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CONTRATO Nº 030/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019 

 

PROCESSO ADMINISTATIVO Nº 030/2019 

CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM 
LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO 
DA CIPA E DE OUTRO A SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA COOPERATIVA DE CREDITO, 

POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO 

CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, 
PARA O FIM QUE ESPECIFICA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede à rua Rui Barbosa, nº. 335, nesta cidade de São Pedro da Cipa, Estado 
de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 37.464.948/0001-08, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. 
ALEXANDRE RUSSI, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado nesta cidade, 
portador da Cédula de Identidade RG. 11477806 SJ/MT e CPF nº 866.680.641-91, e de 
outro lado, a Sociedade Empresária COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E 
INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, Situada na AV 
PRESIDENTE DULTRA, S/N, Bairro: CENTRO, São Pedro da Cipa, MT, CEP: 78.835-
000, inscrita no CNPJ Nº 32.983.165/0009-74, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, neste ato representada por seu procurador, Senhor Fernando da Silva 
Ferreira, portador da Cédula de Identidade nº 19124341, expedida pela SSP/MT e do CPF 
nº 038.296.151-08, RESOLVEM celebrar o presente Contrato de prestação de serviços, em 
conformidade com o que consta do Processo Administrativo nº 030/2019, referente ao 
Pregão Presencial nº 010/2019, sujeitando-se as partes às disposições da Lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, do Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, alterado pelos Decretos 
nºs 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e 3.784, de 06 de abril de 2001, Decreto nº 3.722, de 
09 de janeiro de 2001, 3931, de 19 de setembro de 2001, alterado pelo Decreto 4.485, de 25 
de novembro de 2002, e da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas ulteriores 
alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 O presente Contrato tem por objeto o “CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA OFICIAL ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FINANCEIROS, QUAIS SEJAM: FOLHA DE PAGAMENTO, MUNICIPAIS, EMPRÉSTIMOS 
CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, APLICAÇÕES DAS 
DISPONIBILIZAÇÕES FINANCEIRAS DE CAIXA, BEM COMO CENTRALIZAÇÃO E 
PROCESSAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS CORRENTES DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT”, conforme especificações e demais elementos 
constantes do Edital e seus Anexos.  
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1.2 – CONDIÇÕES - A CONTRATADA fica obrigada ao processamento da folha de 
pagamentos dos servidores públicos do Município, ativos e inativos, do Município de 
São Pedro da Cipa-MT.  

1.2.1 - CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DOS 
POSTOS DE ATENDIMENTO BANCÁRIO   

1.2.1.1 - Fica a cargo da licitante a instalação dos postos de atendimento bancário, com 
horário de funcionamento definido dentro dos critérios fixados pelo Banco Central do Brasil.   

1.2.1.2 - Os espaços serão disponibilizados à licitante vencedora em até 90 dias após 
assinatura do contrato.   

1.2.1.3 - Toda a estrutura e as adequações destinadas a instalação do posto de atendimento 
bancário correrá por conta e sob a responsabilidade da licitante 

1.2.1.4 - Não será permitida nenhuma atividade distinta ou estranha ao objeto desta 
Licitação no local destinado ao funcionamento do posto de atendimento bancário, sendo 
vedadas as suas cessões ou transferências sem autorização expressa do Município.   

1.2.1.5 - A licitante não poderá reclamar do Município o pagamento de quaisquer 
benfeitorias realizadas quando da instalação do posto de atendimento bancário. As 
benfeitorias realizadas passarão ao patrimônio do Município, independentemente de 
qualquer indenização à licitante, com exceção dos equipamentos móveis, que ao final do 
Contrato deverão ser removidos pela licitante, às suas expensas.   

1.2.1.6 - Os serviços de vigilância e de limpeza do posto de atendimento bancário, bem 
como seguros de qualquer natureza relativos aos espaços em que instalados, serão de 
inteira responsabilidade da licitante vencedora.   

1.2.1.7 - Deverão ser respeitadas as normas referentes aos portadores de deficiência.   

 

1.3 - CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA 
FOLHA DE PAGAMENTO   

1.3.1 - Pagamento da folha dos servidores municipais ativos da Administração Direta 
Municipal, em número aproximado de 204 (duzentos e quatro ) servidores, em regime de 
exclusividade.   

1.3.2 - Pirâmide Salarial (valor e quantidade de servidores por faixa salarial):  

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS: 

Detalhamento das Faixas Salariais 

Faixa (salário) Quantidade de Servidores Valor da Folha 

1 (R$ 0,00 a R$ 1.100,00) 24 R$ 23.983,90 

2 (R$ 1.101,00 a R$ 7.000,00) 177 R$ 453.347,39 

3 (Acima de R$ 7.000,01) 3 R$ 33.431,49 

Totais 204 R$ 510.762,78 
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1.3.3 - A licitante deverá ter sistema informatizado compatível com o do Município, para que 
todas as operações sejam processadas por meio eletrônico e on line. Havendo alteração / 
substituição do sistema informatizado do Município deverá a licitante realizar a necessária 
compatibilização. Em qualquer hipótese, todas as despesas de adaptação e/ou conversão, 
se necessárias, ocorrerão por conta da licitante.   

