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REPÚBUCA FEDERATTVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

MUNICÍP[O DE ITAITUBA

PROCESSO N"099/2017
PREGÃO PRESENCIAT N" 089-A/2017

CONTRAIO DE PRESTAÇAO

DE SERVIÇOS QUE ENIRE SI CEI-EBRAM

O MUNICíPIO DE IIAIIUBA,
E O BANCO BRADESCO S. A.

coNTRATO N" 2018001

O MUNICíP|o DE ITAITUBA, pessoo jurÍdico de direito pÚblico interno,
inscrito no CNPJ n" 05.138.730.0001-77, com sede ô Av. Dr. Hugo de
Mendonço, s/n, Boino Boo Esperonço, (Poço Municipol), Município de
lloitubo, Estodo do Poró, neste oio representodo por seu Prefeito em
Exercício, o Exmo. Sr. Nicodemos Alves de Aguior, brosileiro, divorciodo,
portodor do corteiro de identidode n" 5592590-SSP-PA, e do CPF no

1 95. I 5l .1 12-34, domiciliodo e residente neste município, dorovonle
denominodo "CONTRATANTE", e o Bonco Brodesco S.A., instituiçõo
finonceiro com sede no Cidode de Deus, slno, Vilo Yoro - Ososco - SP,

no cidode de Sõo Poulo, neste oto representodo pelos seus mondotórios
Sérgio Hozonnoh Morreiro. brosileiro, cosodo, boncório, portodor do
Cédulo de ldenlidode RG n" 145ó909-4 SSP/AM. inscrito no CPF/MF sob o
n' 637 .A88.7 62-53 e Silvonele Pereiro Borrelo, brosileiro, solteiro. boncório,
Cédulo de ldentidode RG no óOóó551 PCIPA. inscrito no CPF/MF no

OOO.4OO.502-38, dorovonte denominodo simplesmente "CONTRATADO",

firmom o presenle controto, oriundo do licitoçÔo modolidode PREGÃO

PRESENCIAL N"089-A/2017, do lipo MAIOR OFERTA, de ocordo com o
Editol de Licitoçõo e com o proposto do licitonte vencedoro,
sujeitondo-se os portes às determinoções do Lei n" 8.666193 e demois
legisloçõo vigente e pertinenle Ô motério, e às seguintes clÓusulos:

CIÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto deste controto odministrotivo é o presioçoo de serviços de
pogomento do folho de solorio dos servidores otivos, efelivos,
controtodos, comissionodos, inotivos e pensionistos do Prefeiiuro
Municipol de ltoiiubo e concessôo de crédiio consignodo em folho de
pogomenlo, em conformidode com o Termo de Referêncio onexo oo
EdiÍol de riciloçôo.
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REPÚBLICA FÉDERATIVA OO BRASII,

ESTADO DO PARÁ

\T[TNICÍPIO DE ITAITUBA

Porógrofo Primeiro. O Objeto compreende o execuçõo de formo
exclusivo do serviço de pogomento do folho solório, previsto no iiem
onterior, obrongendo os servidores otuois e os odmitidos duronte o
prozo de execuçÕo do controto.

Porógrofo Segundo. O Controtodo estÓ hobilitodo o conceder crédiio
consignodo oos servidores municipois do Prefeituro de ltoiiubo, sem

exclusivido de.

Porógrofo Terceiro. O ControÍodo que nÔo possuir posto de
otendimenlo e/ou ogêncio boncório do município, poderÓ ou nõo
efeiuor suo instoloçõo de postos de otendimento boncório e/ou
eleirônico em imóveis ocupodos pelo PreÍeituro de ltoitubo/PA, poro
otendimento oos servidores municipois, cujo locois serõo definidos em
conjunlo com o odminiskoçõo do Prefeituro.

CTÁUSUtA SEGUNDA - DO PRAZO

O presenle instrumento, bem como o presioçõo dos serviços produziró

seus efeitos o portir de 01 de Setembro de 2018.

