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CONTRATO N° 053/2018 
PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018 
PROCESSO N° 054/2018 

 
 

Contrato celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, pessoa 
jurídica de direito público, com sede à Avenida Adhemar de Barros, n.º 1.070– 
Porto do Ribeira  – Iguape/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
45.550.167/0001-64, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. 
WILSON ALMEIDA LIMA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG. Nº 
832.998/SSSP/DF, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF sob nº 
043.596.232-91, residente e domiciliado nesta cidade de Iguape – São Paulo, CEP: 
11.920-000, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S.A, pessoa jurídica do direito privado inscrita no CNPJ 
sob n.º 90.400.888/0001-42, com sede a Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 
2041 e 2235 – Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo/SP – CEP: 04543-011, neste ato 
representado, nos termos do (ato autorizativo da representação) por CAMILA 
SIQUEIRA RODRIGUES OLIVEIRA, brasileira, casada, bancária, portadora da 
Cédula de Identidade RG sob n.º 43.632.461-1, inscrito no Cadastro de Pessoas 
Físicas CPF/MF sob n.º 329.236.888-05, doravante  denominada CONTRATADA, 
regendo-se pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, a 
Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, tendo como respaldo o resultado 
do Pregão Presencial n.º 012/2.018, a autorização constante do processo n.º 
054/2018 e a proposta apresentada pela empresa, firmam o presente contrato 
mediante as seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e 
aceitam, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela(s) empresa(s):  

 
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto do presente contrato a CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA PARA OS RECEBIMENTOS DOS CRÉDITOS EM CONTA, DOS 
ATUAIS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS, BEM COMO, 
AQUELES QUE FOREM CONTRATADOS NO FUTURO, DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, conforme consta do Termo de Referência, anexo I do Edital. 

 
CLAUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
2.1. Todas as especificações técnicas para a execução dos serviços constantes na 
clausula primeira deste instrumento estão contidas no anexo I do edital 
convocatório, o qual passa a integrar o presente para todos os fins e efeitos. 

 
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DA OFERTA E FORMA DE PAGAMENTO 
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3.1. O valor total deste contrato importa em: R$ 1.189.900,00 (um milhão sento e 
oitenta e nove mil e novecentos reais). 
3.2. A CONTRATADA efetuará o pagamento do valor proposto em até 30 (trinta) 
dias, contados da assinatura do contrato, em parcela única, através de depósito em 
conta Banco Santander Agência 0480 – Conta Corrente 45.000001-4, em favor 
da CONTRATANTE. Na hipótese do dia acordado para o pagamento cair no 
sábado, domingo ou feriado, a efetivação do pagamento se dará no 1º dia útil após 
a aludida data. 
3.3. Caso o contrato venha a ser extinto, sem culpa da contratada, será devolvida 
parcela do valor pago por ela. A parcela a ser devolvida será proporcional ao tempo 
restante do contrato, contado entre a suspensão efetiva da prestação do serviço e 
a data final contratualmente fixada. 
3.4. Em caso de atraso no pagamento, a instituição financeira deverá pagar a 
PREFEITURA à multa de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total da 
proposta, acrescido de atualização monetária, e juros de mora de 1% (um por 
cento) ao mês, além de sujeitar-se às penalidades previstas neste instrumento. 
3.5. No caso acima, o valor será atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor 
da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC/FIPE). 

 
CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 

4.1. O prazo de vigência deste contrato será de 60 (sessenta) meses, contado a 
partir da assinatura. 

 
CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
5.1. Os recursos financeiros oriundos da presente licitação serão contabilizados no 
orçamento vigente. 

 
CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
6.1. Iniciar os serviços contratados em no máximo 30 (trinta) dias a contar da 
assinatura do presente instrumento contratual; 
6.2. Comprovar periodicamente sempre que solicitado pela Prefeitura Municipal de 
Iguape, seu Índice de Basiléia, de no mínimo 11% de acordo com a Resolução nº 
2606, de 27 de maio de 1999, do Banco Central ou outra que vier a substituí-la. 
6.3. Manter a regularidade jurídica, econômico-financeira e fiscal, bem como de sua 
qualificação técnica descritas no Edital de Pregão Presencial nº 054/2018, durante 
toda a execução do contrato; 
6.4. Manter Agência Bancária ou PAB no município durante a vigência contratual; 
6.5. Responsabilizar-se pelos serviços e prazos descritos no Anexo I, do 
instrumento convocatório; 
6.6. Arcar com os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais, que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente 
contrato; 
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6.7. Orientar seus funcionários a serviço deste contrato para que conduzam os 
trabalhos de acordo com as normas técnicas adequadas, em estrita observância à 
legislação federal, estadual e municipal aplicáveis; 
6.8. Responsabilizar-se por danos causados à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, ou de seus funcionários, na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou 
acompanhamento pela PREFEITURA. 
6.9. A CONTRATADA não receberá qualquer remuneração direta oriunda da 
Prefeitura Municipal de Iguape, por esse serviço ou por quaisquer prestações de 
serviços bancários correlatos (emissão de extratos diários, informações de saldos a 
qualquer momento e por qualquer meio, fornecimento de relatórios, transferências, 
ordens de pagamento etc.). 

