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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO E A EMPRESA 
BANCO BRADESCO S/A, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA 
A ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS. 
 
CONTRATO Nº:  50/16     -   PREGÃO 16/2016  -  PROCESSO 16/2016   -   HOMOL: 05/02/2016 

 
 

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezesseis, presentes as partes 
MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO, com sede a Praça da Bandeira s/n°. – centro, nesta 
cidade de Álvares Machado, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ n°. 43.206.424/0001-10, 
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. 
HORACIO CESAR FERNANDEZ, brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado na rua 
Monsenhor Nakamura 1278, nesta cidade de Álvares Machado/SP, portador do RG. n°. 
17.234.992 e do CPF n°. 045.399.788-02, no uso de sua competência legal, e de outro lado, o 
BANCO BRADESCO S/A , estabelecido na Cidade de Deus S/Nº, Vila Yara, na cidade de Osasco, 
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ n°. 60.746.947/0001-12, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada pelos Senhores Jose Marcos Duarte Ortigoso, 
brasileiro, casado,  maior, bancário, portador do RG. 15.657.260-6, CPF 064.417.168-52 e, 
Romildo Cesar Rodrigues, brasileiro, casado, bancário, portador do RG. 16.102.817, CPF 
048.420.528-56,  que tem entre si justo e contratado o que segue:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:  
1.1. A CONTRATADA executará em favor da CONTRATANTE a administração dos serviços de 
folha de pagamento das remunerações e salários ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura 
Municipal de Álvares Machado, mediante crédito a ser efetuado em conta corrente para os 
servidores, conforme diretrizes fixadas pela Resolução BACEN 3424 ou normativa equivalente 
que venha substituí-la, pelo período de 60 (sessenta) meses.  
1.2. Os créditos a serem lançados nas contas dos servidores municipais, nos termos deste 
Contrato serão os valores líquidos das folhas de pagamento mensal, 13° salário, férias e 
demais créditos originários da relação existente entre o servidor e a Prefeitura Municipal de 
Álvares Machado.  
1.3. A CONTRATADA terá preferência e não exclusividade no direito de explorar a realização 
de empréstimos consignados a favor dos servidores municipais, desde que os encargos 
referentes a esses empréstimos sejam aqueles praticados com a menor média de taxa de 
juros do mercado.  
1.4. A Instituição Financeira vencedora do certame deverá disponibilizar durante toda a 
execução do contrato, exclusivamente aos servidores municipais:  
1.4.1. Um funcionário na área de gerencia para atendimento e orientação aos servidores 
públicos do Município de Álvares Machado;  
1.4.2. Nos dias de pagamento, no mínimo 02 (dois) caixas eletrônicos, para saques, consultas 
de saldo e extratos, pagamentos de faturas e boletos.  
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1.4.3. Os servidores municipais terão assegurados, no mínimo, os produtos/serviço, nos 
termos do art. 6° da Resolução 3424, que são isentos de tarifas/taxas ou encargos de qualquer 
natureza, compreendendo, os seguintes:  
I) Transferências, total ou parcial, dos créditos para outras instituições;  
II) Saques, totais ou parciais, dos créditos;  
III) Fornecimento de cartão magnético e de talonário de cheques para movimentação dos 
créditos;  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO:  
2.1. O presente Termo de Contrato será executado por regime de execução direta, uma vez 
que se enquadra nos rigores exigidos pela Lei Federal n°. 8.666/93 e posteriores alterações.  
2.2. Aplica-se ao presente contrato as disposições expressas na referida Lei de Licitações, em 
especial o Capitulo III e suas Seções.  
2.3. Aplica-se ainda, e vincula-se no que couberem, as disposições expressa no instrumento 
convocatório Pregão Presencial n°. 16/2016 – Processo Licitatório n°. 16/2016.   
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES E DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS:  
3.1. O valor do presente contrato é de R$ 578.005,00. (Quinhentos e setenta e oito mil e cinco 
reais), que será recolhido aos cofres da CONTRATANTE, a metade em até 15 (quinze) dias e o 
restante com até 45 (quarenta e cinco) dias após a assinatura do Termo Contratual. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA CONTRATUAL:  
4.1. Não será exigida prestação de garantia contratual. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES:  
5.1. Para o cumprimento do objeto, as CONTRATADA se obriga:  
a) executar o objeto contratado com elevada qualidade e no prazo estipulado;  
b) realizar com seus próprios recursos todas as obrigações relacionadas com o objeto licitado 
de acordo com as especificações determinadas no Edital do Pregão Presencial n°. 16/2016 e 
seus anexos;  
