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CONTRATO Nº 01.006/2017   

   

CONTRATO Nº 01.006/2017 DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

PREFEITURA DE CAMETÁ E O BANCO 

SANTANDER (BRASIL) SA, CNPJ 

90.400.888/0001-42. 

   

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, órgão municipal, sediada a Avenida 

Gentil Bittencourt, n° 01, bairro Centro, CEP 68.400-000 – Cametá – Pará, 

inscrita no CGC/MF sob o nº. 05.105.283/0001-50, neste ato representada por 

seu Prefeito, Sr. JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE, brasileiro, casado, 

Carteira de Identidade n. 2434722/2ªVIA/PC-PA e CPF/MF n. 023.146.732-

04, doravante denominado CONTRATANTE, e, o BANCO SANTANDER 

(BRASIL) SA, CNPJ 90.400.888/0001-42, instituição financeira com 

sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235, Bloco A, Vila 

Olímpia, na cidade de São Paulo - SP, neste ato representado pelo Sr. 

Wellington Nunes Passos Junior, brasileiro, casado, portador do RG-1046012, e 

CPF 022.898.077-10, residente na Avenida Nazaré, 1241, Nazaré, Belém - PA, 

doravante denominado simplesmente “CONTRATADO”, firmam o presente 

contrato, oriundo da licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00.006/2017, do tipo MAIOR OFERTA, de acordo com o Edital de Licitação e 

com a proposta da licitante vencedora, sujeitando-se as partes às determinações 

da Lei nº 8.666/93 e demais legislação vigente e pertinente à matéria, e às 

seguintes cláusulas:   

   

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO   

O objeto deste contrato administrativo é a prestação de serviços de pagamento 

da folha de salário dos servidores ativos, efetivos, contratados, comissionados, 

inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal de Cametá e concessão de 

crédito consignado em folha de pagamento, em conformidade com o Termo de 

Referência anexo ao Edital de Licitação. 

Parágrafo Primeiro. O Objeto compreende a execução de forma exclusiva do 

serviço de pagamento da folha salário, previsto no item anterior, abrangendo os 

servidores atuais e os admitidos durante o prazo de execução do contrato.   

Parágrafo Segundo. O Contratado está habilitado a conceder crédito 

consignado aos servidores municipais da Prefeitura de Cametá, sem 

exclusividade.   

Parágrafo Terceiro.  O Contratado que não possuir posto de atendimento e/ou 

agência bancária do município, poderá efetuar sua instalação de postos de 
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atendimento bancário e/ou eletrônico, para atendimento aos servidores 

municipais, num prazo de até 180 (cento e oitenta) dias.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO   

O presente instrumento, bem como a prestação dos serviços produzirá seus 

efeitos a partir de 19 de julho de 2018. 

Parágrafo Único. A prestação dos serviços, a serem executados de forma 

contínua, terá a duração de 60 (sessenta) meses, podendo ser prorrogado 

excepcionalmente por 12 (doze) meses, de acordo com a Lei Federal 8.666/93.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO    

Pelos serviços elencados no Objeto do Edital de Licitação – Pregão Presencial 

nº 00.006/2017, e seus anexos, parte integrante deste instrumento, o Contratado 

pagará ao Contratante o valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de 

reais), em parcela única, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da 

data de assinatura do contrato.   

Parágrafo Primeiro – O pagamento deverá ser efetuado mediante depósito na 

Conta Única nº 39.745-8, Agência 0783-8, do Banco do Brasil. 

a) Dotação: 16.00.00.00.00 – Receita de Serviços 

     16.90.99.11.00 – Outros Serviços  

Parágrafo Segundo: em caso de atraso no pagamento, o Contratado deverá 

pagar ao Contratante a multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor total 

da proposta, acrescida de atualização monetária, e juros de 12% (doze por 

cento) ao ano, além de sujeitar-se às penalidades previstas neste instrumento.   

Parágrafo Terceiro: no caso acima, o valor será atualizado pelo Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE.    

Parágrafo Quarto: os juros de 12% (doze por cento) ao ano, pro rata die, serão 

calculados e cobrados mediante a utilização da seguinte fórmula:   

EM = I x N x V     

Onde:   

EM = encargos moratórios  

I = índice de 0,000328767 (correspondente à taxa anual de12%: 

(12/100)/365)   

N = Número de dias entre a data fixada para pagamento e a data 

do efetivo pagamento;   

V = valor em atraso.   

