, a CONTRATADA 

obriga-se a: 

 

6.1- Manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições que culminaram em sua 

habilitação na fase da licitação. 

 

6.2- Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais resultantes da 

execução deste contrato. 

 

6.3- A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

Além das obrigações e disposições constantes no Termo de Referência do Edital, o CONTRATANTE 

incumbe-se a: 

7.1- Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições, preços e prazos pactuados. 

 

7.2- Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato. 

 

7.3- Notificar por escrito a ocorrência de irregularidades durante a execução do objeto. 

 

CLÁUSULA OITAVA - FORMA DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA 

 

8.1- A tarifa de recebimento dos boletos bancários deverá ser cobrada somente na liquidação dos 

boletos, isentando a municipalidade das demais tarifas de registro, cancelamento ou alteração do 

registro, manutenção e baixa dos boletos, ou seja, TARIFA ÚNICA. 

 

8.2- A tarifa será calculada por unidade de boleto bancário arrecadado multiplicado pela quantidade de 

boletos recebidos no dia útil anterior, que deverá ser debitada na mesma conta corrente onde foram 

creditados os valores arrecadados. 

 

CLÁUSULA NONA – PAGAMENTO 

 

9.1- O pagamento pelos serviços prestados, será feito através de débito automático na conta corrente a 

ser informada pela Contratante, levando-se em conta o valor unitário cobrado pela liquidação dos 

boletos bancários, multiplicado pela quantidade de boletos arrecadados no dia anterior. 

 

mailto:licitacao@saaracangua.sp.gov.br


 Município de Santo Antônio do Aracanguá   
  Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro – Fone: (0**18) 3639-9000   

CEP: 16130-000 - Estado de São Paulo  
licitacao@saaracangua.sp.gov.br 

 
  
 

CONTRATO Nº 029/2021 – CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO 
DE TRIBUTOS ATRAVES DE BOLETO DE COBRANÇA, NA MODALIDADE COBRANÇA COM 
REGISTRO. 

 

“VOCÊ FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 

 

5 

9.2- A contratada está obrigada a disponibilizar diariamente os arquivos eletrônicos e relatório contendo 

os valores arrecadados no dia útil anterior, juntamente com os valores das tarifas cobradas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO E SANÇÕES 

 

10.1- Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato ou 

instrumento equivalente, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para este 

certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 

na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito à 

sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e demais penalidades legais. 

 

10.2- O não cumprimento das obrigações assumidas no presente instrumento (Contrato) ou a 

ocorrência da hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e no 

artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir, 

unilateralmente, este contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o 

disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência.  

 

10.3- Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, 

a Contratada que: 

 

10.3.1- Inexecução total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

 

10.3.2- Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 

10.3.3- Fraudar na execução do contrato; 

 

10.3.4- Comportar-se de modo inidôneo; 

 

10.3.5- Cometer fraude fiscal; 

 

10.3.6- Não mantiver a proposta. 

 

10.4- A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, 

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 

10.4.1- Advertência; 

 

10.4.2- Multa moratória de 1% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
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10.4.3- Multa compensatória de 30% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 

total do objeto; 

 

10.4.4- Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

 

10.4.5- Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 

até dois anos; 

 

10.4.6- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 

ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

 

10.5- Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

Contratada que: 

 

10.5.1- Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

 

10.5.2- Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 

10.5.3- Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

 

10.6- A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na 

Lei nº 8.666, de 1993.  

 

10.7- A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

 

11.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Araçatuba - SP, com a renúncia expressa de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir possíveis dúvidas oriundas deste Contrato e que não 
possam ser resolvidas por comum acordo entre as partes, e os casos aqui omissos serão supridos pela 
lei 8.666/93, e subsidiariamente pelo Código de Defesa do Consumidor, Código Civil e demais normas 
pertinentes ao caso. 
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E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor e para um único efeito, para que produzam os jurídicos e legais efeitos, o 
comprometendo-se as partes a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato, por si e seus sucessores, 
em Juízo ou fora dela. MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ, 24 DE JUNHO DE 2021. 
 