c) cumprir com a legislação federal, Estadual e Municipal pertinente, e se responsabilizar 
pelos danos e encargos de qualquer espécie decorrentes de ações e omissões, culposas ou 
dolosas, que praticar;  
d) pagar e recolher todos os impostos e demais encargos fiscais como todos os encargos 
trabalhistas, previdenciários, sociais e comerciais, prêmios de seguro e de acidentes de 
trabalho, que forem devidos em decorrências do objeto licitado;  
e) manter durante a execução do Contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
f) efetuar o pagamento do valor homologado na licitação, nos prazos máximos fixados pelo 
item “3” deste contrato, mediante créditos em conta a ser indicada pela CONTRATANTE;  
g) promover a abertura das contas a que se referem este instrumento em favor dos servidores 
públicos e agentes políticos, procedendo à coleta de dados, documentos e assinaturas 
necessárias no local e horário de trabalho;  
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h) efetuar os créditos dos pagamentos nas contas dos servidores em conformidade com as 
informações repassadas pela CONTRATANTE;  
i) respeitar o limite da margem consignável dos salários no caso de concessão de 
empréstimos, solicitando para tal as informações repassadas pela CONTRATANTE; 
j) responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar a CONTRATANTE, seus servidores 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;  
l) comunicar previamente os funcionários correntistas acerca de qualquer tarifa cobrada por 
serviços adicionais, observadas aas norma dos Banco Central do Brasil;  
m) a cobrança eventual de taxas ou tarifas somente ocorrerá em função do relacionamento 
particular entre o servidor e a CONTRATADA e deverá ser embasada por anuência formal 
daqueles as modalidades de serviços ofertadas por esta;  
n) reparar ou corrigir, dentro do prazo estipulado pela CONTRATANTE, os eventuais vícios, 
defeitos ou incorreções constatadas pela fiscalização dos serviços;  
o) deverá prestar serviços, cumprindo a forma prevista na respectiva proposta, dentro do 
prazo estabelecido, sob pena de incorrer nas mesmas sanções previstas neste Contrato e na 
legislação aplicável a espécie;  
p) manter sistema informatizado compatível com o sistema da Prefeitura Municipal de Álvares 
Machado, para que todas as operações relativas ao presente Contrato sejam processadas por 
meio eletrônico e “on-line”, ficando a cargo de a CONTRATADA arcar com todas as despesas 
com as adaptações que se mostrarem necessárias;  
q) acompanhar a avaliação a ser realizada trimestralmente pela CONTRATANTE, quanto aos 
serviços prestados pela CONTRATADA junto ao mercado financeiro de modo a aferir os 
serviços cobrados dos servidores, de acordo com a média praticado pelos 10 (dez) maiores 
banco de varejo do país.  
5.2. Para o cumprimento do objeto, a CONTRATANTE se obriga:  
a) a informar o saldo da margem consignável dos salários dos servidores municipais, por 
ocasião da solicitação de empréstimo, sempre que solicitado pela CONTRATADA; 
b) a enviar a relação nominal dos funcionários, contendo os valores a serem creditados aos 
servidores públicos, ativos, inativos e pensionistas, bem como os demais dados necessários e 
solicitados pela CONTRATADA, com a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data 
marcada para o pagamento dos salários; 
c) a garantir às informações e documentos necessários a execução dos serviços por parte da 
CONTRATADA, com inclusão ou exclusão de servidores e agentes políticos;  
d) disponibilizar os recursos financeiros necessários no dia do pagamento dos servidores e 
agentes políticos, sendo que a efetivação dos respectivos créditos pela CONTRATADA 
dependerá sempre da disponibilidade de saldo suficiente da CONTRATANTE, com 02 (dois) 
dias de antecedência da data de efetivação dos créditos;  
e) efetuar todos os pagamentos de salários de seus servidores através da CONTRATADA; 
f) a CONTRATANTE deverá informa a agência da CONTRATADA o número do fax, assim como 
o nome completo e RG dos responsáveis pelas autorizações de liberações de crédito, 
cabendo-lhes as obrigações de manter esses dados sempre atualizados;  
g) fiscalizar a fiel execução do contrato.  
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CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE:  
6.1. O preço contratado permanecerá fixo e irreajustável.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA:  
7.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 60 (sessenta) meses, iniciando em 17 de 
fevereiro de 2016, e terminando em 17 de fevereiro de 2021. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO:  
8.1. A CONTRATADA obriga-se a manter durante a vigência do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições e qualificações exigidas na licitação, 
devendo comunicar a CONTRATANTE imediatamente qualquer alteração que possa 
comprometer a manutenção do presente Contrato.  
8.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo os 
serviços contratados.  
 
