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CONTRATO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, E INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA O BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS BANCÁRIOS DE GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES, NA FORMA E PELO PRAZO QUE ESPECIFICA POR FORÇA E EM
OBSERVÂNCIA AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N<* 29/2017 - PROCESSO N°
48/2017.

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

ALUMÍNIO, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Av. Eng. Antônio de Castro

Figueiròa, n° 100, nesta cidade de Alumínio, Estado de São Paulo, devidamente inscrita

no CNPJ/MF sob n" 58.987.629/0001-57, neste ato representada pelo Prefeito Municipal o

Sr. Antônio PiassentinI, brasileiro, solteiro, metalúrgico, portador do RG n.° 13.123.307-5 e CPF

n." 021.186.198-71, com residência e domicílio nesta cidade de Alumínio/SP, doravante

denominada simplesmente de "CONTRATANTE", e de outro lado, a instituição bancária: BANCO

SANTANDER (BRASIL) S.A, CNPJ: 90.400.888/0001-42, com sede em São Paulo , localizada

no Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2235 - 22° andar - est. 438

Vila Olímpia, doravante denominada SANTANDER, neste ato representada pelo Sr. Rafael

Henrique Renesto, brasileiro, casado, bancário. Cédula de Identidade n°. 30.872.522-0, CPF/MF

n°. 305.077.978-09 doravante denominada de "CONTRATADA", têm, entre si, justo e

combinado o que adiante se segue, por intermédio das cláusulas a seguir articuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

1.1. A CONTRATADA, na qualidade de llcitante vencedora do Pregão Presencial n° 29/2017 -
Processo n° 48/2017, compromete-se perante a CONTRATANTE, a prestar-lhe
SERVIÇOS BANCÁRIOS, COM EXCLUSIVIDADE. DE GERENCIAMENTO DA FOLHA
DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
ALUMÍNIO.

1.2. O objeto contratual mencionado no item 1.1, acima, deverá ser executado, no prazo
estimado de sessenta 60 (meses), contados a partir da data da assinatura deste
instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME, FORMA DE EXECUÇÃO E OBRIGAÇÕES

2.1. A CONTRATADA deverá executar o objeto de que trata a Cláusula Primeira, deste
Contrato, pelo preço constante de sua proposta, devendo suas especificações
corresponderem ás normas técnicas aplicáveis, á proposta apresentada e ao que consta
do ANEXO VII do Edital de Pregão Presencial n° 29/2017 - Processo n° 48/2017.

2.2. Das Obrigações da CONTRATADA:

2.2.1. Iniciar os serviços contratados em até 30 (trinta) dias, a contar da data
de assinatura do presente instrumento contratual;

PP 29/2017-Proc. 48/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
Av.Eng® Antonio de Castro Rgueirôo n° 100- vila Santa Luáa

Alumínio-São Paulo-CEP 18125-000 - Fone/Fax (OXXl 1)4715-5500

C.N.P.J 58.987.629/0001-57 - E-mail: licHacao@alunninio.sp.aov.br

2.2.2. O BANCO deverá manter as contas dos servidores da PREFEITURA, nos termos
da na Resolução do n° 3.402, de 06 de setembro de 2006 com alterações dadas
pela Resolução do n° 3.424, de 21 de dezembro de 2006 ambas do BACEN,
vedada á Contratada a cobrança de tarifa dos beneficiários para os seguintes
serviços;

a) transferência, total ou parcial, dos créditos para outras Instituições;
b) saques, totais ou parciais, dos créditos;
c) fomecimento de cartão magnético e talonário de cheques para

movimentação dos créditos.

2.2.3. Manter o atendimento aos servidores previsto no Edital durante a vigência contratual;

2.2.4. Isentar a CONTRATANTE de todas e quaisquer tarifas, taxas ou simiiares, ainda
que não previstas no Anexo VI i do Edital de Pregão Presencial n" 29/2017 -
Processo n" 48/2017, desde que relacionada com o objeto deste Pregão;

2.2.5. Manter, permanentemente atualizado, para efeito de pagamento, cadastro dos
servidores que são objeto do pagamento de pessoal, t3em como dos seus
representantes legais, sendo que a CONTRATANTE disponibilizará os arquivos
necessários à sua operacionalização;

2.2.6. Operacionalizar os procedimentos previstos no Anexo VII do Edital de Pregão
Presencial n" 29/2017 - Processo n® 48/2017, com a participação da
CONTRATANTE;

2.2.7. Abrir para os servidores da Prefeitura do Município de Alumínio, conta para o
recebimento dos créditos junto á CONTRATANTE, respeitando a legislação
específica do Banco Central do Brasil;

2.2.8. Realizar o pagamento aos servidores, nas respectivas contas, conforme os
Boletins Eletrônicos que são gerados pela CONTRATANTE;

2.2.9. Não receberá qualquer remuneração direta oriunda dos cofres públicos municipais,
por esse serviço ou por quaisquer prestações de serviços bancários correlatos
(emissão de e^ratos diários, informações de saldos a qualquer momento e por
qualquer meio, fornecimento de relatórios, transferências, ordens de
pagamento etc.);

2.2.10. A CONTRATADA não receberá qualquer ressarcimento pelas benfeitorias que
venha a realizar nas dependências da CONTRATANTE.

