PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
Av. &ig»Antonio de Castro Rgueirôa n'100-Vila Santa Luáa

Alumínio-SSo Paulo-CEP 18125-000 - Fone/Fax (0XX11)4715-55O5

^

C.N.P J 58.987.629/0001-57 - E-mail: licitacao@aluminio.sp.Qou hr

CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO E CAIXA
9 FEDERAL,
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE
ARRECADAÇÃO
DE TRIBUTOSPARA
EDEMAIS
RECEITAS MUNICIPAIS.
CHAMAMENTO PÚBLICO N" 01/2018
PROCESSO N® 01/2018

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado, o MUNICÍPIO

DE ALUMÍNIO/SP, inscrito no CNPJ/MF sob n°. 58.987.629/0001-57, com sede na
Avenida Eng. Antônio de Castro Figueirôa, n°. 100, Vila Santa Luzia, neste ato
representado pelo Prefeito, ANTÔNIO PIASSENTINI, portador da cédula de

identidade RG n®. 13.123.307-5 SSP/SP e inscrito no CPF sob n®.021.186.198/71,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ/MF sob o n®. 00.360.305/0001-04,
sediada na Rua Rio Grande do Sul, n® 637, Bairro Jardim Progresso, Aluminio/SP,
neste ato por seu representante legal, Sr. MARCOS JUSTINO RUIS, portador da
cédula de identidade RG n°. 3.997.971-3 SSP/PR e inscrito no CPF sob

n®. 529.917.099-87, abaixo assinada, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, com fundamento no art. 25 "caput", da Lei Federal n°. 8.666/93, de
21 de junho de 1993, tendo em vista a Chamada Pública n® 01/2018, tem entre si,
justo e avençado, as cláusulas e condições seguintes, que mutuamente aceitam e
reciprocamente outorgam, a saber:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto

1.1 Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços bancários de
recolhimento de tributos, impostos, taxas, divida ativa e demais receitas públicas
devidas a municipalidade, através de DAM, em padrão FEBRABAN, por intermédio
de suas agências, com prestação de contas por meio eletrônico dos valores
arrecadados.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a receber
tributos, impostos, taxas, divida ativa e demais receitas públicas devidas à
municipalidade, adequadas ao padrão FEBRABAN de arrecadação, no(s)/Canal(is)
de atendimento abaixo identificado(s):
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