CLÁUSULA NONA – DA VINCULAÇÃO:  
9.1. Vincula-se o presente Contrato aos termos do Processo do Pregão Presencial n°. 16/2016, 
bem como as disposições da Lei n°. 8.666/93 e suas alterações.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS FUNCIONÁRIOS:  
10.1 O presente instrumento não estabelecerá qualquer vínculo empregatício entre a 
CONTRATANTE e os funcionários contratados diretamente pela CONTRATADA, sendo que 
esta assume todas as obrigações de suportar espontaneamente e integralmente todos os 
custos e despesas relativas aos serviços de seus profissionais contratados.  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ENCARGOS:  
11.1. Todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como os tributos de qualquer espécie que 
venham a ser devidos em decorrência do presente contrato, correrão por conta da 
CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES:   
12.1. Em caso de inadimplência e nos prazo fixados a CONTRATADA receberá a aplicação de 
multa e sanções de acordo com as normas previstas abaixo:  
a) Ficará impedida de contratar e licitar com a Administração direta e autarquia do Estado de 
São Paulo pelo prazo de 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição, a pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos na Lei Federal n°. 
8.666/93 e alterações posteriores;  
b) A sanção de que trata o subitem anterior será garantido o exercício de prévia e ampla 
defesa;  
c) Advertência por escrito;  
d) Multa conforme previsto no Edital;  
e) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;  
f) O valor correspondente a qualquer multa aplicada a licitante vencedora, respeitado o 
principio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado em até 10 (dez) dias após 
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o recebimento da notificação, em conta bancária em favor do município, ficando licitante 
vencedora a ser contratada obrigada a comprovar o recolhimento mediante a apresentação 
da cópia do recibo do depósito efetuado;  
g) Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento da multa do débito será acrescido 
de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da 
quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias 
após a data da notificação, e, após este prazo, o débito poderá ser cobrado judicialmente;  
h) Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a 
empresa licitante vencedora responderá pela sua diferença, podendo ser esta cobrada 
judicialmente;  
i) No caso da empresa Contratada ser credor de valor suficiente, o município poderá proceder 
ao desconto da multa devida na proporção do crédito;  
12.2. Sem prejuízo das demais sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal n°. 8.666/93, 
a critério da CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará sujeita a multa de 1% (um por cento) 
sobre o valor do objeto do contratado por dia e, de 10% (dez por cento) sobre o valor global 
do contrato, pela inexecução total ou parcial do ajuste, que será descontado no ato da 
liquidação, ou no caso de insuficiência, deverá ser pago pela CONTRATADA, na Tesouraria 
Municipal, sob pena de inscrição em Divida Ativa e cobrança judicial. 
12.3. A aplicação das sanções previstas nesta cláusula, não tem caráter compensatório, porém 
moratória, não eximido a CONTRATADA da reparação de eventuais danos, perdas ou 
prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou terceiros.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO:  
13.1. A rescisão contratual poderá ocorrer por ato de ambas às partes de pleno direito, 
independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, assim 
como, livre de qualquer ônus nos seguintes casos:  
a) por dolo, culpa, simulação ou fraude na sua execução;  
b) quando pela reiteração das impugnações efetuadas pela CONTRATANTE ficar evidenciado a 
incapacidade da CONTRATADA de executar o objeto do presente contrato, ou dar 
continuidade ao mesmo;  
c) no caso de falência ou concordata, liquidação ou dissolução judicial ou extrajudicial da 
CONTRATADA, ou ainda caso ocorra á alteração em sua estrutura social que prejudique, ou 
impossibilitem a execução do fornecimento do serviço contratado;  
d) nos demais casos previstos nos artigos 78,79 e 80 da Lei Federal n°. 8.666/93, atualizada 
pela Lei Federal n°. 8.883/94.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO:  
14.1. Fica expressamente vedada a empresa contratada a transferência de responsabilidade, a 
título oneroso ou gratuito, bem como a subcontratação do fornecimento da presente 
licitação, a qualquer outra empresa, no todo ou em parte.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
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15.1. A despesa decorrente do presente contrato não onerará nenhuma receita do Município 
de Álvares Machado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUJEIÇÃO E DOS CASOS OMISSOS:  
16.1. As partes submetem-se às normas da Lei Federal n°. 8.666/93, com atualizações 
posteriores, cujos dispositivos, complementares pelo disposto no Edital do procedimento 
licitatório em referência e demais disposições legais pertinentes, fundamentarão a solução 
dos casos omissos.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO:  
17.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, para 
dirimir dúvidas oriundas deste Termo de Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, ou que venha a ser.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇOES FINAIS: 
18.1. Qualquer omissão ou tolerância em exigir o estrito cumprimento de quaisquer termos 
ou condições deste contrato, ou exercer direito dele decorrente, não constituirá renúncia a 
eles, e não prejudicará assim a faculdade de qualquer das partes em exigi-los ou exercê-los, a 
qualquer tempo.  
18.2. Se uma das partes tolerarem qualquer infração em relação aos dispositivos deste 
instrumento, não importará em liberação da outra parte em cumprir com as obrigações 
assumidas em nem tampouco que o dispositivo infringido tenha sido considerado cancelado.  
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, que assim juntamente com as testemunhas presentes, abaixo nomeadas e 
identificadas.  

