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TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 02/2016
CREDENCIAMENTO N° 01/2016
PROCESSO N° 57/2016
TERMO DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA
PARA PRESTACAo DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAlS,
CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE/SP E 0 BANCO
BRADESCO S.A.
1- Das Partes
CONTRATANTE - Municipio de Bofete, com sede na Rua 9 de Julho, 290, Centro,
Municipio de Bofete, Estado de Sao Paulo, neste ate representada, pelo Excelentfssimo
Prefeito Municipal Senhor Claudecio Jose Eburneo, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE.
CONTRATADA - Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ (MF) sob 0 nO.60.746.948/000112, estabelecida na Cidade de Deus, SIN, Vila Yara, Osasco-SP, neste ate representado
pelo senhor Joao Segundo da Costa Neto, Gerente Poder Publico, portador da Cedula de
Identidade RG n". 89.110.020.094-78 - SSP/CE e do CPF/MF nO.241.341.983-72 e pela
senhora Eliete Maria Martins de Souza, Analista Suporte Cornercial Pleno, portadora da
Cedula de Identitade RG nO 22.120.485-4 e do CPF/MF nO 294.021.648-71, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA.
As partes acima identificadas tern, entre si, justo e acertado 0 presente Contrato de
Prestacao de Services, que se rege pelas clausulas seguintes.
II - Do Objeto
CLAuSULA PRIMEIRA - Constitui objeto deste Termo a prestacao de services bancarios de
recolhimento de tributos, impostos, taxas, divida ativa e demais receitas publicas devidas a
municipalidade, atraves de DAM, em pacrac FEBRABAN, por mtermedio de suas aqencias,
com prestacao de contas por meio maqnetico dos valores arrecadados.
Paragrafo unleo - A CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a receber tributos,
impostos, taxas, divida ativa e dernais receitas publicas devidas a municipalidade,
adequadas ao padrao FEBRABAN de arrecadacao, no(s) canal(is) de atendimento abaixo
identificado(s):
c) Correspondentes bancarios.
e) Terminais de autoatendimento.
f) Terminais de autoatendimento multibanco.
h) Redisponibilizacao de arquivo retorno.
III - Das Obrigacoes da CONTRATANTE
CLAuSULA SEGUNDA - A CONTRATANTE providenciara a ernissao e
carnes de arrecadacao aos cllentes/usuarios.
Paragrafo Unico - Para ernissao dos documentos de arrecadacao, a CONTRATANTE
padronizara em um unico formulario todas as suas contas, tributos e demais receitas,
permitindo a autornacao dos services de arrecacacao por parte da CONTRATADA, devendo
comunicar sempre que haja qualquer alteracao no seu forrnulario padrao de arrecadac~
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CLAuSULA lERCEIRA - A CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a receber contas,
tributos e demais receitas devidas, apes 0 vencimento, mediante atualizacao do valor
conforme descrito no DAM.
Paragrafo Unico - A CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a receber, no primeiro dia
util subsequente ao vencimento, documentos, objeto deste Contrato, cujos vencimentos
recafrem em dias em que nao houver expediente bancarto.
CLAuSULA QUARTA - A CONTRATANTE e responsavel pelas declaracoes, calculos,
valores, multas, juros, correcao rnonetaria e outros elementos consignados nos documentos
de arrecadacao, devendo a CONTRATADA recusar 0 recebimento quando ocorrer qualquer
das seguintes hlpoteses:
a) 0 documento de arrecadacao for irnproprio;
b) 0 documento de arrecadacao contiver emendas, rasuras e/ou quaisquer
impeditivos para leitura do codiqo de barras.
CLAuSULA QUINTA - A CONTRATANTE efetuara 0 cancelamento do pagamento, com a
consequente reabertura do valor devido, para valores ja repassados, quando a
CONTRATADA comprovar, por meio de dossie, que houve quitacao irregular.
Paragrafo Unico - Na ocorrencia da CLAUSULA QUINTA a CONTRATADA efetuara 0
lancamento de acerto, com cornunicacao a CONTRATANTE, na conta de livre
movimentacao citada na cLAUSULA DECIMA QUARTA, Paraqrafo Primeiro.
CLAuSULA SEXlA - A CONTRATANTE tem 0 prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, apos a
recepcao do meio rnaqnetico contendo os registros do movimento arrecadado, para solicitar
a CONTRATADA a regularizayao de eventuais inconsistencias verificadas no meio
maqnetico.
IV - Das Obrigacoes da CONTRAl ADA
CLAuSULA SEliMA - A CONlRATADA nao esta autorizada a receber cheques de
ernissao do proprio cuente/usuarro ou de terceiros, para quitacao dos documentos objeto
deste Contrato.
CLAuSULA OITAVA - A CONTRATADA esta autorizada a efetuar estorno de documento
de arrecadacao quando constatar quttacao irregular, desde que ocorra na mesma data do
recebimento e antes do processamento que consolida 0 arquivo a ser entregue no primeiro
dia util apos a data de arrecadacao.
CLAuSULA

