MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS
E CONVÊNIOS

CONTRATO Nº 49/2018
PROCESSO ADM Nº: 41-2018
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2/2018
INEXIGIBILIDADE Nº 9/2018
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede nesta cidade e comarca de Dois Córregos, Estado de
São Paulo, na Praça Francisco Simões, s/n°, inscrito no CNPJ/MF sob nº
45.671.120/0001-59, neste ato devidamente representado por seu Prefeito
Municipal, o Sr°. RUY DIOMEDES FAVARO, brasileiro, casado, portador do
documento de identidade R.G. n° 25.697.861-x, e inscrito no CPF/MF sob o n°
266.861.078-83, através de seu órgão executivo municipal doravante
denominado simplesmente MUNICÍPIO; e
CONTRATADA: BANCO BRADESCO SA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ n. 60.746.948/0001-12, com sede na Cidade de Deus, Vila Yara,
Osasco/SP, CEP: 06.029-000, doravante denominada CONTRATADA, por seus
representantes legais, Eliete Maria Martins de Souza, casada, brasileira, com
endereço comercial na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco/SP, portadora do RG
n. 22.120.485-4, CPF n. 294.021.648-71, Jorge Luis Cardouzo, casado, brasileiro,
com endereço comercial na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco/SP, portador do
RG n. 22.120.485-4 e CPF n. 294.021.648-71, fica justo e contratado, perante as
duas testemunhas, abaixo assinadas e nomeadas, o seguinte:
1ª-OBJETO DO CONTRATO - O presente contrato tem por objeto a contratação
de instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil
para recebimento de tributos do Município de Dois Córregos, por meio de
documento de arrecadação municipal (DAM), com código de barras, emitido
pelo Município, e multa de trânsito, por documento registrado, conforme
ANEXO I do CHAMAMENTO n. 2/2018.
Parágrafo primeiro: A CONTRATADA deverá executar o objeto em
conformidade com os padrões e normas aplicadas à espécie, competindo ao
MUNICÍPIO emitir, nos termos do projeto executivo, e conforme necessidade, a
Avenida Gofredo Schelini, nº 245 - Vila Bandeirantes – CEP 17.300-000 –
Dois Córregos – SP - Tel. (14) 3652-9950 - site: http://www.doiscorregos.sp.gov.br/
e-mail: licitacaodc@conectcor.com.br / licitacao@doiscorregos.sp.gov.br –