 
PM de Álvares Machado, 17 de fevereiro de  2016. 

 
 
 
 
 

CONTRATANTE: 
MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO 

HORACIO CESAR FERNANDEZ - PREFEITO 
 
 

 
 

 CONTRATADA: 
BANCO BRADESCO S/A 

REPRESENTANTES LEGAIS 
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a). JOSE MARCOS DUARTE ORTIGOSO                                    a).  ROMILDO CESAR RODRIGUES 
 
 
 

 
TESTEMUNHAS 

 
 
 
 
1°. ______________________________                         2°. ______________________________ 
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TERMO ADITIVO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ÁLVARES 
MACHADO E A EMPRESA BANCO BRADESCO S/A, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOLHA DE 
PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 
 

CONTRATO Nº:  50/16     -   PREGÃO 16/2016  -  PROCESSO 16/2016   -   HOMOL: 05/02/2016 
 

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezesseis, presentes as partes 
MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO, com sede a Praça da Bandeira s/n°. – centro, nesta 
cidade de Álvares Machado, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ n°. 43.206.424/0001-10, 
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. 
HORACIO CESAR FERNANDEZ, brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado na rua 
Monsenhor Nakamura 1278, nesta cidade de Álvares Machado/SP, portador do RG. n°. 
17.234.992 e do CPF n°. 045.399.788-02, no uso de sua competência legal, e de outro lado, o 
BANCO BRADESCO S/A , estabelecido na Cidade de Deus S/Nº, Vila Yara, na cidade de Osasco, 
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ n°. 60.746.947/0001-12, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor ROMILDO CESAR RODRIGUES, brasileiro, 
casado, bancário, portador do RG. 16.102.817, CPF 048.420.528-56, e sra. DANIELA FHILIPPE 
DE SOUSA VENÂNCIO, brasileira, casada, bancária, portadora do RG. 40.767.087-7-SSP=SP, CPF 

218.285.168-21, que tem entre si justo e contratado o que segue:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA  
À CLAUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES – 5.2 – das obrigações da contratante, do presente 
contrato, fica acrescentada a seguinte alínea: 
“ CLAUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES. 
 5.2. Para o cumprimento do objeto, a CONTRATANTE se obriga:  
-------------- 
h). Disponibilizar à CONTRATADA, dentro do prédio da Prefeitura Municipal, uma sala para 
seu uso, visando  o atendimento exclusivo dos funcionários municipais, estando, o referido 
espaço, isento de quaisquer ônus, tributos, taxas, aluguel, etc. Quanto ao mobiliário, 
telefone, computadores, ou outro, de uso da CONTRATADA, serão à suas expensas.”    
 
As demais clausulas do contrato original permanecem inalteradas. 
 
Álvares Machado, 20 de junho de 2016. 
 
 

 
 

CONTRATANTE: 
MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO 

HORACIO CESAR FERNANDEZ - PREFEITO 
 
 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 
PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 

                            CEP  19160-000  - CNPJ 43.206.424/0001-10 - ÁLVARES  MACHADO-SP 
 

“DIGA NÃO AS DROGAS E PEDOFILIA”, DENUNCIE! 

TELEFONES: 197 E 190 PLANTÕES 24 HORAS POR DIA 

OBSERVAÇÃO: A DENÚNICA PODE SER ANÔNIMA 

 

 

 
 

 CONTRATADA: 
BANCO BRADESCO S/A 

REPRESENTANTES LEGAIS 
 
 
 
 
 

a).  ROMILDO CESAR RODRIGUES                          a) DANIELA FHILIPPE DE SOUSA VENÂNCIO,  
 
 
 

 
TESTEMUNHAS 

 
 
 
 
1°. ______________________________                         2°. ______________________________ 
 
 

 


