
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA : CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTRATO N° :  61/2017 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços bancários de arrecadação de tributos municipais e 
outras receitas, através de recolhimento com código de barras – Febraban Versão 5, conforme discriminação constante do 
Termo de Referência e de acordo com os termos do Edital de Credenciamento n° 01/2017. O descumprimento total ou parcial, 
de quaisquer das obrigações estabelecidas no presente edital e no contrato de credenciamento, sujeitará a contratada às 
sanções previstas na Lei n° 8.666/93 e as seguintes que poderão ser aplicadas discricionariamente pela Administração, 
garantida a prévia e ampla defesa em Processo Administrativo, na forma do § 2°, do art. 87, da Lei 8.666/93. A prefeitura 
poderá, a qualquer tempo, motivadamente, adiar, revogar total ou parcialmente, ou mesmo anular o presente processo, sem 
que disso ocorra qualquer direito ou indenização ou ressarcimento para os interessados, seja de que natureza for. Processo 
de Chamada Publica n° 01/2017 

DATA: 03/03/2017. 
VALOR: O Município de Iguape pagará à Instituição Financeira credenciada, pelas prestações dos serviços bjeto do presente 
certame, o seguinte valor uniário: R$ 3,15 (três reais e quinze centavos) por documento/guia de recolhimento recebido.   
VIGÊNCIA: O prazo do presente contrato a ser celebrado em decorrência do credenciamento será de 12 (doze) meses.  
Dotação Orçamentária: 2.1.8.8.1.04.99 – FICHA n° 5301 – Orçamento 2017.  

  

CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
CONTRATO N° :  62/2017 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços bancários de arrecadação de tributos municipais e 
outras receitas, através de recolhimento com código de barras – Febraban Versão 5, conforme discriminação constante do 
Termo de Referência e de acordo com os termos do Edital de Credenciamento n° 01/2017. O descumprimento total ou parcial, 
de quaisquer das obrigações estabelecidas no presente edital e no contrato de credenciamento, sujeitará a contratada às 
sanções previstas na Lei n° 8.666/93 e as seguintes que poderão ser aplicadas discricionariamente pela Administração, 
garantida a prévia e ampla defesa em Processo Administrativo, na forma do § 2°, do art. 87, da Lei 8.666/93. A prefeitura 
poderá, a qualquer tempo, motivadamente, adiar, revogar total ou parcialmente, ou mesmo anular o presente processo, sem 
que disso ocorra qualquer direito ou indenização ou ressarcimento para os interessados, seja de que natureza for. Processo 
de Chamada Publica n° 01/2017 

DATA: 03/03/2017. 
VALOR: O Município de Iguape pagará à Instituição Financeira credenciada, pelas prestações dos serviços bjeto do presente 
certame, o seguinte valor uniário: R$ 3,15 (três reais e quinze centavos) por documento/guia de recolhimento recebido.   
VIGÊNCIA: O prazo do presente contrato a ser celebrado em decorrência do credenciamento será de 12 (doze) meses.  
Dotação Orçamentária: 2.1.8.8.1.04.99 – FICHA n° 5301 – Orçamento 2017.  

 