1.3.4 - A licitante deverá atualizar constantemente seus serviços e produtos no sentido de 
alcançar para os servidores municipais o melhor e o maior benefício dentre os serviços e 
produtos oferecidos pelos bancos.   

1.3.5 - Os servidores municipais terão assegurados, no mínimo, os produtos/serviços, nos 
termos do art. 6º da Resolução 3424, que são isentos de tarifas/taxas ou encargos de 
qualquer natureza, compreendendo, os seguintes 

1.3.6 - transferência, total ou parcial, dos créditos para outras instituições;   

1.3.7 - saques, totais ou parciais, dos créditos;   

1.3.8 - fornecimento de cartão magnético e de talonário de cheques para movimentação dos 
créditos.   

1.3.9 - Será concedido à licitante vencedora o direito de disponibilizar aos servidores 
municipais empréstimos em consignação na folha de pagamento, sem exclusividade, em 
conformidade com a legislação própria 

1.3.10 - Os créditos a serem lançados nas contas dos servidores municipais, nos termos 
deste Edital, serão os valores líquidos das folhas de pagamento mensal, gratificação 
natalina, 13º salário, férias e demais créditos originários da relação entre o servidor e a 
Prefeitura.   

1.3.11 - A licitante não cobrará tarifas bancárias sobre as contas mantidas em nome da 
Prefeitura e a movimentação das mesmas durante a vigência do Contrato em relação ao 
objeto da presente licitação. O pagamento dos servidores municipais não implicará em 
qualquer custo para o Município.   

1.3.12 - O Município enviará a relação nominal dos servidores com antecedência de 02 
(dois) dias úteis da data do crédito, no caso de pagamento mensal.   

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO 

Este Contrato guarda conformidade com o Pregão Presencial nº010/2019 e seus Anexos, 
vinculando-se, ainda, à Proposta de Preços da CONTRATADA e demais documentos 
constantes do Processo nº 030/2019 que, independentemente de transcrição, fazem parte 
integrante e complementar deste Instrumento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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Constituem obrigações da CONTRATADA dar fiel cumprimento à execução do objeto deste 
Contrato e, em especial: 

3.1 – Executar o objeto contratado com elevada qualidade e no prazo estipulado.   

3.2 – Realizar com seus próprios recursos todas as obrigações relacionadas com o objeto 
desta licitação, de acordo com as especificações determinadas neste Edital e em seus 
Anexos.   

3.3 – Cumprir a Legislação Federal, Estadual e Municipal pertinente, e se responsabilizar 
pelos danos e encargos de qualquer espécie decorrentes de ações ou omissões, 
culposas ou dolosas, que praticar.   

3.4 – Pagar e recolher todos os impostos e demais encargos fiscais, bem como todos os 
encargos trabalhistas previdenciários, sociais e comerciais, prêmios de seguro e de 
acidentes de trabalho, que forem devidos em decorrência do objeto desta Licitação.   

3.5 – Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação.   

3.6 – Efetuar o pagamento do valor homologado na licitação, conforme item 4.5, em 
conta indicada pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, bem como deverá 
cumprir os requisitos constantes do anexo II.   

3.7 Prestar ao servidor municipal o serviço de empréstimos consignados e demais 
serviços financeiros com taxas que não ultrapassem os limites de taxas mínimas 
estipuladas pelo Banco Central. 

3.8 Disponibilizar aos servidores municipais todos os benefícios concedidos aos demais 
clientes da instituição financeira. 

3.9 Respeitar as Normas impostas pelo Banco Central do Brasil, além dos demais órgãos 
que regulamentam tais negociações. 

3.10 Respeitar a regra da PORTABILIDADE BANCÁRIA e da CONTA SALÁRIO, a qual 
se constitui de conta livre de onerosidade, com o único fim de servir de intermediação 
entre a Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT e o servidor que faz parte da 
referida máquina pública. 

3.11 Incluir um caixa eletrônico, de saque rápido, visando facilitar o acesso do servidor 
público à instituição financeira. 

3.12 A instituição financeira fica obrigada a abrir conta salário para todos os servidores 
municipais ativos e inativos, estatutários e celetistas, pensionistas, detentores de cargos 
em comissão ou eletivo, no período de (90) noventa dias após assinatura do contrato, 
para tanto a referida instituição deverá disponibilizar funcionários que deverão se 
deslocar até as repartições públicas desta municipalidade para realizar a abertura das 
contas salário.  

3.13 A Capacidade Técnica deverá ser comprovada mediante apresentação de Registro 
da Instituição Financeira no Banco Central do Brasil.  
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CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Compete ao CONTRATANTE: 

4.1 aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação pertinente, 
quando for o caso; 

4.2 prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 
solicitados pela Contratada; 

4.3 documentar as ocorrências havidas; 

4.4 determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto da 
Licitação. 

