
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ

Lei de Criação Nº 10 de 20 de abril de 1967

ESTADO DO Espírito Santo

CONTRATO Nº 000030/2018

TERMO DE CREDENCIAMENTO PARA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA

Pelo presente termo que entre si celebram de um lado o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO -
SAAE do Município de Aracruz-ES, inscrito no CNPJ sob o nº 27.108.141/0001-89, com sede na Rua 
José dos Santos Lopes, nº 45, Bairro De Carli, Aracruz-ES, CEP 29.194-017 neste ato representado pelo 
seu Diretor Geral, Sr. Elias Antônio Coelho Marochio, inscrito no CPF nº. 578.263.237-20, no uso de suas 
atribuições legais, adiante designado "CREDENCIANTE" e o BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A-
BANCOOB, inscrito no CNPJ sob o nº 02.038.232/0001-64, com sede à ST de Industrias Gráficas, 
quadra 06, nº 2080, Plano Piloto, Brasília- DF, adiante designada "CREDENCIADA", neste ato 
representada pelos Procuradores Sr. Marcos Chaves Carvalho, inscrito no CPF nº 343.739.426-68, RG nº 
MG-756.645 SSP MG e Sr. Leonardo de Souza Damasceno, portador do CPF nº 833.539.416-49, RG nº 
MG 4761709 SSP, tendo em vista o Credenciamento nº 001/2017, com base na Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, mediante inexigibilidade de licitação com amparo no "caput" do art. 25 da referida 
Lei, fica justo e convencionado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Contratação de instituição financeira e cooperativa bancária, para prestar o serviço de recebimentos de 
contas de água esgoto e serviços dos clientes da CREDENCIANTE através de auto-atendimento, débito 
automático e internet banking.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUÇÃO

Parágrafo Primeiro: O recebimento das contas/faturas de consumo de água e/ ou esgoto e outros 
documentos de arrecadação que forem apresentados pelos consumidores, serão recebidos pela 
CREDENCIADA nos exatos termos em que estiverem impressos, por conta, ordem e riscos do 
CREDENCIANTE.

Parágrafo Segundo: A transmissão eletrônica dos recebimentos deverá ser efetuada no mesmo dia, 
através de transferência parcial até cada 15 (quinze) minutos do recebimento, sem prejuízo da geração e 
envio do arquivo diário.

Parágrafo Terceiro: As multas, correção monetária e outros acréscimos que venham incidir sobre os 
documentos apresentados para quitação, com vencimentos ultrapassados, serão cobrados conforme 
orientação do CREDENCIANTE, no próprio documento de arrecadação.

Parágrafo Quarto: Quando da apresentação de documentos para quitação, cujo vencimento se dê em 
sábado, domingo ou feriado, o recolhimento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente, sem 
acréscimo por atraso no pagamento.

Parágrafo Quinto: Na hipótese dos trabalhos não estarem sendo executados de acordo com as 
especificações, normas e instruções fornecidas ou aprovadas pelo CREDENCIANTE ou, de modo geral 
com a técnica vigente, poderá este, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento, ou na 
legislação aplicável, determinarem a paralisação do serviço, determinando ainda, a execução dentro dos 
padrões exigíveis, o que será feito às expensas da CREDENCIADA.

Parágrafo Sexto: O produto da arrecadação será depositado, nas Agências e contas bancárias 
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designadas pelo SAAE, no prazo de 24 horas, devendo os recibos dos depósitos serem anexados à 
prestação de contas diárias. Os valores recebidos referente as contas do SAAE não poderão ser 
depositados através de cheques. Os depósitos devem ser feitos em moeda corrente no Brasil.

Parágrafo Sétimo: Os documentos de arrecadação, juntamente com os recibos de depósitos, ficarão 
disponíveis e serão entregues na CREDENCIANTE no primeiro dia útil após os recebimentos, por 
funcionário da credenciada.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro: O valor a ser pago à instituição bancária ou cooperativa bancária por guia de 
arrecadação/faturas quitada será o descrito:

I. O valor a ser pago para recebimento de contas através de autoatendimento, será de R$ 1,12 
(um real e doze centavos).

II. O valor a ser pago para recebimento de contas através de débito automático, será de R$ 0,71 
(setenta e um centavos).