Porógrofo Único. R prestoçôo dos serviços, o serem executodos de
formo conlÍnuo, teró o duroçõo de ó0 (sessenio) meses, de ocordo com
o Lei Federol 8.666193.
Porógrofo Único. A publicoçõo do extroto de controto seró de ocordo
com os iermos do ort. ó1 , § 1' do lei no 8.666/93 e suos olteroções
vigen tes.

ctÁUSULA TERCEIRA . DO PREÇO E DAS CONDIÇÕTS OE PAGAMENTO

Pelos serviços elencodos no Objeto cjo Editol de Liciioçôo - Pregôo
Presenciol n" 089-A/2017, e seus onexos, porle integronte desÍe
insirumento, o Controtodo pogoró oo Controtonte o volor de R$

3..l50.005,00 (Três milhões. cenlo e cinquento mil e cinco reois) em
porcelo único, no prozo móximo de 03(kês) dios conidos coniodos do
doto de ossinoturo do conlrofo.

PorógroÍo Primeiro -.O pogomento deveró ser efetuodo medionte
deposiio no Conto Unico no 25718-4, Agêncio 754-4, Bonco do Brosil -
PMI - Licitoçôo.
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REPÚBUCA FEDERÂTIVA DO BRASIL

ESTAOO DO PARÁ

MUNICíPIO DE ITAITUBA

Porógrofo Segundo: em coso de otroso no pogomento, o Controtodo
deveró pogor oo Controtonte o mulio de 2% (dois por cento) incidente
sobre o volor tolol do proposto, ocrescido de otuolizoçôo monetório, e
juros de 12% ldoze por cento) oo ono, olém de sujeitor-se às
penolidodes previstos neste instrumento.

Porógrofo Terceiro: no coso ocimo, o volor seró otuolizodo pelo Índice
Nocionol de Preços oo Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE.

Porógrofo Quorlo: os juros de 12% (doze por cento) oo ono, pro roto die,
serôo colculodos e cobrodos medionte o utilizoçôo do segulnte
Íórmulo:

EM=lxNxV

Onde:

EM = encorgos morotórios

I = índlce de 0,0003287ó7 (correspondente à toxo onuol
de\2%: {12l100)i3ó5)

N = Número de dios entre o doto fixodo poro pogomento e
o doto do efelivo pogomento;

CIÁUSULA QUARTA . DOS ENCARGOS E TRIBUTOS

Rubíica./,'

Serõo de inieiro responsobilidode do
obrigoções tributórios, previdenciórios.
decorrentes do presente Controto.

Controtodo o
trobolhistos

s encorgos e
e comerciois

Porógrofo Único. A inodimplêncio do Controtodo com referêncio oos
encorgos trobolhisios, fiscois e comerciois nõo tronsfere o Administroçôo
Público o responsobilidode por seu pogomento, nem poderó oneror o
objeto do Controto.

ctÁUSUtA QUINTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANIE

O Controlonte obrigo-se o:
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REPÚBLICA FEOERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ
MUNICiPIO DE ITAITUBÂ

informor oo Controtodo o previsõo dos pogomentos com
ontecedêncio de 48 horos e depositor no conto corrente n " 23ó05-

5, Ag. 0759, o montonte necessório com ontecedêncio mínimo de
24 horos do doto previsto poro o reolizoçôo dos pogomentos, iÓ
que o colendorio de pogomento é vorióvel em funçôo do fluxo de
coixo do Controtonte.

a

b fiscolizor o execuçÕo dos serviços e oplicor os medidos corretivos
necessórios, inclusive os penolidodes controiuois previstos;

observor os disposiÇões, roiinos e procedimentos que lhe
compelem, de ocordo com os Procedimentos Operocionois do
Folho de Pogomento.

crÁusuLA sExTA - DA FTSCAUZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cobe o AdministroÇõo do Prefeituro de ltoitubo ocomponhor e fiscolizor
o cumprimenlo dos disposições controtuois, no ômbito de suo

competêncio institucionol.