 
 

ROBERTO DONÁ 
Prefeito 

 
 
 

BRUNA SUELEN DA SILVA 
Diretora do Departamento de Finanças 

 
 
 

BANCO BRADESCO S.A. 

LEANDRO CALIXTO CATANOSSI 

Procurador 

 

 

 

BANCO BRADESCO S.A. 

PEDRO LOTT DE ANDRADE  

Procurador 
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ANEXO I 

 TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Contratação de Instituição Bancária para prestação de serviços bancários para o recebimento de 

guias dos tributos e demais receitas públicas do Município, especialmente Guia de Serviços de 

Arrecadação de ÁGUÁ, IPTU, ITBI, ISSQN, CIP, TAXAS, DÍVIDA ATIVA e OUTROS, através de 

Boletos de Cobrança, na modalidade cobrança com registro, de acordo com o padrão da 

FEBRABAN, pagável em qualquer rede bancária e por intermédio de suas agências bancárias, com 

prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados. 

 

1.2. As cobranças deverão ser efetuadas nas seguintes modalidades: diretamente no caixa, no 

autoatendimento, pela internet, ou através de qualquer rede bancária, conforme o contribuinte desejar.  

 

1.3. O crédito dos valores cobrados deverá estar disponível para o Município de Santo Antônio do 

Aracanguá no dia seguinte ao recebimento.  

 

1.4. Quantidade:  

 

Item Unid. Quant. Estimada Especificações 

01 
Unidade 

de Boleto 
75.000 (ANUAL) 

Contratação de Instituição Bancária para prestação de 

serviços bancários para o recebimento de guias dos tributos 

e demais receitas públicas do Município, especialmente 

Guia de Serviço de Arrecadação de Água, IPTU, ITBI, 

ISSQN, CIP, TAXAS, DÍVIDA ATIVA e OUTROS, através de 

Boletos de Cobrança, na modalidade cobrança com 

registro, de acordo com o padrão da FEBRABAN 

 

2. JUSTIFICATIVA  

 

2.1. Manutenção das atividades arrecadatórias dos tributos municipais, visando a facilitação do 

processo de arrecadação e melhor atendimento dos contribuintes.  

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS  

 

3.1. O objeto do presente Termo de Referência enquadra-se como bem comum, nos termos da Lei nº 

10.520/2002, considerando que os padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos, por meio de especificações usuais no mercado. 
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4. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. O contratado deverá executar os serviços de arrecadação/recebimento dos boletos bancários, no 

modelo de ficha de compensação da Carteira de Cobrança Registrada no padrão FEBRABAN 240 

posições, através de suas agências bancárias em todo território nacional ou em qualquer rede 

bancária, correspondentes, caixas e outros meios eletrônicos, e, outras instituições conveniadas.  

 

4.2. Realizar o registro dos boletos gerados pelo município em sua base de dados, via WEB SERVICE, 

no prazo máximo de 1 hora após o envio do arquivo de registro. 

 

4.3. O contratado deverá manter banco de dados com os boletos emitidos pela municipalidade, 

devendo o contratado baixar os pagamentos automaticamente e ainda cancelar ou alterar o registro 

dos boletos de acordo com as solicitações do setor de tributos da municipalidade. 

 

4.4. A prestação de serviços de arrecadação/recebimento será executada através de boletos de 

cobrança registrada, que serão emitidos e distribuídos pelo município de Santo Antônio do Aracanguá.  

 

4.5. O contratado deverá repassar os valores arrecadados no sistema D+1, ou seja, repassar os 

recursos recebidos um dia útil após o recebimento dos mesmos, que deverá ser creditado em conta 

corrente a ser informada pelo setor de Departamento de Finanças da Municipalidade.  

 

4.6. O contratado deverá enviar arquivo eletrônico contendo os dados dos boletos recebidos e as 

tarifas cobradas, até as 10:00 horas do próximo dia útil ao recebimento, devendo ainda este arquivo ser 

compatível com o banco de dados do sistema de arrecadação do Setor de Tributos da Municipalidade.  