III. O valor a ser pago para recebimento de contas através internet/homebank, será de R$ 1,12 (um 
real e doze centavos).

Parágrafo Segundo: O valor a ser pago à Instituição Financeira por guia de arrecadação/fatura, com 
código de barra, recebida e quitada, através de debito automático em conta corrente ou poupança, 
autoatendimento e Internet Banking, será o apresentado na cláusula terceira.

Parágrafo Terceiro: O pagamento a Instituição Financeira que prestar os serviços objeto deste edital de 
credenciamento será através de debito em conta por documento recebido conforme valores do 
apresentado na cláusula terceira.

Parágrafo Quarto: As Instituições Financeiras onde o SAAE não mantenha conta corrente, os valores 
das tarifas deverão ser descontados do valor a ser depositado em Instituição Financeira a ser informada 
pelo SAAE.

Parágrafo Quarto: A Instituição Financeira deverá apresentar mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do 
mês seguinte um relatório detalhado das faturas recebidas e valor das tarifas descontadas.

CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas oriundas do presente credenciamento serão cobertas pela dotação: 
002001.1712200402.007.33903900000.20000000

CLÁUSULA QUINTA: DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 

À CREDENCIADA caberá as seguintes providências relativas ao objeto deste contrato:

a) Evitar qualquer tipo de atrito com o usuário/clientes, devendo estes serem imediatamente 
comunicados ao SAAE;

b) Permitir a fiscalização dos serviços pelo SAAE e mantê-lo permanentemente informado a 
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respeito do andamento dos mesmos;

c) Comunicar imediatamente ao SAAE a ocorrência de fato superveniente que possa acarretar o 
descredenciamento da empresa;

d) Cumprir com todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária a execução dos 
serviços, objeto do presente credenciamento;

Parágrafo Primeiro: A CREDENCIADA não se responsabilizará pelas declarações e cálculos 
consignados nos documentos de recolhimento do CREDENCIANTE, inclusive pelo controle do domicílio 
dos usuários, competindo-lhe, tão somente, recusar o recebimento quando ocorrer quaisquer das 
seguintes hipóteses;

a) Documento de arrecadação/fatura for impróprio;

b) O documento de arrecadação/fatura tiver emendas e/ou rasuras que prejudiquem a leitura de 
seus caracteres;

c) Não estiverem sendo recolhidos os acréscimos legais respectivos, se devidos;

d) A soma das parcelas não conferir com o total declarado.

Parágrafo Segundo: A CREDENCIADA assumirá inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes 
da legislação trabalhista, previdenciária, de acidente de trabalho e quaisquer outras relativas ao pessoal 
admitido para execução deste contrato, tendo em vista não existir qualquer vínculo jurídico entre o 
CREDENCIANTE e os empregados da CREDENCIADA que, como tal, tenham ou venham a ter relação 
com os serviços de que trata este contrato.

Parágrafo Terceiro: A CREDENCIADA assume, integralmente, a responsabilidade técnica e legal 
decorrente da prestação de serviços ao CREDENCIANTE e a terceiros, respondendo pelos danos que 
causar em decorrência da falha na sua realização, por si ou por seus prepostos.

Parágrafo Quarto: A CREDENCIADA obriga-se a manter, durante toda a execução deste contrato, todas 
as condições de habilitação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por elas assumidas.

Parágrafo Quinto: No caso de perda, extravio ou roubo de numerários, a empresa credenciada ficará 
obrigada a indenizar o CREDENCIANTE nos mesmos valores e a comunicá-lo imediatamente sobre a 
ocorrência do fato.

