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CONTRATO N. 018 DE 05 DE OUTUBRO DE 2021.  

 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CORONEL MARTINS, Pessoa Jurídica de direito público interno, com 

sede sito a Rua Porto Alegre n. 47, centro, Coronel Martins, inscrito no CNPJ sob nº 95.993.093/0001-09, 

neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. MOACIR BRESOLIN, residente e domiciliado na 

Linha Caravagio, s/n, neste Município, portador do RG sob nº 1.591.877-7 e inscrito no CPF sob nº 

543.704.189-68, e 

 

CONTRATADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE 

CORONEL MARTINS – CRESOL PEDRA BRANCA, CNPJ n. 05.070.112/0001-32, pessoa jurídica de 

direito privado, com sede na Rua Ararangua, n. 12, Centro de Coronel Martins/SC, tendo como seu 

representante o Sr. PAULO ROBERTO DE BARROS, Presidente, brasileiro, inscrito no CPF n. 

054.388.929-70. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

A ENTIDADE CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a receber valores oriundos de contas, faturas e 

demais receitas devidas por qualquer modalidade pela qual se processe o pagamento, nos termos deste 

Contrato. 

Parágrafo Primeiro: Os Pontos de Atendimento que vierem a ser inauguradas na área de abrangência 

prevista no intróito, após a assinatura do presente Contrato, serão automaticamente incluídas no presente 

contrato de prestação de serviços.  

Parágrafo Segundo: Quando for utilizado sistema automatizado para captura de dados, a contratada fica 

autorizada a arrecadar em toda sua rede de atendimento.  

Parágrafo Terceiro: Para os recebimentos realizados através de “home/office banking”, “internet” ou auto–

atendimento, a ENTIDADE CONTRATANTE fica obrigada a aceitar como comprovante de pagamento por 

parte dos contribuintes/consumidores/usuários/assinantes, o lançamento de débito no extrato de conta 

corrente devidamente identificado ou recibo próprio.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: A ENTIDADE CONTRATANTE providenciará a emissão e remessa dos 

documentos de arrecadação aos contribuintes/consumidores/usuários/assinantes, não podendo em 

hipótese alguma se utilizar dos serviços da contratada para tal finalidade. Parágrafo Primeiro: Para 

emissão dos documentos de arrecadação, a ENTIDADE CONTRATANTE deverá padronizar em um único 

formulário todas as suas contas, faturas e demais receitas, permitindo, assim, a automação dos serviços 

de arrecadação por parte da contratada e sensível redução dos custos à ENTIDADE CONTRATANTE.  

 

Parágrafo Segundo: Juntamente com o documento de arrecadação, deverá a ENTIDADE CONTRATANTE 

incluir formulário a ser preenchido pelos contribuintes/consumidores/usuários/assinantes, autorizando o 
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débito automático em conta convênio da despesa apresentada para quitação, assim como das 

subsequentes para fins de cadastramento tanto pela contratada  

como pela ENTIDADE CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA: A contratada não se responsabilizará pelas declarações, cálculos, valores, 

multas, juros, correção monetária e outros elementos consignados nos documentos de arrecadação, 

competindo-lhe, tão somente, recusar o recebimento quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: a) 

O documento de arrecadação for impróprio; b) O documento de arrecadação contiver emendas e/ou 

rasuras. 

 

CLÁUSULA QUARTA: Os cheques apresentados para quitação dos documentos objeto deste Contrato 

devem ser de emissão do próprio contribuinte/consumidor/usuário/assinante ou de terceiros, desde que 

sejam de valor igual ao documento de arrecadação e com vinculação ao pagamento, mediante anotação 

em seu verso.  

Parágrafo Primeiro: A Entidade Contratante, através deste Instrumento, outorga a contratada, poderes 

especiais para endossar os cheques recebidos para quitação dos documentos de arrecadação, objeto 

deste Contrato.  

 

CLÁUSULA QUINTA: O produto da arrecadação diária será lançado em "Conta de Arrecadação", 

conforme COSIF/BACEN.  

 

CLÁUSULA SEXTA: A contratada repassará o produto da arrecadação em no máximo 02 (dois) dias após 

a data do recebimento ou conforme solicitação da Entidade Contratante a qualquer momento.  

 

Parágrafo Primeiro: O repasse do produto arrecadado será efetuado através de crédito em conta convênio 

de livre movimentação da Entidade Contratante, ou TED (Transferência Eletrônica Disponível), a favor da 

conta indicada pela Entidade Contratante, de acordo com o prazo estabelecido no caput desta Cláusula.  

 

Parágrafo Segundo: O produto da arrecadação diário não repassado no prazo determinado no caput desta 

Cláusula sujeitará a contratada a remunerar a ENTIDADE CONTRATANTE do dia útil seguinte ao prazo 

previsto no caput desta Cláusula até o dia do efetivo repasse, com base na variação da Taxa Referencial 

de Títulos Federais, do dia útil anterior ao do repasse, exceto quando da ocorrência de feriado, onde a 

ENTIDADE CONTRATANTE mantém a centralização do repasse.  

 

Parágrafo Terceiro – o caso de se constatar que o valor repassado decorreu de pagamento indevido, 

realizado mediante fraude perpetrada por qualquer meio de pagamento, a contratada comunicará o fato e 

solicitará reembolso da respectiva importância, mediante apresentação de pedido especifico acompanhado 

da documentação comprobatória da ocorrência.  
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Parágrafo Quarto – A restituição do valor repassado indevidamente será feita no prazo de 03 (três) dias 

úteis, contados da data da comunicação mencionada no Parágrafo Terceiro.  