 

4.7. O contratado deverá informar a municipalidade, com a maior brevidade possível, a ocorrência de 

inconsistências ou irregularidades no ato do recebimento ou envio dos arquivos digitais dos boletos, 

visando evitar prejuízos aos munícipes e à municipalidade.  

 

4.8. As informações relativas aos dados dos contribuintes e dos tributos, serão acolhidas através de 

código de barras, padrão FEBRABRAN 240 posições, cujo LAYOUT deverá ser repassado pelo 

contratado, imediatamente após a assinatura do contrato.  

 

4.9. O valor creditado na conta corrente da municipalidade deverá ser igual ao valor total do arquivo 

eletrônico, disponibilizado pelo contratado.  

 

4.10. O contratado não poderá, em hipótese alguma, cobrar qualquer taxa ou tarifa do contribuinte e/ou 

devedor, pelo recebimento, processamento e pagamento dos boletos bancários.  
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4.11. O contratado deverá informar ao setor de Tributos da Municipalidade, os telefones de contato do 

respectivo setor da instituição financeira, responsável pelos serviços de transmissão de dados e 

arquivos de retorno da arrecadação dos boletos.  

 

4.12. Os serviços serão prestados por 12 (doze) meses, após a assinatura do contrato, podendo ser 

prorrogado nas hipóteses da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

 

5.1. Envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos 

que lhe são confiados.  

 

5.2. Assinar o instrumento de contrato decorrente do presente certame.  

 

5.3. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no 

Termo de Referência e no Edital, inclusive quanto ao compromisso de execução dos serviços.  

 

5.4. Executar o serviço de acordo com as condições descritas(s) neste Termo de Referência.  

 

5.5. Realizar o registro dos boletos gerados pelo município em sua base de dados, via WEB 

SERVICE, no prazo máximo de 1 hora após o envio do arquivo de registro.  

 

5.6. Receber tributos municipais e demais receitas públicas municipais, especialmente Guias de 

Serviços de Arrecadação de Águá, IPTU, ITBI, ISSQN, CIP, TAXAS, DÍVIDA ATIVA e OUTROS, 

através de boletos de cobrança, na modalidade cobrança com registro, de acordo com o padrão 

FEBRABAN, para a base de contribuintes atualizada com CPF/CNPJ, aprovados pela Lançadoria 

do Município, que estejam com todos os campos de informações obrigatórios devidamente 

preenchidos, sem emendas ou rasuras, por qualquer modalidade pela qual se processe o pagamento.  

 

5.7. Arrecadar em toda sua rede de agências, postos bancários e outras representações, inclusive as 

que vierem a ser inauguradas e em qualquer rede bancária, após a assinatura do Contrato;  

 

5.8. Comunicar formalmente ao Município, 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 

contribuinte, ou na modificação de qualquer processo que tenha reflexo na prestação dos serviços 

objeto deste Contrato;  

 

5.9. A informação recebida nos boletos de cobrança será obtida pela leitura do código de barras padrão 

FEBRABAN, ou pela digitação da respectiva representação numérica;  
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5.10. A instituição financeira não poderá, em hipótese alguma, cobrar qualquer taxa ou tarifa do 

contribuinte e/ou devedor, pela recepção, processamento e pagamento de suas obrigações;  

 

5.11. Disponibilizar à municipalidade até as 10:00 horas do dia seguinte arquivo digital com total das 

transações do dia anterior, com informações detalhadas e compatíveis ao Banco de Dados do 

Município, sendo que o valor total da arrecadação deverá ser o mesmo do valor transmitido pelo 

Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB);  

 

5.12. Em caso de incorreção de dados, remeter as informações regularizadas no prazo de 01 (um) dia 

útil, contado a partir do horário de recebimento da comunicação de rejeição, sem prejuízo das 

penalidades previstas no contrato;  

 

5.13. Cumprir as normas estabelecidas na legislação especifica do Município de Santo Antônio do 

Aracanguá, bem como nos instrumentos normativos que vierem a ser publicados para regular o 

procedimento concernente aos serviços de arrecadação objeto do Contrato, o que dependerá de prévia 

ciência das partes, por escrito;  

 

5.14. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 

6. SÃO VEDAÇÕES AO CONTRATADO  

 

6.1. Utilizar, revelar ou divulgar, no todo ou em parte, ainda que para uso interno da instituição, 

informações ou documentos pessoais dos contribuintes da municipalidade.  

