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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO E A 
EMPRESA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
RECEBIMENTO DE IPTU, ISSQN, TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO E DEMAIS 
TAXAS. 

 
           P.P Nº 02/2017 

 PROC. Nº 02/2017 

O Município de Alumínio, através da Prefeitura Municipal de Alumínio, CNPJ do MF n.º 

58.987.629/0001-57, com sede nesta cidade de Alumínio, à Av. Eng.º Antônio de 

Castro Figueirôa, n.º 100, doravante denominada simplesmente PREFEITURA, neste 

ato representada por seu Prefeito, o Sr. ANTONIO PIASSENTINI, BRASILEIRO, SOLTEIRO, 

METALURGICO, portador do RG n.º 13.123.307-5 e CPF n.º 021.186.198-71, residente e 

domiciliado nesta cidade e a Empresa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ n.º 

00.360.305/0001-04, com sede à Rua/ Logradouro SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, n.º 

3/4 – PRESI/GECOL 21 ANDAR, ASA SUL, na cidade de BRASILIA – CEP 70.092-900 , 

representada pela Sr. Ricardo Antonio Bortolini, casado, economiário, Gerente 

regional, portador da do RG 15.941.898-7 e CPF 054.261.418-94, doravante 

denominada simplesmente CONTRATADA, com base na lei federal n.º 8.666/93 com 

sua redação atual, têm entre si  justo e contratado, conforme cláusulas e condições a 

seguir descritas: 

CLÁUSULA 1ª- DO REGIME JURÍDICO 
1.1 - Este Contrato vincula todas as condições estabelecidas no Edital do Pregão 
Presencial n.º 02/2017, e o regime jurídico adotado para sua execução será o de 
direito púbico, na forma do inciso II, do Art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93, com as 
alterações introduzidas pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98. 
 
CLAUSULA 2ª - OBJETO DO CONTRATO 
2.1 - Constitui o objeto deste contrato a Prestação de Serviços de recebimento de 
IPTU, ISSQN, Taxa de Licença e Funcionamento e demais taxas. 
 
2.2– A CONTRATADA, obrigatoriamente, deverá manter posto credenciado para o 
recebimento de IPTU, ISSQN e Taxa de Licença e Funcionamento na cidade de 
Alumínio, sendo que todos os demais custos operacionais necessários à execução dos 
serviços serão sempre as expensas da CONTRATADA; 
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2.3– Após a assinatura do contrato correspondente, os serviços deverão ser iniciados 
pela CONTRATADA a partir do 2º (segundo) dia útil contado a partir da data de 
assinatura do referido contrato; 
 
2.4- O sistema de recebimento será através de DAM, padrão FEBRABAN com prestação 
de contas da informação em meio magnético, a crédito da conta 4841.006.0001-1 com 
transferência de crédito em D+2. 
 
CLAUSULA 3ª- DO VALOR DO CONTRATO 
3.1 - O valor total do contrato é da ordem de até R$ 112.000,00 (cento e doze mil 
reais), distribuído da seguinte forma: 
 
ESPECIFICAÇÃO QTDE ESTIMADA 

DE 
AUTENTICAÇÕES 

VALOR POR 
AUTENTICAÇÃO 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

IPTU 63.448 1,60 R$ 101.516,80 

COBRANÇA ACUM 2.089 1,60 R$     3.342,40 

ISS 
FIXO/VARIAVEL/ESTIMADO/ITBI 

2.849 1,60 R$     4.558,40 

TAXA DE LICENCIAMENTO 1.614 1,60 R$     2.582,40 

TOTAIS 70.000 1,60 R$ 112.000,00 

 
3.2 – O valor contratual poderá eventualmente receber solicitação de ajuste de preços 
visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, nos termos da alínea “d”, 
inciso II, Art. 65 da Lei 8.666/93, desde que até o ato do pedido o contratado requeira 
a alteração contratual acompanhado de elementos e justificativas que demonstrem a 
justa remuneração contratual, porém, o novo valor eventualmente aceito e aditado 
pela administração municipal, será aplicado a partir do mês subseqüente ao do 
requerimento aprovado.  
 
CLÁUSULA 4ª - DA FISCALIZAÇÃO: 
4.1 – A execução deste contrato, nos termos do artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, 
deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo servidor responsável pela Divisão de 
Tributação e Fiscalização da CONTRATANTE, ou preposto seu. 
 
4.2 – A fiscalização referida no subitem anterior não excluirá ou reduzirá a 
responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução dos serviços. 
 
4.3 – Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados 
imediatamente, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese 
em que serão respondidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
4.4 – É direito de a fiscalização recusar os serviços quando entender que não são os 
especificados, ou, ainda, entender que a execução está irregular. 
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CLAUSULA 5ª - DO PAGAMENTO:  
5.1 - O pagamento será realizado em conformidade com os serviços de recebimentos 
(autenticações); 
 
5.2 – A remuneração pelos serviços prestados se dará na mesma data da transferência 
do crédito correspondente, mediante débito em conta; 
 
5.3 - Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela 
definida no item anterior; 
 
5.4 – Os recebimentos e/ou as transferências de crédito que apresentarem 
incorreções, ou procedimentos duvidosos levantados pela CONTRATANTE, ensejará na 
suspensão de seu pagamento até sua regularização e reapresentação, data em que 
iniciará a contagem de novo prazo, não cabendo, neste caso, qualquer reajuste ou 
sanções à CONTRATANTE; 
 
5.5. O pagamento será efetuado sempre em obediência à ordem cronológica de 
exigibilidade das obrigações contraídas pela CONTRATANTE, de acordo com o disposto 
no “caput” do artigo 5º, da Lei Federal nº. 8.666/93 com as alterações que lhe foram 
introduzidas pelas Leis nº. 8.883/94 e 9.648/98; 
 
CLAUSULA 6ª- DA VIGENCIA: 
6.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar da 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, a critério das 
partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57 da Lei Federal n.º 
8.666/93.  
 
CLAUSULA 7ª - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 
7.1 – O recurso orçamentário para atendimento das despesas deste contrato onerará a 
seguinte dotação do orçamento vigente: 
 

Unid. Orçamentária Funcional Programática Natureza da Despesa 

02.02.02 04.129.0004.2008.0000 3.3.90.39.00 

 
CLAUSULA 8ª - DA PUBLICAÇÃO 
8.1 – A publicação resumida do presente contrato, na Imprensa Oficial, que é condição 
indispensável de sua eficácia, será providenciada pela CONTRATANTE nos termos do 
parágrafo único do artigo 61, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
CLAUSULA 9ª- DO FORO 
9.1 - Pôr força do disposto no artigo 55, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93, fica eleito o 
foro da Comarca de Mairinque para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato. 
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CLÁUSULA 10 - DO FORO  
10.1 - Elegem o Foro da Comarca de Mairinque para solução de quaisquer dúvidas 
oriundas do presente Contrato.  
 
E, por estarem assim justa e contratada, assinam o presente instrumento de Contrato, 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, e na presença de duas testemunhas que a tudo 
viram e assistiram para fins e efeitos legais.  
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 22 de fevereiro de 2017. 
 
 

 
 

ANTONIO PIASSENTINI 
PREFEITO  

 
 
 
 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
CONTRATADA 

 
Testemunhas:  
 
______________________                                         __________________________ 
RG                                                                                     RG 