4.5 Fiscalizar a prestação dos serviços contratados, na forma da legislação em vigor. 

4.6 Orientar novos servidores, que os mesmos deverão dirigir-se até a instituição 
financeira portando declaração fornecida pelo setor de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de São Pedro da Cipa-MT e demais documentos exigidos pela referida 
instituição para abertura da conta salário.  

4.7 O Município obriga-se, até o inicio da vigência do contrato, tomar todas as medidas 
administrativas e legais cabíveis com vistas a assegurar a instituição financeira, em 
caráter de exclusividade ou preferência, conforme estabelecido, a execução de todos os 
serviços e negócios contratados, ressalvados os casos em que a instituição financeira 
contratada não cumprir com as obrigações estabelecidas.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DA AQUISIÇÃO 

5.1 Os serviços deste contrato serão realizados por uma só pessoa jurídica, sendo de sua 
total responsabilidade o cumprimento das obrigações assumidas, em cumprindo todas as 
exigências do Edital e seus Anexos. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PADRÕES DE QUALIDADE. 

Quaisquer serviços que não atendam os padrões de qualidade serão recusados, não sendo, 
inclusive, objeto de faturamento enquanto perdurarem os motivos determinantes da recusa, 
sujeitando-se ainda à CONTRATADA à aplicação de sanções administrativas, 
correspondentes aos atrasos no cronograma de implantação não justificados. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

Este Contrato vigorará por 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura. 
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CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO 

Pela execução do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o 
valor máximo limitado de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), para o período de 60 
(sessenta) meses, conforme valores negociados e fixados no  Pregão. 

 

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 

9.1 O pagamento do valor contratado será efetuado :- Até no prazo no máximo de 30 dias 
contados da assinatura do contrato, em conta indicada pela Secretaria Municipal de 
Administração e finanças; 

9.2 No pagamento realizado após a data de vencimento, incidirá juros de 1% a cada dia de 
atraso;   

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

Ficará responsável pela fiscalização deste Contrato a funcionária pública municipal desta 
Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa,  nomeada como Fiscal de Contratos à qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência 
à Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 

10.1 A fiscalização de que trata o caput desta Cláusula não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade 
na realização dos serviços e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade do 
CONTRATANTE, em conformidade com o disposto no art. 70, da Lei nº 8.666/93, com suas 
ulteriores alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES 

Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do art. 65, da 
Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, mediante Termo Aditivo, numerado em 
ordem crescente e publicado no veiculo de publicidade oficial do Município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Na hipótese de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas pela 
CONTRATADA, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, o CONTRATANTE 
poderá, garantido a prévia e ampla defesa, aplicar, segundo a gravidade da falta cometida, 
as seguintes sanções: 

a) advertência, por escrito; 

b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da realização dos serviços ou 
em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor total do Contrato, 
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recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da 
notificação; 

c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com 
a Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa,por um prazo de até 02 (dois) anos, 
conforme fixar a Autoridade Competente, em função da natureza e gravidade da 
falta cometida; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de 
cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei nº 
10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da multa 
prevista na alínea “b” desta Cláusula e demais cominações legais, conforme 
determina o art. 7º, da Lei em comento. 

12.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida 
força maior, devidamente justificado e aceito pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará 
isenta das penalidades supramencionadas. 

12.2 A multa referida no caput desta Cláusula será recolhida diretamente ao 
CONTRATANTE, no prazo acima previsto, ou descontada dos pagamentos, eventualmente, 
devidos pela Administração, da garantia ou, ainda, cobrada judicialmente, nos termos dos 
§§ 2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 

12.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos autos do 
processo e são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações.  

13.1 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

13.2 A rescisão deste Contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral do CONTRATANTE, na ocorrência de qualquer das 
hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, com 
suas ulteriores alterações, notificando-se a CONTRATADA com antecedência, 
mínima, de 30 (trinta) dias corridos; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja 
conveniência para o CONTRATANTE; ou 

c) judicial, nos termos da legislação. 

1.3 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, observados o contraditório e a ampla defesa. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas Cláusulas deste Instrumento serão 
resolvidos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, demais regulamentos e normas administrativas federais que 
regem a matéria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 

O CONTRATANTE providenciará a publicação, do extrato, deste Contrato no Jornal Oficial 
dos Municípios, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura, conforme dispõe o art. 
20, do Decreto nº 3.555/2000, atualizado. 

 

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado a esta 
Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, da Comarca 
de Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde que não 
possa ser resolvido amigavelmente; 

E, assim, por estarem de pleno acordo, após lido e achado conforme, as partes firmam o 
presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença 
de 02 (duas) testemunhas, que também o subscrevem. 

São Pedro da Cipa-MT, 08 de Novembro de 2019.             

 

 

ALEXANDRE RUSSI 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

SICREDI VALE DO CERRADO 
FERNANDO DA SILVA FERREIRA 

Contratada 

 

TESTEMUNHAS:  

 

______________________________       ________________________________ 
Nome:                                                      Nome: 
CPF:            CPF: 
RG:            RG: 