 

6.2. Cancelar ou debitar valores na conta corrente, que não sejam os valores das tarifas cobradas pela 

prestação de serviços, sem autorização expressa do setor de tributos da municipalidade.  

 

6.3. Não será considerada como repassada a arrecadação:  

 

6.3.1. Enquanto o arquivo digital contendo a arrecadação não for recebido pelo setor de 

tributos da municipalidade.  

 

6.3.2. Quando o valor creditado na conta corrente da municipalidade for diferente do valor 

contido no arquivo digital enviado pelo contratado.  

 

7. OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO:  
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7.1. Realizar os atos relativos à cobrança do cumprimento pela CONTRATADA das obrigações 

contratualmente assumidas e aplicar sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório, decorrentes 

do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.  

 

7.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços, sob o aspecto 

quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.  

 

7.3. Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do instrumento 

contratual, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e 

condições estabelecidas no Termo de Referência.  

 

7.4. Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de sanções administrativas.  

 

7.5. Expedir normas e procedimentos de verificação e controle da consistência das informações 

relativas à arrecadação dos tributos municipais;  

 

7.6. Especificar o protocolo de comunicação a ser utilizado na transmissão eletrônica de dados;  

 

7.7. Estabelecer as especificações técnicas para a captura e envio das informações, conforme as 

condições estabelecidas no padrão FEBRABAN de código de barras;  

 

7.8. Remunerar a CONTRATADA pelos serviços efetivamente prestados;  

 

7.9. Pôr à disposição dos contribuintes a informação necessária para que estes possam efetuar seus 

pagamentos.  

 

8. DA FORMA DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA 

 

8.1. A tarifa de recebimento dos boletos bancários deverá ser cobrada somente na liquidação dos 

boletos, isentando a municipalidade das demais tarifas de registro, cancelamento ou alteração do 

registro, manutenção e baixa dos boletos. TARIFA ÚNICA.  

 

8.2. A tarifa será calculada por unidade de boleto bancário arrecadado multiplicado pela quantidade de 

boletos recebidos no dia útil anterior, que deverá ser debitada na mesma conta corrente onde foram 

creditados os valores arrecadados.  

 

9. DOS PAGAMENTOS  
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9.1. O pagamento pelos serviços prestados, será feito através de débito automático na conta corrente a 

ser informada pela Contratante, levando-se em conta o valor unitário cobrado pela liquidação dos 

boletos bancários, multiplicado pela quantidade de boletos arrecadados no dia anterior.  

 

9.2. A contratada está obrigada a disponibilizar diariamente os arquivos eletrônicos e relatório contendo 

os valores arrecadados no dia útil anterior, juntamente com os valores das tarifas cobradas.  

 

10. DAS SANÇÕES: 

 

10.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato ou 

instrumento equivalente, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para este 

certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 

na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito à 

sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e demais penalidades legais. 

 

10.2. O não cumprimento das obrigações assumidas no presente instrumento (Contrato) ou a 

ocorrência da hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e no 

artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir, 

unilateralmente, este contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o 

disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência. 

 

10.3. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, 

a Contratada que:  

 

10.3.1. Inexecução total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

 

10.3.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

 

10.3.3. Fraudar na execução do contrato; 

 

10.3.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

 

10.3.5. Cometer fraude fiscal; 

 

10.3.6. Não mantiver a proposta. 

 

10.4. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, 

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
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10.4.1. Advertência; 

 

10.4.2. Multa moratória de 1% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

 

10.4.3. Multa compensatória de 30% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 

total do objeto; 

 

10.4.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

 

10.4.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 

até dois anos; 

 

10.4.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 

ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

 

10.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada 

que: 

 

10.5.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

 

10.5.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 

10.5.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

 

10.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na 

Lei nº 8.666, de 1993. 