CLÁUSULA SEXTA: DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

Parágrafo Primeiro: A instituição credenciada não se responsabilizará em qualquer hipótese ou 
circunstância, pela informações, cálculos, valores, multas, juros e outros elementos considerados nos 
documentos de arrecadação, competindo-lhe tão somente recusar o recebimento quando 
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ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:
a) O documento de arrecadação for impróprio;
b) O documento de arrecadação contiver emendas e/ou rasuras que prejudiquem a leitura de seu 
caracteres;
c) Quando não possuir o código de barras;

Parágrafo Segundo: A instituição credenciada receberá a importância consignada no documento de 
arrecadação, mediante a sua quitação através de autenticação mecânica e/ou eletrônica, de forma 
oferecer total segurança, e ainda identificar o estabelecimento recebedor, o número da máquina utilizada, 
a data, hora e o valor da autenticação.

Parágrafo Terceiro: O produto de arrecadação bancária será depositado no prazo e nas agências e 
contas bancárias designadas pelo SAAE e previsto no contrato. Nas agencias bancárias arrecadadoras o 
crédito deverá ser repassado pelo sistema ON-LINE conforme padrão FEBRABAN.

Parágrafo Quarto: Qualquer alteração sistemática dos serviços ajustados dependerá de prévia 
concordância entre as partes, por escrito, com antecedência necessária à sua implantação.

Parágrafo Quinto: São obrigações da instituição credenciada:
a) Evitar qualquer tipo de atrito com o consumidor, devendo estes casos serem imediatamente informado 
ao SAAE;
b) Comunicar ao SAAE, a ocorrência de fato superveniente que possa acarretar o descredenciamento da 
empresa ou qualquer outro motivo que impeça o cumprimento do contrato.
c) Manter-se durante todo o período do contrato nas mesmas condições exigidas para habilitação e 
qualificação ao credenciamento.
d) Estender os serviços de arrecadação à outras filiais com o mesmo CNPJ e Alvará de localização.
e) No caso de perda, extravio ou roubo de numerários, a empresa credenciada ficará obrigada a 
indenizar o SAAE nos mesmos valores, devendo o fato ser comunicado imediatamente ao fiscal do 
contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS

Parágrafo Primeiro: O cometimento de irregularidades no procedimento de credenciamento ou na 
execução do contrato administrativo sujeitará o particular à aplicação de sanções administrativas, nos 
termos da Lei Federal nº 8.666/93. 

Parágrafo Segundo: Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto do 
credenciamento, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente 
justificados e comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida a previa e ampla defesa, serão 
aplicadas as seguintes cominações, cumulativamente ou não:

I. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação;

II. Multa, nos seguinte termos:
a) Pelo atraso na prestação do serviço, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor 

arrecadado a ser depositado, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor.
b) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 
total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa 
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moratória, desde que o valor cumulado das penalidades das penalidades não supere o valor total do 
contrato.

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o (NOME DO ÓRGÃO LICITANTE), pelo 
prazo de até dois anos;

Observação: Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito 
Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 
205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.

III. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 
cinco anos;

IV. 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 a Credenciada 
ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

Parágrafo Terceiro: A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

Parágrafo Quarto: Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de 
contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais 
que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

I. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de tributos; 

II. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
III. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados.

Parágrafo Quinto: A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto 
na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

Parágrafo Sexto: 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 Sétimo: Na aplicação dessas penalidades será facultada defesa prévia da empresa 
credenciada no prazo de 05 (cinco) dias. 

Parágrafo Oitavo: As multas devidas e/ou prejuízos causados à Credenciante serão deduzidos do 
pagamento da fatura da prestação de serviço, recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, 
ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente, se não 
houver recurso ou se mesmo estiver definitivamente negado.