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS ENCARGOS E TRIBUTOS    
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Serão de inteira responsabilidade do Contratado os encargos e obrigações 

tributárias, previdenciárias, trabalhistas e comerciais decorrentes do presente 

Contrato.    

Parágrafo Único. A inadimplência do Contratado com referência aos encargos 

trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.   

   

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE   

O Contratante obriga-se a:   

a informar ao Contratado a previsão dos pagamentos com antecedência de 

48 horas e depositar na conta corrente o montante necessário com 

antecedência mínima de 24 horas da data prevista para a realização dos 

pagamentos, já que o calendário de pagamento é variável em função do 

fluxo de caixa do Contratante.   

b fiscalizar a execução dos serviços e aplicar as medidas corretivas 

necessárias, inclusive as penalidades contratuais previstas;   

c observar as disposições, rotinas e procedimentos que lhe competem, de 

acordo com os Procedimentos Operacionais da Folha de Pagamento.   

   

CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a.  A qualidade dos serviços deverá ser rigorosamente àquele descrito no anexo 

deste termo, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.     

b. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, 

encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra 

natureza. 

c. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, 

previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem 

como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsa-

bilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer 

comprovantes de pagamento e quitação. 

d. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 125 

do novo Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empre-

gados da CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a 

Contratante. 

e. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus 

empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato. 

f. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito 

da CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele 

inerentes; 
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g. Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente 

capacitados e registrados segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente 

contratados e habilitados pela CONTRATADA; 

h. Manter equipe técnica/funcionário para efetivar o abastecimento e 

reabastecimento dos caixas eletrônicos, no período de pagamento salarial dos 

servidores, evitando maiores transtornos para estes. 

i. Manter os caixas eletrônicos funcionando nos finais de semana, estando estes 

sempre abastecidos; 

j. Manter o ambiente de atendimento externo (caixas eletrônicos) devidamente 

limpo e arejado, oferecendo um atendimento favorável e confortável para os 

usuários. 

l. Cumprir os serviços conforme disposições do presente contrato; 

m. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, 

por ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato. 

n. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela 

Contratante. 

o. Prestar imediatamente quando solicitado toda informação solicitada pela 

contratante 

p. Obedecer o tempo de espera, e atendimento especificado conforme normas 

instituídas pelo BACEN 

Além das obrigações explícitas ou implícitas constantes do Edital de licitação e 

anexos do Pregão Presencial nº 00.006/2017, o Contratado obriga-se a cumprir 

o seguinte:   

a. Executar o objeto de acordo com as disposições do Edital, Termo de 

Referência e respectivos anexos;   

b. Adotar os procedimentos previstos nas normas regulamentares expedidas 

pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, bem como, 

as normas específicas que vierem a ser editadas sobre crédito de pagamento de 

salários;     

c. Fornecer suporte técnico às atividades objeto do presente contrato, com 

pessoal de seus quadros, devidamente qualificado;   

d. Garantir, manter e melhorar a qualidade dos serviços prestados ao 

Contratado de maneira competitiva no mercado;   

e. Proceder, sem ônus para o Contratante, todas as adaptações de seus 

softwares necessários ao aprimoramento e perfeito funcionamento do Sistema 

de Pagamento;   

f. Manter o histórico dos pagamentos do pessoal pelo período de vigência 

do contrato e fornecer as informações quando solicitadas no prazo máximo de 

05 (cinco) dias úteis, para pagamentos realizados dos últimos 60 (sessenta) dias 
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e, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para os realizados em períodos 

superiores ao anteriormente referido; 

g. Manter durante toda a execução do objeto Contratado, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, nos termos do art. 55, Inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, 

informando à Administração da Prefeitura de Cametá   a superveniência de 

qualquer ato ou fato que venha a modificar as condições iniciais de habilitação. 

 

CLÁUSULA SETIMA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS    

Cabe a Administração da Prefeitura de Cametá acompanhar e fiscalizar 

o cumprimento das disposições contratuais, no âmbito de sua competência 

institucional.   

Parágrafo Primeiro: A Administração da Prefeitura de Cametá acompanhará e 

fiscalizará a execução do objeto do contrato e notificará o Contratado sobre as 

ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas, quando se fizer 

necessário, cabendo ao Contratado a sua imediata correção, sem prejuízo das 

sanções aplicáveis pelo Contratante.   