 

10.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

(CONTRATOS) 

 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP. 
 
CONTRATADA:BANCO BRADESCO S.A.  
 
CONTRATO: 029/2021 
 

OBJETO: Contratação de Instituição Bancária para prestação de serviços bancários para o 
recebimento de guias dos tributos e demais receitas públicas do Município, especialmente Guia 
de Serviços de Arrecadação de ÁGUA, IPTU, ITBI, ISSQN, CIP, TAXAS, DÍVIDA ATIVA e OUTROS, 
através de Boletos de Cobrança, na modalidade cobrança com registro. 
 
ADVOGADO: FÁBIO CARLOS BORACINI MORETTI; OAB Nº 287.003/SP; E-MAIL: 

procuradoria@saaracangua.sp.gov.br 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, 

estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual 

ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 

Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância 

com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, 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, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 

709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme 

regras do Código de Processo Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do 

“Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, 

conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de 

defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ/SP, 24 DE JUNHO DE 2021. 

 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
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Nome: ROBERTO DONÁ 

Cargo: PREFEITO 

CPF: 705.037.708-25  

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome: ROBERTO DONÁ 

Cargo: PREFEITO 

CPF: 705.037.708-25  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome: ROBERTO DONÁ 

Cargo: PREFEITO 

CPF: 705.037.708-25  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Nome: BRUNA SUELEN DA SILVA AMARAL 
Cargo: DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 
CPF: 396.071.838-19 
Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Pela contratada: 

Nome: LEANDRO CALISTO CATANOSSI 
Cargo: BANCÁRIO - PROCURADOR 
CPF: 217.910.838-97 
Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Nome: PEDRO LOTT DE ANDRADE 

Cargo: BANCÁRIO - PROCURADOR 
CPF: 035.533.346-57 
Assinatura: ______________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: BRUNA SUELEN DA SILVA AMARAL 
Cargo: DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 
CPF: 396.071.838-19 
Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021 

CONTRATO N 029/2021 

PROCESSO Nº 1030/2021 

 

CADASTRO DE RESPONSÁVEL 
 
MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ, ESTADO DE SÃO PAULO. 
 
CONTRATADA: BANCO BRADESCO S.A. 

OBJETO: Contratação de Instituição Bancária para prestação de serviços bancários para o recebimento 
de guias dos tributos e demais receitas públicas do Município, especialmente Guia de Serviços de 
Arrecadação de ÁGUA, IPTU, ITBI, ISSQN, CIP, TAXAS, DÍVIDA ATIVA e OUTROS, através de 
Boletos de Cobrança, na modalidade cobrança com registro. 

 

Nome: ROBERTO DONÁ 

Cargo: PREFEITO 

R.G. n.º: 5.963.591-5 SSP/SP 

C.P.F. n.º 705.037.708-25 

Endereço:(*) Avenida Simone Marasca Chibene, 445, Cep 16.140-000, Distrito de 
Vicentinópolis, Santo Antônio do Aracanguá/SP. 

Telefone: (18) 99741-7503 

E-mail Institucional: prefeito@saaracangua.sp.gov.br 

E-mail Pessoal:(*) prefeito@saaracangua.sp.gov.br 

(*) Não deve ser o endereço/e-mail do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço/e-mail onde poderá ser 
encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo. 
 
 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

Nome: SÉRGIO DOMINGOS DA SILVA 

Cargo: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

Endereço       Comercial       do 
Órgão/Setor 

Rua Dr. Pio Prado, 285, Centro, Santo Antônio do Aracanguá/SP 

Telefone e Fax: Fone: (18)3639 9029 – Fax (18)3639 9038 

E-mail Institucional: licitacao@saaracangua.sp.gov.br 

 
Santo Antônio do Aracanguá, 24 de Junho de 2021. 
 
 

ROBERTO DONÁ 
Prefeito 
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