 

Parágrafo Quinto – A ENTIDADE CONTRATANTE ficará responsável pela comunicação ao contribuinte da 

ineficácia do pagamento realizado indevidamente.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA: Pela prestação dos serviços de arrecadação, objeto do presente Contrato, a 

ENTIDADE CONTRATANTE pagará a contratada tarifa nas seguintes bases:  

 

1) CONVÊNIO  

a) R$ 1,00 (um real) por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN e prestação 

de contas através de meio magnético;  

b) R$ 1,00 (um real) por recebimento de documento efetuado sem código de barras padrão FEBRABAN ou 

com código de barras fora do padrão FEBRABAN, com prestação de contas em papel;  

c) R$ 1,00 (um real) por recebimento de documentos com código de barras padrão FEBRABAN, cuja 

prestação de contas for em papel, em função de rejeição ou má qualidade de impressão do código de 

barras;  

d) R$ 1,00 (um real) por recebimento de documentos com código de barras padrão FEBRABAN, através 

de “home/office banking”, “internet” ou auto–atendimento;  

e) R$ 1,00 (um real) por registro encaminhado para processamento (lançamento efetivado e por registro 

devolvido por insuficiência de fundos ou inconsistências) através do sistema de Débito Automático padrão 

FEBRABAN. 

2) TITULOS  

Item  Un.  Especificação  Valor máximo  

1 Serv.  Liquidação por recebimento de documento com 

código de barras padrão FEBRABAN, registrados, 

que possam ser liquidados em qualquer instituição 

financeira, bem como quaisquer meios eletrônicos 

disponíveis para pagamento, tanto físico como digital 

e prestação de contas através de meio eletrônico. 

1,80 

2 Serv  Tarifa de Baixa de Títulos pelo cedente 1,80 

3 Serv.  Tarifa de Baixa de Títulos por decurso de prazo 1,80 

4 Serv.  Tarifa de Manutenção de título vencido 1,00 

5 Serv.  Tarifa de Alteração Título 1,00 

 

Parágrafo Primeiro: A contratada debitará em conta convênio, no mesmo prazo estabelecido na Cláusula 

Sexta, o valor correspondente às tarifas previstas no caput desta Cláusula.  
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Parágrafo Segundo: O valor inicialmente contratado será atualizado monetariamente pela variação do 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).  

 

Parágrafo Terceiro: Quando da prorrogação do contrato, serão adotados os mesmos procedimentos do 

Parágrafo Segundo para a atualização dos valores constantes da Cláusula Sétima.  

 

CLÁUSULA OITAVA: A Entidade CONTRATANTE não poderá, em hipótese alguma, utilizar o Documento 

de Crédito - DOC e/ou Bloqueio de Cobrança, como documento de arrecadação, com trânsito pelo Serviço 

de Compensação de Cheques e Outros Papéis.  

 

CLÁUSULA NONA: Os documentos arrecadados ou o meio magnético serão colocados à disposição da 

ENTIDADE CONTRATANTE até o 3º dia útil após a arrecadação, a partir das 12:00 horas, sendo que:  

a) meios magnéticos - adotada a sistemática de entrega de meio magnético padrão FEBRABAN ou 

tele transmissão, a Cooperativa Financeira não prestará conta dos documentos físicos relativos a 

esse meio magnético.  

b) b atingirem valores inteiros.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: Qualquer alteração na sistemática de prestação dos serviços ajustados neste 

Contrato dependerá de prévia concordância entre as partes, por escrito. 

 

Parágrafo Primeiro: Toda providência tomada pela ENTIDADE CONTRATANTE, inclusive 

teletransmissão, que resulte em elevação dos custos da contratada, será objeto de renegociação das 

Cláusulas Financeiras deste Contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A ENTIDADE CONTRATANTE autoriza a contratada a receber 

contas, faturas e demais receitas devidas, sem cobrança de quaisquer acréscimos aos 

contribuintes/consumidores/usuários/assinantes, independentemente do vencimento, ficando sob a 

responsabilidade da ENTIDADE CONTRATANTE a cobrança dos encargos devidos pelo 

cliente/usuário, com relação às faturas pagas com atraso, no mês subsequente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O presente Contrato será de 05 (cinco) anos, podendo ser 

prorrogado mediante termo aditivo 

Parágrafo Único: Em função da assinatura deste Contrato, ficam revogados, para todos os efeitos 

legais, quaisquer outros documentos firmados anteriormente com o mesmo objetivo.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Quaisquer impostos ou taxas que venham a ser exigidos pelos 

Poderes Públicos, com base no presente contrato ou nos atos que forem praticados em virtude de seu 

cumprimento, serão suportados pelas partes conforme legislação em vigor. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o Foro da Sede da Comarca de Domicílio de São 

Domingos – SC, como competente para solucionar eventuais pendências decorrentes do presente 

Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

 

 E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, em 3 (três) vias de igual teor e para um 

só efeito juntamente com as testemunhas abaixo, que declaram conhecer todas as Cláusulas deste 

Contrato. 

 

Coronel Martins, 05 de outubro de 2021. 

 

 

 

MOACIR BRESOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE  

 

 

 

COOPERATIVA DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE CORONEL MARTINS – 

CRESOL PEDRA BRANCA 

PAULO ROBERTO DE BARROS 

CONTRATADO  

 

 

Testemunhas:  

1 - Thaina Santetti 

 

2 - Gabriel Roberto Pozzer  

 

 

 


