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b)  Após identificados os contribuintes e clientes em comum,  a CONTRATADA

1

O Município de São Caetano do Sul, inscrito no CNPJ/MF n 59.307.595/0001-75,

por intermédio da Secretaria da Fazenda, neste ato representada pelo Sr.

Jefferson Cirne da Costa, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade

RG n 04.015.257.018 e inscrito o CPF/MF 061.219.846-43, a seguir denominado

simplesmente de CONTRATANTE e de outro lado o Banco do Brasil S/A, através de

sua agência 0322 - São Caetano do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob o n.

00.000.000/0001-91, neste ato representado pelo Sr. MARCELO DA COSTA,

brasileiro, bancário portador da Cédula de Identidade RG n 22.772.711 SSP/SP

e inscrito no CPF/MF sob o n. 132.480.788-12, a seguir denominado simplesmente
de CONTRATADA, tem entre si justo e avençado a celebração de um contrato de

prestação de serviço pelo BANCO, cujo objeto segue descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA,

com base da Lei n. 8.666, de 21.06.93 e alterações posteriores, mediante ao

amparo do caput do Artigo 24. 25 e 26 da referida Lei, ficando as pastes sujeitas

às cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a oferta ativa pela CONTRATADA, através

de seus canais de autoatendimento (TAA, Internet Banking, Gefin, Mobile), da

consulta e do pagamento de débitos tributários municipais, vencidos ou não,

enviados ao banco via arquivo eletrônico no formato de Agenda de Tributos.

1.1.1 A oferta ativa objeto deste contrato, se limitará aos contribuintes

devedores de tributos e outras receitas ao município que cumulativamente sejam

clientes da CONTRATADA.

Parágrafo Único: O compartilhamento de dados de que trata o presente Contrato

será realizado da seguinte forma:

a) A CONTRATADA processará o arquivo enviado pela CONTRATANTE no formato

previamente estabelecido com objetivo de identificar os contribuintes que

constam na sua base de cadastro. A CONTRATADA após ciência do cadastro e
identificando o contribuinte que consta na sua base de dados não poderá adquirir,

manipular, fornecer ou utilizar de qualquer forma os dados dos demais

contribuintes que não fazer parte da sua base de dados, a fim de não haver

violação do princípio da intimidade e vida privada previsto no artigo 5o, Inciso

X da Constituição Federal.

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE A
SECRETARIA DE FAZENDA E O BANCO DO BRASIL S/A.
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a) A CONTRATANTE não poderá em hipótese alguma utilizar o Documento de Crédito
- DOC e/ou Bloqueto de Cobrança, como documento de arrecadação, com trânsito

pelo Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO e REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

2.1. 0 prazo de duração do credenciamento será de 60 (sessenta) meses com
prorrogação automática, dentro do prazo do Chamamento Público, sem necessidade

de renovação anual, exceto se houver alteração da situação da ocasião do

credenciamento.

Parágrafo Único: Em função da assinatura deste Contrato, ficam revogados, para

todos os efeitos legais, quaisquer outros documentos firmados anteriormente com

o mesmo objeto e CONTRATADA.

REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS - Os preços iniciais, decorrida a periodicidade

legalmente estabelecida poderão ser reajustados pela variação do indice de Preços

ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística- IBGE, considerando-se a data da apresentação da proposta, mediante

solicitação expressa da contratada e, desde que compatível com os preços de

mercado.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1.São obrigações da CONTRATADA:

a)Não efetuar o recebimento de documentos da CONTRATANTE após a data de

validade, que constará no arquivo eletrônico enviado à CONTRATADA.

b)Retornar à confirmação à CONTRATANTE, em até 5 (cinco) dias após a efetivação

do pagamento, através do arquivo retorno do convênio de arrecadação de tributos.

c)É vedado a CONTRATADA realizar qualquer débito, compensação, retenção ou
dedução do valor correspondente ao produto da arrecadação a ser repassado à

CONTRATANTE na forma prevista no presente contrato.

3.2.São obrigações da CONTRATANTE:
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realizará oferta ativa a estes através dos seus canais de autoatendimento (TAA,

Internet Banking, Gefin, Mobile), onde o cliente será alertado sobre a

existência, a origem e o valor do(s) débito (s), onde os mesmos poderão optar

pelo pagamento imediato através do canal de autoatendimento utilizado no momento.
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CLÁUSULA QUINTA - REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

5.1. Pela prestação do serviço descrito na Cláusula Primeira do presente contrato
o MUNICÍPIO pagará a CONTRATADA, por código de barras internalizado - R$ 0,75

(setenta e cinco centavos).

Parágrafo Primeiro - A remuneração pela prestação do serviço será efetuada pela

CONTRATANTE, para cada lançamento enviado para processamento, seja este

efetivado ou rejeitado.
Parágrafo Segundo - A remuneração devida pela CONTRATANTE que trata esta Cláusula

será efetuada em pagamento único até o dia 10 do mês subsequente.