Porógrofo Primeiro: A Administroçôo do Prefeituro de
Itoitubo ocomponhoró e Íiscolizoró o execuçõo do objeto do controio
e nolificoro o Conkotodo sobre os ocorrêncios que o seu critério exiiom
medidos corretivos, quondo se fizer necessÓrio, cobendo oo Controtodo
o suo imedioio coneçôo, sem preiuízo dos sonções oplicóveis pelo
Controtonte.

PorógroÍo Segundo - A fiscolizoçoo do controio nõo
implico corresponsobilidode do Controionte, nõo excluindo nem
reduzindo o responsobilidode do Controtodo no execuçôo do objeto
controtodo, inclusive por donos que possom ser cousodos o
AdminisiroÇõo ou o terceiros, por quolquer ineguloridode deconente de
culpo ou dolo do Controtodo no execuçôo do Controto.

cLÁUSUtA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Além dos obrigoçoes explÍciios ou implícitos constontes do Editol de
licitoçôo e onexos do PregÕo Presenciol n" 089A/2017, o Controtodo
obrigo-se o cumprir o seguinie:

o.Executor o objeto de ocordo com os disposições do Editol, Termo
de Referêncio e respeciivos onexcs;

c
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTAOO DO PARÁ

MI.,INICíPIO DE ITAITUBA

b.odolor os procedimentos previsios nos normos regulomentores
expedidos pelo Conselho Moneiório Nocionol e pelo Bonco Centrol
do Brosil, bem como, os normos específicos que vierem o ser

editodos sobre crédito de pogomento de solórios;

c.fornecer suporte técnico os otividodes obieto do presente

controlo, com pessool de seus quodros, devidomente quoliÍicodo;

d.gorontir, monter e melhoror o quolidode dos serviços prestodos

oo Conirotodo de moneiro competiiivo no mercodo;

e.proceder, sem ônus poro o Controtonie, todos os odoptoçôes de
seus softwores necessórios oo oprimoromento e perfeito
funcionomento do Sistemo de Pogomento;

f. monter o histórico dos pogomentos do pessool pelo período de
vigêncio do controto e fornecer os informoções quondo solicitodos
no prozo móximo de 05 (cinco) dios Úteis, poro pogomentos
reollzodos dos últimos ó0 {sessenio) dios e, no prozo móximo de 30
(trinto) dios, poro os reolizodos em períodos superiores oo
onteriormente referido;

g.monier duronte Íodo o execuçôo do objeto Controtodo, todos os

condiçôes de hobilitoçôo e quolificoçõo exigidos no liciioçõo, em
compotibilidocie com os obrigoções ossumidos, nos termos do ori.
55, lnciso Xlll, do Lei no 8.ô66193, informondo o Adminislroçôo do
Prefeituro de ltoilubo o superveniêncio de quolquer oio ou foto que
venho o modificor os condiçôes iniciois de hobiliioçõo.

CtÁUSULA OITAVA . DA §UBCONTRATAÇÃO

Nõo serôo odmitidos subcontroioçôo, cessõo ou tronsferêncio, totol ou
porciol, do objeto do presente insirumenÍo, ossocioçôo do Controtodo
com outrem, bem como o fusôo, o cisõo ou o incorporoçôo,
oceitos pelo Controtonte, que impliquem em substituiçÕo
Controtodo por outro pessoo, e comprometo o execuçõo
controÍo.

noo
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

MUNICiPIO DE ITÀITUBA

Constitui motivo poro rescisôo do presenie ConÍroto, ossegurodo o

controditorio e o omplo defeso, o inexecuçôo totol ou porciol do objeto
deste Controto, como iombém o ocorrêncio de quolquer dos hipóteses

nos termos dos oriigos 77 ,78,79 e 80 do Lei n" 8.óóó193-

cLÁUSUtA DÉCIMA- DAS PENATIDADES

porógrofo Primeiro: Em coso de rescisôo controtuol por iniciotivo do
ContioÍonte, e desde que o Controlodo nôo tenho conconido poro o
rescisôo, o Controtonte obrigo-se o restiiuir o volor pogo pelo

Conlrotodo, pro porcio n o lme n te
oo prozo restonie poro o térmlno do controto, conigido pelo IPCA do
IBGE, ou outro índice que venho o substituí-lo, e sem prejuízo oos

dispositivos legois previstos no Lei n" 8.6ó6193.

porógrofo Segundo: O volor do restituiçõo previsto no porógrofo onterior
seró efetuodo no prozo móximo de 30 (trinto) dios contodos do doto de
publicoçôo do termo de rescisoo.