2.2.11. A CONTRATADA deverá cumprir tempestiva e corretamente as condições deste
contrato, no que concerne a prestação dos serviços, oferecendo atendimento
e serviços aos servidores municipais em condições, no mínimo, iguais às
ofertadas aos demais clientes da CONTRATADA e qualidade compatível com o
mercado.

2.3. Das Obrigações da CONTRATANTE:
2.3.1. Efetuar os créditos decorrentes da folha de pagamento dos servidores da
Prefeitura Municipal de Alumínio, na conta aberta de modo individual em nome destes.
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2.4. Durante a execução ou vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no Edital de Pregão Presencial n® 29/2017 - Processo n® 48/2017.

2.5. A CONTRATADA compromete-se a comparecer para assinatura de eventuais termos
aditivos a este Contrato, sempre que para esse fim for convocada e no prazo estipulado,
sob pena da aplicação das sanções legais.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. A CONTRATADA pagará á CONTRATANTE o valor de R$ 935.000,00 (Novecentos e
trinta e cinco mil reais), à vista, sem qualquer desconto, seja a qualquer título, devendo
ser depositado na conta indicada pela Prefeitura, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a
assinatura do Contrato.

3.2. Nenhum valor será repassado á CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação desta perante a CONTRATANTE.

3.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições de repasses, da
CONTRATANTE á CONTRATADA, em face da superveniência de normas federais e
municipais sobre a matéria.

CLÁUSULAQUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. As Receitas provenientes desta licitação serão contabilizadas como Outras Receitas
Patrimoniais.

CLÁUSULA QUINTA: PRAZO DO CONTRATO

5.1. O prazo de vigência deste Contrato será de 60 (sessenta) meses, contados a partir de sua
assinatura.

5.2. Quando do término do prazo contratual ou no caso de rescisão, á CONTRATANTE é
assegurado o direito de exigir que a CONTRATADA continue a execução dos serviços, nas
mesmas condições, por um período de até noventa 90 (noventa) dias, a fim de
evitar solução de continuidade, até o término de nova licitação e contratação.

CLÁUSULA SEXTA: DO POSTO DE ATENDIMENTO BANCÁRIO

6.1. Caso a CONTRATADA não possua agência no município de Alumínio, a mesma
deverá instalar Posto de Atendimento Bancário PAB ou 02 (dois) Caixas Eletrônicos
dotados da "CASH", no prédio municipal localizado na Av. Eng.® Antônio de Castro
Figueirôa, n® 100 Vila Santa Luzia Alumínio/SP, ficando sob sua
responsabilidade o custo das adequações necessárias no prédio municipal, para
perfeito funcionamento do PAB ou Caixas Eletrônicos, que não poderá ser superior à
30 (trinta) dias, contados da assinatura do Contrato.

6.1.1. Pelas benfeitorias realizadas, pela CONTRATADA, nas dependências acima
mencionadas, da Prefeitura do Município de Alumínio, não haverá, em nenhuma/fiipótese,
ressarcimento.
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6.2. A CONTRATADA deverá efetuar instalação de agência bancária no Município de
Alumínio, no prazo de 06 (seis) meses, contados da assinatura do
contrato. CASO A CONTRATADA NÃO POSSUA AGÊNCIA BANCÁRIA
NO MUNICÍPIO.

6.3. A Prefeitura Municipal de ALUMÍNIO reserva-se no direito de, a qualquer tempo, durante
a vigência do contrato, fiscalizar toda a prestação dos serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES E MULTAS

7.1. Pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou condição deste contrato, ou pela inexecução
total ou parcial do mesmo são aplicáveis pela CONTRATANTE, garantida a defesa prévia,
as sanções previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, bem como
aquelas previstas na Lei Federal n" 10.520/02 e demais normas pertinentes, assim como
as abaixo especificadas.

7.1.1. Advertência:

7.1.2. Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor dos créditos não efetuados em
virtude de problemas de sistemas que forem objetos de pagamento fora de prazo,
além do pagamento de eventuais custos e encargos financeiros decorrentes desta
mora;

7.1.3. Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor dos créditos não efetuados em
virtude de problemas de sistemas pelo descumprimento dos prazos de sua
devolução, além do pagamento de eventuais custos e encargos financeiros
decorrentes desta mora;

7.1.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de sua
inexecução total e de 15% (quinze por cento) pela inexecução parcial, cuja
resultante seja a rescisão contratual;

7.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) do valor contratual por descumprimento de
quaisquer das obrigações decorrentes do ajuste, não previsto nos subitem acima.