Parágrafo Terceiro - As despesas com a execução deste CONTRATO, para o exercício

corrente, estão previstas em dotação orçamentária própria. As despesas a serem
executadas nos exercícios seguintes serão supridas em orçamentos de exercícios

futuros, de acordo com notas de empenho a serem emitidas e entregues à CONTRATADA

a cada exercício fiscal.
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b) A CONTRATANTE efetuará os ajustes necessários em seus respectivos sistemas

de processamento de dados, na forma do Manual de Arrecadação via Lista de Débito,

visando a implantação do serviço e a operacionalização do sistema por meio da

Agenda de Tributos, por meio de troca eletrônica de arquivos, onde constarão as

receitas que poderão ser pagas pelo contribuinte sem necessidade de informar o

código de barras ou identificadores.

CLÁUSULA QUARTA - RESPONSABILIDADE DAS PARTES

4.1.A CONTRATADA não será responsável, em qualquer hipótese ou circunstância,

pelas  declarações,  cálculos,  valores,  multas,  juros  e  outros  elementos

consignados nos documentos de arrecadação, competindo-lhe, tão somente, recusar
o recebimento quando ocorrer qualquer das hipóteses previstas no presente

Contrato.

4.2.A CONTRATADA se responsabiliza pelo recebimento dos tributos e outras

receitas até a data do seu vencimento e nos valores informados pela CONTRATANTE,

constante nos arquivos eletrônicos por ela enviados.

4.3.A CONTRATADA se compromete a não utilizar mão de obra em condições de

trabalho degradante, em todas as atividades relacionadas com a execução deste

instrumento, sob pena de suspensão contratual.

4.4.A CONTRATADA se compromete a não descumprir as proibições quanto à

utilização de mão de obra infantil, menor de 16 (dezesseis) anos, bem como não

empregar menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

conforme disposto no Artigo 7o, Inciso XXXIII, da Constituição Federal.

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo



\

Parágrafo Quarto - A remuneração prevista no parágrafo segundo, em caso de

atraso deverá ser corrigido monetariamente pelo índice proporcional do IPCA

(IBGE), a partir do primeiro dia subsequente à data do vencimento até a data do

efetivo pagamento.

CLÁUSULA SEXTA - TRANSMISSÃO DE DADOS

6.1. A CONTRATANTE deverá transmitir as informações via arquivo magnético no

formato informado pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES

7.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE se submetem a todas as exigências e termos

fixados no presente contrato, bem como ao edital de credenciamento, que é parte

integrante deste, ficando sujeito às penalidades previstas nos artigos 81 a 88

da Lei n 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO

8.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão,

com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, nos casos
enumerados no artigo 78, no modo previsto pelo artigo 79, com as conseqüências

previstas no artigo 80, todos da Lei n 8.666/93.

Parágrafo Único - O presente contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo,
por qualquer das partes, mediante denúncia escrita com 30 (trina) dias de

antecedência, contados a partir da data do recebimento da referida comunicação

pela outra parte, sem qualquer direito a indenização.

CLÁUSULA NONA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes com a execução deste contrato correrão à conta da

seguinte dotação orçamentária: 04.123.0100.2.003.3.3.90.39.00 FICHA 67.

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1.Qualquer alteração na sistemática de prestação dos serviços ajustados

neste Contrato dependerá de prévia concordância entre as partes, por escrito.

10.2.É vedado a qualquer das partes delegar, ceder ou transferir, total ou

parcialmente, os direitos e deveres do presente Contrato, sem a prévia e expressa

autorização da outra parte.

10.3.As cláusulas e condições previstas no presente Contrato obrigam as Partes,

sucessores e cessionários por todos os direitos, obrigações e responsabilidades
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TESTEMUNHAS:

MARCELO DA COSTA
BANCO DO BRASIL S/A

ira
ges^^r do contrato

OSTA
FAZENDASEC

de 2020.o)h^SÃO CAETANO DO SUL, JS  de

10.4.Toda e qualquer obrigação oriunda deste contrato, assumida pela CONTRATADA,
é de responsabilidade e será cumprida exclusivamente pela mesma, em território

nacional e em moeda corrente do Pais,  sujeitando-se às normas legais e

regulamentares vigentes no Brasil.

10.5.As Partes ratificam todos os atos praticados entre si no âmbito da

prestação de serviços de recolhimento até a data de assinatura do presente

Contrato.

10.6.Fica eleito o Foro da Comarca de São Caetano do Sul, como o competente

para solucionar eventuais pendências decorrentes do presente Contrato,  com

renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou que venha a ser.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, em 03 (três) vias

de igual teor e para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, que

declaram conhecer todas as cláusulas deste Contrato.
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delas constante.
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