CLÁUSULA OITAVA: DOS CASOS DE RESCISÃO

Parágrafo Primeiro: O presente Contrato poderá ser rescindido:
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a) Por ato unilateral e escrito da Credenciante, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e 
XVIII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93;

b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo;
c) Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da 

Lei nº 8.666/93.  
d) Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância 

dos princípios do contraditório e da ampla defesa.  
e) Ocorrendo a rescisão deste contrato e não sendo devida nenhuma indenização, reparação ou 

restituição por parte da CREDENCIADA, a CREDENCIANTE responderá pelo preço dos serviços 
estipulados na Cláusula Quinta deste contrato, devido em face dos serviços efetivamente 
executados pela CREDENCIADA, até a data da rescisão.  

f) Além das hipóteses anteriores, poderá a CREDENCIANTE rescindir o contrato, 
independentemente de qualquer procedimento judicial ou pagamento de indenização, por falência, 
recuperação judicial, dissolução, insolvência da CREDENCIADA e, em se tratando de firma 
individual, por morte de seu titular. 

CLÁUSULA NONA: DAS PARTES INTEGRANTES

Integram o presente termo, o Edital de Credenciamento nº 001/2017 e a Lei 8.666/93, com suas 
posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA

Parágrafo Primeiro: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data 
da assinatura do contrato, podendo a critério da administração do SAAE, ser prorrogado mediante 
manifestação expressa das partes, por sucessivos períodos de 12 (doze) meses, até o limite máximo de 
60 (sessenta) meses, conforme artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações;

Parágrafo Segundo: Dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da 
notificação, a Licitante vencedora deverá assinar o contrato, sob pena de decair o seu direito, podendo 
ainda, sujeitar-se as penalidades estabelecidas no edital e contrato;

Parágrafo Terceiro: No caso de prorrogação, o contrato poderá ser reajustado com base no IGPM/FGV 
a contar dos últimos 12 (doze) meses de contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS ÔNUS DA PROVA

Caso o CREDENCIANTE tenha que ingressar em juízo para fazer valer este instrumento, bastará alegar 
os fatos constitutivos de seu direito, competindo à CREDENCIADA o ônus de provar o contrário. Se o 
CREDENCIANTE for réu ou litisconsorte passivo, bastará a sua alegação dos fatos impeditivos, 
modificativos ou extintos do direito da CREDENCIADA e a esta estará o ônus da prova contrária.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS RESPONSABILIDADES

Ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, mencionadas no Art. 1.058 do Código Civil, a 
CREDENCIADA responderá, com suporte no princípio da culpa objetiva, pela cobertura integral de 
quaisquer prejuízos sofridos diretamente pelo CREDENCIANTE ou causados a terceiros, por ato ou fato, 
comissivo ou omissivo da CREDENCIADA ou de seus prepostos, na realização do serviço 
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contratado.

Parágrafo Único: Em caso de ocorrência dos prejuízos e danos previstos no caput desta cláusula, o 
CREDENCIANTE, ao seu alvedrio, declarará a ocorrência do débito respectivo e fixará o valor do 
prejuízo, podendo abatê-lo das faturas relativas aos serviços prestados pela CREDENCIADA, ou, se 
inviável a compensação, promover a execução judicial, independentemente da participação da 
CREDENCIADA na apuração do débito, sem exclusão de outras sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização se dará pelo SAAE através de servidor designado por Portaria ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços e de tudo dará ciência à empresa 
CREDENCIADA, como também fiscalizará os serviços contratados, podendo sustar, recusar, mandar 
fazer ou desfazer quaisquer serviços que estejam em desacordo com o contrato, de acordo com o 
estabelecido no art. 67 e parágrafos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO

Para solucionar quaisquer questões oriundas deste credenciamento, é competente, por disposição legal, 
o Foro de ARACRUZ, observadas as disposições do § 6º do artigo 32 da Lei Federal n º 8.666/93. 

E assim, por estarem justos e contratados, assinam as partes, o presente ajuste, em duas vias de igual 
teor e forma.

Aracruz-ES, 21 de fevereiro de 2018

_________________________________________
Elias Antônio Coelho Marochio

CREDENCIANTE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

_________________________________________
Marcos Chaves Carvalho

CREDENCIADA
BANCOOB S/A

_________________________________________
Leonardo Souza Damasceno

CREDENCIADA
BANCOOB S/A