Pelo inexecuçôo totol ou porciol do prestqçÕo dos serviços objeÍo do

Controto, o Controtonte podero, sem prejuízo do disposto nos ortigos 8ó

e 87 do Lei 8.ó66193, gorontido o prévio defeso. oplicor oo Controtodo
os seguintes sonções, opos regulor processo odministrolivo:

| - Advertêncio;

ll - Multo;

lll - Suspensôo temporório de porticipoçõo em licitoçõo e

impedimento de controtor com o Administroçôo, por prozo

nôo suPerior o 02 (dois) onos;

lV - Decloroçôo de inidoneldode poro licitor ou controtor
com o Administroçõo PÚblico enquonto persistirem os

motivos determinqntes do puniçõo ou oié que sejo
promovido o reobilitoçõo peronte o ouioridode que tiver

oplicodo o Penolidode.

PorógroÍo Prímeiro - O descumprimenio, pelo Conlrotodo, dos prozos

poro pogomento do folho implicoró suo responsobilidode pelo

pogomenlo de eveniuois custos e encorgos finonceiros imputodos o
preieituro judiciolmente, inclusive pelo Ministério Público e Tribunol de

)
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REPÚBIICA FEDERATIVA OO BRÂSII.

ESÍADO OO PARÁ

MUNICíPIO DE ITAITUBÂ

Contos, olém de multq de 0,1% (um décimo por cento) oo dio, limiiodo
o 1,0% (um por cento), sobre o volor dos solÓrios devidos e nôo
creditodos.

cLÁUSUtA DÉCIMA PRIMEIRA . DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO

CONTRATO

Fozem porte integronte e constiiutivo do presenie Controto,
independenlemente de tronscriçõo, poro todos os fins e feitos legois, os

documentos oboixo relocionodos:

o. O Processo Licitotorio n" 99/2017:

b. A Proposto do Controtodo;

c. Ediiol de Licitoçôo, Termo de Referêncio e seus Anexos.

CTÁUSUtA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

Os cosos omissos serõo resolvidos sempre em consonôncio com os

disposiÇôes do Lei Federol n" 8.6óó193.

CIÁUSUtA DÉCIMA TERCEIRA . DO TORO COMPETENTE

É competente o Foro cio Comorco de ltoitubo, Estodo do Poró, poro
dirimir quolquer divergêncio ou dÚvido fundodo no presente
instrumento, renunciondo o quolquer outro por mois privilegiodo que
sejo.

E, por esÍorem, ossim, juslos e ocordodos, firmom o presente em 03 (três)

vios de iguol teor e formo, poro um só efeito jurídico e legol, no
presenÇo de 02 (duos) tesiemunhos que no finol tombém o
su bscrevem.

PorógroÍo Segundo - O otroso superior o 30

dos serviços implicoró em multo odicionol de
volor dos solórios devidos e nõo creditodos;

(trinto) dios no execuçôo
1% lum por cento) sobre o

l
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REPÚBLICA FEDERAÍIVA OO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

MUNICÍPIO DE ITAITUBA

NICíPIO DE TAITUBA

Nicodemos Alves de Aguior
PreÍeito Municipol em Exercício

CONTRATANTE

BA BRADESCO S. A.
Represenlonle legol - Sérgio Hozonnoh Morreiro

CONTRATADO

J^*,*t ,Pr*";?"*kBANCO BRADESCO S. A.

Represenlonle legol - Silvonele Pereiro Borrelo
CONTRATADO

CPF/ FN"}1 u1.ír-r.E\z 4\

(

TESTEMUNHAS:

CPF 2,\z .t,q1 .+tra - o 4F
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