7.2. As multas previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente.

7.3. As demais sanções legais são independentes e cumuláveis á aplicação de multa.

7.4. As multas de que tratam os subitens anteriores, somente poderão ser relevadas, quando os
fatos geradores da penalidade decorram de casos fortuitos ou de força maior, que
independam da vontade da CONTRATADA e quando aceitos, sejam justificados.

7.5. Na hipótese de aplicação de multa imposta pela CONTRATANTE, é assegurado ao
Município, o direito de optar pela dedução do crédito a ser recebido pela empresa
CONTRATADA ou se não tiver, inscrever na Dívida Ativa do Município.

7.6. Antes da aplicação das sanções de que tratam os subitens anteriores, será expedida uma
notificação para que a CONTRATADA apresente justificativa, no prazo de 03 (três) dias
úteis, contados da data do recebimento da mesma, visando assegur^o direito à ampla
defesa, disposto no artigo 5°, inciso LV da Constituição Federal

PP 29/2017-Proc. 48/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
Av. Eng" Antonio de Castro Figueirôo n® 100- Vila Santa Luzia

Alumínio - São Pauio - CEP 18125-000 - Fone/Fax (OXXl 1)4715-5500

C.N.PJ 58.987.629/0001-57 - E-mail: licitocaoíâ)aluminio.SD.aov.br

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO

8.1. Constitui motivo para a rescisão unilateral e administrativa do presente contrato,
independentemente das sanções legais aplicáveis, quando a CONTRATADA:

8.1.1. Incorrer em quaisquer dos casos previstos na CLÁUSULA SÉTIMA deste contrato;

8.1.2. Estiver com a sua falência decretada, solicitar concordata, liquidação ou
dissolução, ou falecimento do titular, no caso de firma individual;

8.1.3. Alterar ou modificar sua finalidade ou estrutura, de forma que prejudique a
execução deste contrato.

8.2. O presente contrato poderá ser rescindido, pela CONTRATANTE, de forma unilateral e
administrativa, total ou parcialmente, independentemente de qualquer notificação, judicial
ou extrajudicial, sem que, á CONTRATADA assista direito a qualquer indenização,
mediante a ocorrência de quaisquer das circunstâncias previstas na iegislação em vigor
(Lei Federal n° 8.668, de 21 de junho de 1993 e suas alterações).

8.3. A CONTRATADA, neste ato, reconhece expressamente, o direito da CONTRATANTE em
rescindir, no âmbito administrativo, o presente contrato, em conformidade com a legislação
vigente.

8.4. A inexecuçãototal ou parcial deste contratoenseja a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.

CLÁUSULA NONA: DO REGULAMENTO

9.1. O presente contrato regular-se-á pelas suas cláusulas, disposições da Lei Federal
n°10.520/02, Lei Federal n» 8.666/93 e alterações. Resolução n® 3.402, de 06 de
setembro de 2006 com alterações dadas pela Resolução n® 3.424, de 21 de dezembro de
2006 ambas do BACEN e do Edital de Pregão Presencial n® 29/2017 - Processo n®
48/2017 e Anexos, proposta da CONTRATADA e demais preceitos de direito púbiico
aplicáveis à matéria, aplicando-se lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos
contratos e as disposições do direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO VALOR CONTRATUAL

10.1. Para todos os efeitos legais, dá-se, ao presente contrato, o valor de R$ 935.000,00
(Novecentos e trinta e cinco mil reais).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA

11.1. Considerando-se o pagamento à vista, após 10 (dez) dias da assinatura do contrato,
dispensa-se a prestação de garantia, prevista no Parágrafo 2® do Artigo 56, da Lei
Federal n® 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DOS ENCARGOS

12.1. Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e tributários que venham a
incidir no presente contrato, serão de responsabilidade da CONTRATAD^respondendo,
esta, outrossim, por toda e qualquer responsabilidade civil por ato s^
propostos, em virtude de imprudência, negligência ou imperícia.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA FISCALIZAÇÃO

13.1. A CONTRATANTE exercerá fiscalização da execução do objeto contratual, através de
servidores designados, fiscalização essa que, em nenhuma hipótese, eximirá, nem
reduzirá as responsabilidades da CONTATADA, mediante termo circunstanciado,
observando o objeto contratado.

13.2. Eventuais danos, diretos ou indiretos, decorrentes da execução do objeto deste contrato,
serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: HERDEIROS OU SUCESSORES

14.1. O presente contrato não só obriga a CONTRATADA, como também seus herdeiros ou
sucessores, em todas as suas cláusulas e condições.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: FORO

15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Mairinque, Estado de São Paulo, para dirimir as
dúvidas suscitadas em decorrência da execução do presente contrato, não resolvido pelas
vias administrativas próprias.

E, por estarem assim justas e combinadas, as partes contratantes firmam o presente
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença
de 02 (duas) testemunhas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PELA CONTRATANTE:

UMINIO, em de janeiro de 2018

NTONIOTIAS

PREFEITO

PELA CONTRATADA:
Rafael Henrique Reneslo
Gerente Governos &InsbtuIçOes

636641

TES:

RG
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