NONA - A CONTRAlADA emite comprovante de pagamen~o
no ate da quitacao do documento de arrecadacao da CONTRATANTE os
padroes estabelecidos para cada canal de atendimento.
cltente/usuario,

§ 1° - Para os recebimentos realizados no canal Correspondente na ha
obrigatoriedade de guarda nem entrega a CONTRATANTE, do documen¥ flsico
arrecadado.
§ 2° - A CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a fragmentar os documentos
fisicos objeto deste Contrato, 90 dias apos a data da arrecadacao.
§ 3° - A CONTRATADA responsabiliza-se pela guarda dos documentos arrecadados
por meio rnaqnetico, por pelo menos 05 (cinco) anos, a contar do recebimento do
mesmo.
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CLAuSULA
DECIMA - Os arquivos contendo os registros do movimento arrecadado S80
colocados a disposicao da CONTRATANTE, no primeiro dia util apes a arrecadacao, por
meio de transrnissao eletronica, padrao FEBRABAN, estando a CONTRATADA isenta da
entrega dos documentos flsicos.

§ 1° - Em caso de inconsistencla no arquivo retorno apontada pela CONTRATANTE no meio
maqnetico, a CONTRATADA
de tnconststencra.

deve manifestar-se

no prazo de 72 horas, apes 0 comunicado

§ 2° -

Em caso de solicitacao
de redisponibllizacao
do arquivo retorno
CONTRATANTE, observado 0 perfodo conforme CLAUSULA DECIMA SEGUNDA,
cobrada tarifa conforme cLAUSULA DECIMA QUINTA.

pela
sera

CLAuSULA DECIMA PRIMEIRA - No caso de lancarnento de creditc ou debito indevido na
conta de livre movirnentacao citada na CLAUSULA DECIMA QUINTA, Paragrafo Primeiro,
cuja origem seja 0 processo de arrecaoacao, a CONTRATADA efetua lancarnento de acerto
e comunica
CONTRATANTE.

a

a

CLAuSULA DECIMA SEGUNDA - A CONTRATADA fica obrigada a prestar inforrnacoes
CONTRATANTE,
relativas aos recebimentos efetuados e de seus respectivos valores
ocorridos em ate 30 dias da data da arrecadacao.

Paragrafo Unico - Na caracterizacao de diterencas nos recebimentos de contas, no prazo
previsto no caput desta Clausula, cabe a CONTRATANTE 0 envio de copla das contas que
originaram a diterenca, e respectivos comprovantes de pagamento, para reqularizacao pela
CONTRATADA.
V - Das Obrigacoes

Reciprocas

CLAuSULA
DECIMA TERCEIRA - Qualquer alteracao na sistematica de prestacao dos
services ajustados neste Contrato depende de previa concordancia entre as partes, por
escrito.
Paragrafo Unico - Toda provid€mcia tomada tanto pela CONTRATANTE quanta pela
CONTRATADA, visando racionallzacao au aperteicoarnento dos services, que resulte em
alteracao nos seus custos, sera objeto de reneqociacao das Clausulas Financeiras deste
Contrato.
VI - Do Repasse Financeiro
CLAuSULA DECIMA QUARTA - A CONTRATADA
prazos definidos a seguir:

repassa 0 produto da arrecadacao

a) No 30 dia ap6s a data do recebimento para as documentos arrecadade s no
Autoatendimento e na Internet; e debito em conta;
b) No 3° dia util apes a data do recebimento para as documentos arreca ados no
Correspondente Bancario.
c) Envio dos arquivos de retorno relativos aos recolhimentos realizados pela
instituir;80 ate 05 dias corridos a contar da data do mesmo, bem como reenvio em
ate 03 (tres) dias corridos sempre que solicitado pela contratante.
d) Para os recebimentos realizados nos canais Internet Banking e Autoatendimento,
a Municipio, em caso de problemas na disponibillzacao do arquivo retorno, ace ita
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como comprovante de pagamento 0 lancarnento de debito no extrato de conta
corrente do cllente/usuarlo ou recibo proprio emitido pelo canal.
e) Para os recebimentos realizados na Rede t.oterica enos Correspondentes
aancanos, 0 Municipio, em caso de problemas na dispcnibilizacao do arquivo
retorno, aceita como comprovante de pagamento 0 recibo emitido pelo terminal do
atendente.