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS
E CONVÊNIOS

ordem de envio dos numerários arrecadados, para a conta no Banco do Brasil,
agência 1396-X e Conta 5163-2.
Parágrafo segundo: O MUNICÍPIO se reserva no direito de vetar a execução que
não esteja dentro das normas e dos padrões exigidos e aplicados ao mesmo.
Parágrafo terceiro: A CONTRATADA se responsabiliza por todos os custos e
despesas diretas e indiretas, incidentes e apurados na execução do objeto.
2ª-DA GARANTIA - A CONTRATADA garantirá a qualidade dos serviços a contar
da data de realização, segundo o Código de Defesa do Consumidor.
3ª-DA VIGÊNCIA DO CONTRATO - A vigência do presente Contrato é de 12
(doze) meses, podendo ser prorrogado.
4ª-DOS PREÇOS, DA CONDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO - Pagará, o
MUNICÍPIO, à CONTRATADA, pelo objeto relacionado na Cláusula 1ª, o valor de
R$ 3,37 por boleto recebido correspondente bancário, R$ 2,83 por
autoatendimento e R$ 2,70 por internet.
Parágrafo primeiro: Nos preços constantes na proposta estão embutidos custos
e despesas diretas e indiretas.
Parágrafo segundo: O MUNICÍPIO realizará o pagamento do objeto em até 30
(quinze) dias corridos, contados da data de apresentação da(s) Nota(s)
Fiscal(is)/Fatura(s) ou documento equivalente, se de acordo com o solicitado e
em conformidade com o Contrato, não podendo a instituição financeira reter
nenhum valor.
Parágrafo terceiro: O não pagamento nos prazos previstos nesta Cláusula
acarretará multa à CONTRATANTE, mediante a aplicação da fórmula a seguir:
EM = I x N x VP, onde:
I = (TX/100) / 365;
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
Parágrafo quarto: os preços praticados serão corrigidos anualmente pelo IPCA.
5ª-DO PRAZO DE ENTREGA, DA FISCALIZAÇÃO, DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO
E DEFINITIVO – A execução do contrato serão realizada conforme ANEXO I do
CHAMAMENTO PÚBLICO n. 2/2018.
6ª-DA RESCISÃO CONTRATUAL – A rescisão contratual, em favor do
MUNICÍPIO, terá lugar de pleno direito, independentemente de prévia ação ou
interpelação, na ocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas no artigo
78 da Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores alterações.
Parágrafo primeiro: A rescisão contratual, em favor da CONTRATADA, terá
lugar de pleno direito, após regular notificação o MUNICÍPIO, com prazo de 15
(quinze) dias úteis de antecedência e desde que persistam os fatos geradores de
notificação, na ocorrência de qualquer uma das seguintes hipóteses:
I)A supressão, pelo MUNICÍPIO, de itens unitários que acarrete modificação do
valor inicial do Contrato, além do limite permitido no § 1º do artigo 65 da Lei
Federal n.º 8.666/93 e ulteriores alterações;
II)A suspensão da execução do objeto por ordem escrita do Prefeito Municipal
ou quem suas vezes fizer, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;
III)Por repetidas suspensões, através de ordens escritas emitidas pelo Prefeito
Municipal ou quem suas vezes fizer, que totalizem o prazo superior à 240
(duzentos e quarenta) dias, não se computando, para tanto, aquelas suspensões
cujas causas determinantes hajam decorrido de casos de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra.
Parágrafo Segundo: A rescisão contratual poderá ainda, ocorrer de pleno
acordo entre as partes em razão de caso fortuito ou de força maior,
regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato, hipóteses em
que as partes se comporão quanto à eventuais indenizações devidas
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reciprocamente, a qualquer título que seja, sendo-lhes lícito isentarem-se
mutuamente.
7ª-DAS SANÇÕES – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº
8.666/93, o licitante/adjudicatário que:
Parágrafo Primeiro: Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o
instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta;
Parágrafo Segundo: Apresentar documentação falsa;
Parágrafo Terceiro: Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
Parágrafo Quarto: Ensejar o retardamento da execução do objeto;
Parágrafo Quinto: Não mantiver a proposta;
Parágrafo Sexto: Cometer fraude fiscal;
Parágrafo Sétimo: Comportar-se de modo inidôneo;
Parágrafo Oitavo: O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações
discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
c) 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 o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.

Avenida Gofredo Schelini, nº 245 - Vila Bandeirantes – CEP 17.300-000 –
Dois Córregos – SP - Tel. (14) 3652-9950 - site: http://www.doiscorregos.sp.gov.br/
e-mail: licitacaodc@conectcor.com.br / licitacao@doiscorregos.sp.gov.br –

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS
E CONVÊNIOS

Parágrafo nono: A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente
com a sanção de impedimento.
Parágrafo Décimo: A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizarse-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla
defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei
nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
Parágrafo Décimo primeiro: 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.
Parágrafo Décimo segundo: Penalidades a que se sujeita o MUNICÍPIO:
I)Sujeita-se, o MUNICÍPIO as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores
alterações.
8ª-DOS RECURSOS – As despesas advindas da execução do objeto desta licitação
correrão por conta da dotação orçamentária, consignada no orçamento com
vigência no exercício de 2018, sob a classificação funcional programática e
categoria econômica abaixo discriminada:
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0412300022006
05.01 Departamento de Finanças e Orçamento
CATEGORIA ECONÔMICA: 033903900
CLAS. FUNC. PROGRAMÁTICA: 04.123.0002.2.034
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Departamento de Tributação, Cadastro e
Fiscalização
CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.00
10ª-DO FORO – Elegem as partes, com renúncia dos demais, por mais
privilegiados que sejam, o foro da Comarca de Dois Córregos –SP, como o
competente para dirimir as questões suscitadas da interpretação deste
contrato, do Edital ou da Proposta da Contratada.
11ª-DA PUBLICAÇÃO - Caberá o MUNICÍPIO providenciar, por sua conta, a
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publicação do extrato do presente contrato e de seus aditamentos, na imprensa
oficial e dentro do prazo legal.
E, por estarem assim, justos e acertados entre si,
assinarem as partes o presente contrato em quatro vias de igual teor, na
presença de duas testemunhas, que também o assinam, a fim de que produza
os efeitos legais.
Dois Córregos, 28 de maio de 2018.
RUY DIOMEDES FAVARO
Prefeito Municipal de Dois Córregos
BANCO BRADESCO SA
CNPJ 60.746.948/0001-12
TESTEMUNHAS:
_____________________________
Eduardo Mosso Moreira
RG nº: 48.121.035/SSPSP