Parágrafo Segundo: A fiscalização do contrato não 

implica corresponsabilidade do Contratante, não excluindo nem reduzindo a 

responsabilidade do Contratado na execução do objeto contratado, inclusive por 

danos que possam ser causados a Administração ou a terceiros, por qualquer 

irregularidade decorrente de culpa ou dolo do Contratado na execução do 

Contrato. 

Fica designado a servidora ELAIZE SOUZA DO CARMO, CPF 688.983.802-59 

para ser fiscal do contrato (s) vinculado (s) ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 

00.006/2017, celebrado entre A PREFEITURA DE CAMETÁ E O BANCO 

SANTANDER (BRASIL) SA, CNPJ 90.400.888/0001-42. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO   

Não serão admitidas subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, 

do objeto do presente instrumento, associação do Contratado com outrem, bem 

como a fusão, a cisão ou a incorporação, não aceitas pelo Contratante, que 

impliquem em substituição do Contratado por outra pessoa, e comprometa a 

execução do contrato.   

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO   

Constitui motivo para rescisão do presente Contrato, assegurado o contraditório 

e a ampla defesa, a inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, como 

também a ocorrência de qualquer das hipóteses nos termos dos artigos 77, 78, 

79 e 80 da Lei n° 8.666/93.   
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Parágrafo Primeiro: Em caso de rescisão contratual por iniciativa do 

Contratante, e desde que o Contratado não tenha concorrido para a rescisão, a 

Contratante obriga-se a restituir o valor pago pelo Contratado, proporcionalmente  

ao prazo restante para o término do contrato, corrigido pelo IPCA do IBGE, ou 

outro índice que venha a substituí-lo, e sem prejuízo aos dispositivos legais 

previstos na Lei n° 8.666/93.   

Parágrafo Segundo: O valor da restituição prevista no parágrafo anterior será 

efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data de publicação do 

termo de rescisão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA– DAS PENALIDADES   

Pela inexecução total ou parcial da prestação dos serviços objeto do Contrato, o 

Contratante poderá, sem prejuízo do disposto nos artigos 86 e 87 da Lei 

8.666/93, garantido a prévia defesa, aplicar ao Contratado as seguintes sanções, 

após regular processo administrativo:   

I – Advertência;     

II – Multa;   

III – Suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 

superior a 02 (dois) anos;   

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto persistirem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a autoridade que tiver aplicado a penalidade.   

Parágrafo Primeiro – O descumprimento, pelo Contratado, dos prazos para 

pagamento da folha implicará sua responsabilidade pelo pagamento de 

eventuais custos e encargos financeiros imputados a Prefeitura judicialmente, 

inclusive pelo Ministério Público e Tribunal de Contas, além de multa de 0,1% 

(um décimo por cento) ao dia, limitada a 1,0% (um por cento), sobre o valor dos 

salários devidos e não creditados.  

Parágrafo Segundo – O atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos 

serviços implicará em multa adicional de 1% (um por cento) sobre o valor dos 

salários devidos e não creditados;  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO   

CONTRATO   

Fazem parte integrante e constitutiva do presente Contrato, independentemente 

de transcrição, para todos os fins e feitos legais, os documentos abaixo 

relacionados:   

a. O Processo Licitatório nº 00.006/2017;  
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b. A Proposta do Contratado;   

c. Edital de Licitação, Termo de Referência e seus Anexos.   

   

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS    

Os casos omissos serão resolvidos sempre em consonância com as disposições 

da Lei Federal nº 8.666/93.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO COMPETENTE    

É competente o Foro da Comarca de Cametá, Estado do Pará, para dirimir 

qualquer divergência ou dúvida fundada no presente instrumento, renunciando a 

qualquer outro por mais privilegiado que seja.   

E, por estarem, assim, justas e acordadas, firmam o presente em 03 (três) vias 

de igual teor e forma, para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) 

testemunhas que no final também o subscrevem.   

    

CAMETÁ/PA, 18 de julho de 2018.   

   

 

 

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE 

CPF nº. 023.146.732-04 

CI nº. 2434722/2ªVIA/PC-PA 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

 

 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 

CNPJ N° 90.400.888/0001-42 

CONTRATADA 

   

TESTEMUNHAS:   

____________________   

CPF/MF Nº   

 

____________________   

CPF/MF Nº   
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