§ 1° - Os recursos provenientes da arrecadacao oriundas dos recolhimentos das receitas do
Municipio serao imediatamente transferidos para apficacao financeira, a saber: BANCO DO
BRASIL - 001 / AGENCIA 0079-5/ CONTA CORRENTE: 56.498-2.

§ 2° - Os valores referentes aos repasses nao efetuados no prazo contratado estao sujeitos
a correcao com base na variacao da Taxa Referencial de Titulos Federais do dia util
seguinte ao previsto no caput desta Clausula ate 0 dia do efetivo repasse.
VII - Da Tarifa pela Prestacao do Servico
CLAuSULA DECIMA QUINTA - Pela prestacao de services de arrecadacao, objeto do
presente Contrato, a CONTRATANTE paga a CONTRATADA tarifa pelos documentos com
codigo de barras e prestacao de contas atraves de meio rnaqnetico, nas seguintes bases:
R$ 4,02 (quatro reais e dois centavos) por documento recebido em correspondentes
bancarios;
R$ 3,42 (tres reais e quarenta e dois centavos) por documento recebido em terminais de
autoatendimento;
R$ 5,40 (cinco reais quarenta centavos) por documento recebido em terminais de
autoatendimento multibanco;
R$ 3,30 (tres reais e trinta centavos) por registro, na redisponibilizacao de arquivo retorno.
0 valor correspondente a tarifa no mesmo dia do creditc da
arrecacacao, na conta de livre rnovimentacao da CONTRATANTE definida no Paraqrafo
Primeiro da cLAUSULA DECIMA QUARTA.

§ 1° - A CONTRATADA debita

§ 2° - A CONTRATADA devera receber exclusivamente no guiche de caixa documentos
com valores iguais ou superiores a R$ 2.000,00 (dois mil reais).
§ 3° - 0 valor correspondente ao total apurado para a tarifa contratada, que nao for
repassado a CONTRATADA no prazo estabelecido, esta sujeito a correcao com base na
variacao da Taxa Referencial de Titulos Federais do dia uti! seguinte ao pr~vist --R
paraqratc anterior ate 0 dia do efetivo repasse.

§ 4° - Os recursos financeiros para suportar a eficacia do presente objeto, serao ate didos
por verbas, constantes do orcamento vigente, conforme classificacao apresentada atfaixo:
02 - Poder Executivo - 02.08.00 - Departamento de Finan~as e Tributa~ao - ~oo.oo.oo
- Despesas Correntes - 3.3.00.00.00 - Despesas de Custeio - 3.3.90.00.00 - Aplica~oes
Diretas - 3.3.90.39.00 - Qutros services de terceiros - Pessoa Juridica - 3.3.90.39.81 servrcos bancarios - Pessoa Juridica - 04.1290010.2026 - Manuten~ao da tributacao e
cadastro.
VIII - Da Vig€mcia do Contrato
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CLAuSULA
DECIMA SEXTA - 0 presente Contrato tem prazo de vigencia de 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado, a criteria da adrninistracao, par iguais periodos.
Paragrafo Unico - No caso de prorroqacao de contrato, as precos acima serao reajustados
a cada 12 meses pelo INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, au
outro indice que vier a substitui-Io, au de acordo com a legisla9ao em vigor, pela menor
periodicidade que ela autorizar.
IX - Do Foro
CLAuSULA
DECIMA SETIMA - Fica eleito a foro da Comarca de Porangaba/SP, para
dirimir questoes que porventura se originem do presente Contrato, com renuncia de
qualquer outro, par mais privilegiado que seja.
E, par estarem assim justos e contratados, firmam a presente, em 3 (tres) vias de igual tear
e para um s6 efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, que declaram conhecer todas
as Clausulas deste Contrato.

Bofete/SP
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J~o Segundo da Costa Neto
~ome/assinatura,
CONTRA TADA

ClaUdeCiO~
Nome/assinatura,
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Nome: Edson J se de Camar a
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Eliete Maria Martins
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