 
CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
7. 1. Fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços; 
7.2. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais, observando-se o princípio 
constitucional de ampla defesa, do contraditório, bem como a proibição de dupla 
penalidade pela mesma falta; 
7.3. Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e 
reclamações de usuários, que serão cientificados, em até trinta dias, das 
providências tomadas; 
7.5. Responsabilizar-se pelas obrigações e prazos a ela atinentes descritas no 
Anexo I – Termo de Referência. 

 
CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
 
8.1 As disposições gerais e especiais previstas nos artigos 81 a 85 e 89 a 99 da 
Lei Federal nº 8.666/93 aplicando-se ao presente instrumento, no que couber. 
8.2 Pelo inadimplemento de qualquer condição deste instrumento, ou pela sua 
inexecução total ou parcial, a Prefeitura Municipal de Iguape aplicará as seguintes 
sanções, de acordo com a inflação cometida, sendo garantida a defesa prévia: 
8.2.1. Advertência; 
8.2.2. Multa de 1% pelo descumprimento das normas estabelecidas no 
presente processo ou normas estabelecidas por legislação pertinente; 
8.3. Após o período máximo de 10 dias sem que sejam executados os 
serviços, caracterizar-se-á o descumprimento parcial do contrato; 
8.4. A recusa injustificada da empresa vencedora e, após decorridos os 05 
(cinco) dias mencionados para assinatura do instrumento contratual, bem como a 
recusa da licitante vencedora em assinar o contrato no prazo previsto neste Edital, 
caracterizará o descumprimento integral das obrigações assumidas na proposta, 
sujeitando-a ao pagamento de multa equivalente a 10% do valor ofertado pela 
vencedora da licitação. 
8.5. Suspensão do direito de participar de licitações realizadas pela 
Prefeitura Municipal de Iguape, pelo prazo de até 2 (dois) anos, dependendo da 
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gravidade da falta; 

8.6. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal 
de Iguape nos casos de falta grave, com comunicação aos respectivos registros 
cadastrais; 
8.7. A aplicação das penalidades previstas neste instrumento e na Lei Federal nº 
8.666/93 não exonera a inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu 
ato ensejar; 
 
CLAUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
9.1. A rescisão contratual pode ser: 
9.1.1. Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93. 
9.1.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a 
termo no processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a 
Administração. 
9.2. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela 
Administração, com as consequências previstas em Lei. 
9.2.1. Havendo a rescisão, independentemente dos motivos, o valor pago 
pela oferta não será devolvido em hipótese alguma. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO  
 
16.1 Integram o presente contrato, independentemente de transcrição: 
a) Edital do Pregão Presencial n.º 012/2.018. 
b) Proposta da CONTRATADA e informações técnicas complementares.  
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL 

 
10.1. Este contrato é regido pela Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei 
federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, com alterações posteriores e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALZAÇÃO 

 
11.1. A execução do presente instrumento será acompanhada pelo Diretor de 
Recursos Humanos Thauan F.Carvalho Fontes, da Prefeitura Municipal de Iguape. 
 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CLÁUSULAS ADICIONAIS 

 
12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de IGUAPE/SP, com renúncia expressa 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir eventuais questões 
oriundas deste Contrato. 
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12.2. E, por se acharem justas e acordadas, as partes assinam o presente 
Contrato em 03 (três) vias de igual teor e validade. 

 
 
 
 

Iguape, 08 de Maio de 2018. 
 
 

 
  _________________________       __________________________ 

   WILSON ALMEIDA LIMA        CAMILA S. R. OLIVEIRA 
Prefeito Municipal                                    Representante Legal 
P/ÓRGÃO GERENCIADOR                      P/ FORNECEDOR 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 

_________________________  __________________________ 
Nome:     Nome: 
R.G.      R.G. 

 
 

 

VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA 
 

Advogado – OAB/SP 
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 MINUTA DO TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO 
 

Atendimento às Instruções n°. 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
DETENTORA DA ATA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 
CONTRATO Nº. (DE ORIGEM): 00/2018 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA  PARA O 
RECEBIMENTOS  DOS CRÉDITOS EM CONTA, DOS ATUAIS SERVIDORES 
ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS , BEM COMO, AQUELES QUE FOREM 
CONTRATADOS NO FUTURO , DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

 
ADVOGADO (S): CELSO GARCIA DA SILVA JUNIOR 
Na qualidade de Órgão Gerenciador e Detentor da Ata, respectivamente, do Termo 
acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor 
recursos e o mais que couber. 
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e 
decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão 
publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90, da Lei 
Complementar n°. 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 
contagem dos prazos processuais. 
 
Iguape, 08 de Maio de 2018. 
 
ÓRGÃO GERENCIADOR 
NOME: WILSON ALMEIDA LIMA 
CARGO: PREFEITO MUNICIPAL 
E-MAIL NSTITUCIONAL: GABINETE@IGUAPE.SP.GOV.BR 
E-MAILPESSOAL:_______________________________________ 
ASSINATURA: __________________________________________ 
 
DETENTORA DA ATA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 
NOME E CARGO: CAMILA SIQUEIRA RODRIGUES OLIVEIRA, BANCÁRIA. 
E-MAIL INSTITUCIONAL:__________________________________ 
EMAIL PESSOAL:________________________________________ 
ASSINATURA:___________________________________________ 
 
 
 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído 
 
 