______________________________
Hugo Humberto Tavella
R.G. n° 43.285.117-3ssp/SP
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
CONTRATADA: BANCO BRADESCO
CONTRATO N° 49/2018
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de instituição
financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil para recebimento
de tributos do Município de Dois Córregos, por meio de documento de
arrecadação municipal (DAM), com código de barras, emitido pelo Município, e
multa de trânsito, por documento registrado, conforme ANEXO I do
CHAMAMENTO n. 2/2018
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito 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, conforme dados abaixo
indicados, 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
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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) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de
contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
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.
Dois Córregos, 28de maio de 2018.
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Ruy Diomedes Fávaro
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 266.861.078-83 RG: 25.697.861-x/SSP-SP
Data de Nascimento: 17/10/1979
Endereço residencial completo: Avenida João Grael, n◦ 15 – Parque Residencial
Aparício de Barros Fagundes, Dois Córregos/SP.
E-mail institucional: gabinetedc@conectcor.com.br
E-mail pessoal: ruy.favaro@hotmail.com
Telefone(s): (14) 99709 1886
Assinatura:_______________________________________________________
Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome: Ruy Diomedes Fávaro
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 266.861.078-83
RG: 25.697.861-x/SSP-SP
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Data de Nascimento: 17/10/1979
Endereço residencial completo: Avenida João Grael, n◦ 15 – Parque Residencial
Aparício de Barros Fagundes, Dois Córregos/SP
E-mail institucional: gabinetedc@conectcor.com.br
E-mail pessoal: ruy.favaro@hotmail.com
Telefone(s): (14) 99709 1886
Assinatura:_______________________________________________________
Pela CONTRATADA:
Nome: BANCO BRADESCO SA
Cargo:
CPF:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
Telefone(s):
Assinatura: _______________________________________________________
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
CONTRATADO: BRADESCO SA
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 49/2018
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de instituição
financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil para recebimento
de tributos do Município de Dois Córregos, por meio de documento de
arrecadação municipal (DAM), com código de barras, emitido pelo Município, e
multa de trânsito, por documento registrado, conforme ANEXO I do
CHAMAMENTO n. 2/2018
Nome

RUY DIOMEDES FÁVARO

Cargo

PREFEITO MUNICIPAL

RG nº

25.697.861-X/SSP

Endereço(*)
Telefone

Avenida João Grael, nº 15 – Parque
Residencial Aparício de Barros Fagundes –
CEP 17300-000 – Dois Córregos - SP
(14) 3652-9500

gabinetedc@conectcor.com.br
E-mail
(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço
onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato
ou cargo.
Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP
BRUNO
FERNANDO
MARTINS
Nome
MARCELLINO
Diretor do Departamento de Licitações,
Cargo
Contratos e Convênios
Avenida Dr. Gofredo Schilini, nº 245 - Vila
Endereço
Comercial
do
Bandeirantes - CEP 17300-000 - Dois
Órgão/Setor
Córregos - SP
(14) 3652-9950
Telefone e Fax
licitacaodc@conectcor.com.br
E-mail
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Dois Córregos, 28 de maio de 2018.
_____________________________________
SUZE ARINA PAULA USHIRO
Diretor do Departamento de Licitações,
Contratos e Convênios Em substituição
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