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c) Centralização e processamento da receita
municipal e da movimentação financeira de todas as
contas correntes, inclusive da conta única do
município (sistema caixa único) se houver;
excetuando-se os casos em que haja previsão legal,
contratual ou judicial para manutenção dos recursos
decorrentes de contratos ou convênios em outras
instituições financeiras;

EXTRATO DE CONTRATO
A Prefeitura Municipal de Taguatinga-TO, através
da Secretaria Municipal de Administração, torna
público, e comunica aos interessados o seguinte
extrato de contrato firmado com a Administração:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS, QUE ENTRE
SI CELEBRAM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E
O MUNICIPIO DE TAGUATINGA/TO E ANUENTES,
PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAGUATINGA-TO
CNPJ Nº 02.306.900/0001-97
CONTRATADO(A): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ Nº 00.360.305/0001-04
OBJETO: a) Centralização e processamento de
créditos provenientes de 100% (cem por cento) da
folha de pagamento, gerada pelo Município e seus
anuentes, que hoje representam 739 servidores,
abrangendo servidores ativos, inativos e pensionistas,
lançados em contas salário individuais na CAIXA,
além de créditos em favor de estagiários ou qualquer
outra pessoa que mantenha ou venha a manter
vínculo de remuneração com a CONTRATANTE, seja
recebendo vencimento, salário, subsídios, proventos
e pensões ou bolsa estágio, denominados, doravante,
para efeito de instrumento, CREDITADOS, em
contrapartida da efetivação de débito na conta
corrente do município;
b) Centralização e manutenção da CAIXA da
arrecadação e/ou cobrança bancária o IPTU cobrado
pelo MUNICÍPIO, mediante utilização de guias de
recebimento ou cobrança bancária da CAIXA;

d) Centralização e movimentação financeira do
município, relativa aos recursos provenientes de
transferências legais e constitucionais, bem como de
convênios a serem assinados com quaisquer órgãos
do governo federal e estadual, excetuando-se os
casas em que haja previsão legal, contratual ou
judicial para manutenção e movimentação dos
recursos em outra instituições financeiras;
e)
Centralização
e
processamento
das
movimentações financeiras de pagamento a credores,
incluindo fornecedores, bem como de quaisquer
pagamentos ou outras transferências de recursos
financeiros feitos pelo MUNICÍPIO, a entes públicos
ou privados, a qualquer título, excetuando-se os
casos em que haja previsão legal, contratual ou
judicial para manutenção e movimentação dos
recursos em outras instituições financeiras;
f) Centralização e processamento de todas as
movimentações financeiras dos Fundos do Poder
Executivo Municipal, a qualquer título, exceto os
recursos oriundos de convênios e/ou contratos com
obrigatoriedade de movimentação em outra instituição
financeira, por força de lei ou exigência do órgão
repassador
Valores: A CAIXA repassará a CONTRATANTE pelo
direito de exploração dos serviços objeto deste
contrato, a importância de R$ 1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais).
Prazo de Vigência do Contrato: 60 (sessenta)
meses, contados a partir da data da sua assinatura.
Data de Assinatura: 08/07/2021
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Signatários: PAULO ROBERTO RIBEIRO pelo
MUNICÍPIO DE TAGUATINGA-TO e VALDEIR DA

SILVA FERREIRA
FEDERAL.

pela

CAIXA

ECONÔMICA

Taguatinga-TO 08/07/2021.
PAULO ROBERTO RIBEIRO
Prefeito Municipal

