
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 062/2017 
 
 
 

Termo de contrato que entre si realizam a Prefeitura 

Municipal de Novo Xingu – RS e a empresa, Banco do Estado 

do Rio Grande do Sul – SA para processamento e 

gerenciamento da folha de pagamentos dos servidores 

públicos. . 

 
 
PREÂMBULO 
 
 
1. CONTRATANTES – Pelo presente termo de contrato que entre si realizam, de um 
lado o Município De Novo Xingu - RS, entidade de Direito Público, com endereço na 
Avenida Emilio Knaak nº 1160, Centro, nesta cidade, neste ato representada pelo seu 
Prefeito Municipal, JAIME EDSSON MARTINI, residente e domiciliado nesta cidade, 
denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa Banco do 
Estado do Rio Grande do Sul – SA, sediada   na Rua Capitão Montanha, nº 177,  Cep 
90.010.040,  na cidade de Porto Alegra, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita   no   
CNPJ/MF   sob    o   nº 92.702.067/0001-96, neste ato representada pelo Sr. JONAS 
MARMENTINI, bancário, gerente da unidade de Constantina/RS portador do RG: 

4103475903,  e  do    CPF: 024.951.030-81, doravante    denominada CONTRATADA, 
ficando as partes subordinadas às disposições da Lei Federal nº 8.666/93,  da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, naquilo em que forem aplicáveis, e às 
condições constantes deste contrato. 
 
 
2. FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO – O presente contrato observa as 
normas do EDITAL relativo à Concorrência nº 001/2017 e da proposta vencedora do 
certame licitatório, e será regido pelas cláusulas e condições a seguir descritas e pelas Leis 
Federais nºs. 8.666/93 e 10.520/02. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – NATUREZA DO CONTRATO 

 
  A CONTRATADA obriga-se para com o CONTRATANTE, ao processamento e 

gerenciamento, da folha de pagamento dos seus servidores públicos. 
 



 
CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES 

 
A CONTRATADA fica obrigada ao processamento bancário da folha de pagamentos 

dos servidores públicos do MUNICÍPIO DE NOVO XINGU - RS, em sua agência bancária, 
situada na Rua Franklin Siliprandi, 572, na cidade de Constantina.  
 
2.1 - CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE POSTO DE 
ATENDIMENTO BANCÁRIO NA CIDADE: 
 
2.1.1  O Município cederá espaço público para a estrutura e montagem destinada à 
instalação do Posto de Atendimento Bancário ou atendimento eletrônico, sendo que, os 
custos da instalação ocorrerão por conta da cessionária, sendo que os projetos deverão ser 
submetidos à aprovação da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças. 

 
 2.1.1.1 Ao término da cessão, todas as benfeitorias e instalações físicas realizadas no local 

destinado à instalação do Posto de Atendimento Bancário, que não puderem ser levantadas 
sem prejuízo a sua utilização, serão incorporadas ao patrimônio do Município, sem ônus para 
o ente público.  
 
2.1.2.  Em caso de constatação de irregularidades na execução das estruturas, a 
cessionária se obriga a saná-las imediatamente. 
2.1.3.  Não será permitida nenhuma atividade distinta ou estranha ao objeto desta 
licitação, exceto o recolhimento de tributos e créditos municipais, no local destinado ao 
funcionamento do Posto de Atendimento Bancário e de atendimento eletrônico, sendo vedada 
as suas cessões ou transferências sem autorização expressa da Administração Municipal. 
 
2.1.4.  No caso de os equipamentos de atendimento eletrônico instalados apresentarem 
defeito ou mau funcionamento, deverá a contratada consertá-los no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro horas) horas, a contar da notificação formal. Os equipamentos instalados 
deverão estar em perfeito estado de funcionamento, no mínimo, 95% (noventa e cinco por 
cento) do tempo em que exigida sua disposição.  
 
2.1.5.  Os serviços de vigilância e de limpeza dos postos de atendimento eletrônico e do 
Posto de Atendimento Bancário, bem como seguros de qualquer natureza relativos aos 
espaços públicos em que instalados, serão de inteira responsabilidade da cessionária. 
 
2.1.6. O prazo da permissão de uso do bem público, para a instalação do posto exigível 
para a exploração de serviços bancários, será durante toda a vigência do contrato. 
 



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

2.2.1- Nos casos em que o servidor optar pela transferência de sua remuneração para conta 
bancária de outra instituição financeira, basta ao servidor formalizar essa opção junto à 
cessionária uma única vez, não sendo necessária a formalização nos meses seguintes. 
 
2.2.2 Os valores a serem transferidos deverão estar à disposição, na conta bancária 
informada pelo servidor, na mesma data em que estiverem disponíveis na instituição 
financeira cessionária para os demais servidores do Município. 
 
2.2.3 O licitante vencedor não poderá cobrar tarifas bancárias sobre as contas mantidas 
em nome do Município e a movimentação das mesmas, durante a vigência do contrato, bem 
como o pagamento dos servidores não implicará em qualquer custo ao ente público. 
 
2.2.4  Os créditos a serem lançados nas contas correntes dos servidores, nos termos 
deste Edital, serão os valores líquidos das folhas de pagamento, gratificação natalina (décimo 
terceiro salário), férias e demais créditos originários do vínculo entre o servidor e o 
Município. 
 
2.2.5  O Município enviará a relação nominal dos servidores, contendo os dados 
necessários para o pagamento, com antecedência de 02 (dois) dias úteis, da data do crédito. 
 
2.2.6 O Município determinará a data dos créditos, disponibilizando os recursos 
financeiros com antecedência mínima de 01 (um) dia da seguinte maneira: 
D-1 = data para ser repassado o arquivo 
D 0 = data da entrega dos recursos pelo Município para a Instituição Financeira Contratada 
D+1= crédito na conta do servidor, disponível para saque. O processamento do crédito deverá 
ser feito a contar da 24h de D0. 
 
2.3 - A CONTRATADA deverá prestar os serviços, cumprindo a forma prevista na 
respectiva proposta, dentro do prazo estabelecido, sob pena de incorrer a mesma nas sanções 
previstas neste contrato de acordo com a legislação vigente e pertinente. 
 
 
CLAUSULA TERCEIRA – DOS VALORES E DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 
 

O valor do presente Contrato é de R$ 133.891,92 (cento e trinta e três mil, 
oitocentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos) que deverá ser recolhido em 
favor do CONTRATANTE, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias uteis após a assinatura 



do presente Contrato, em uma única parcela, em conta corrente bancária informada pela 
contratante. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE 
 

O preço contratado é fixo e irreajustável, ressalvada a aplicação de multa, conforme 
item 15.1 do Edital. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 

O presente Contrato vigerá pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a contar da data de 
sua assinatura período durante o qual também vigerá a permissão de uso de espaço para 
instalação do posto de atendimento bancário, conforme descrito na cláusula 2.1.1. 
 
 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
6.1 Executar o objeto contratado com elevada qualidade e no prazo estipulado. 
 
6.2  Realizar com seus próprios recursos todas as obrigações relacionadas com o objeto 
desta Licitação, de acordo com as especificações determinadas no Edital do certame, em 
seus Anexos e neste instrumento. 
 
6.3  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. 
 
6.4  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. 
 
6.5  Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação. 
 
6.6  Efetuar o pagamento do valor homologado na licitação, no prazo máximo de até 15 
(quinze) dias úteis contados da assinatura do contrato, em uma única parcela, em conta(s) 
corrente(s) bancária(s) indicada(s) pelo CONTRATANTE. 
 



6.7  Caso não possua agência própria ou posto de atendimento bancário, ou caixa 
eletrônico na cidade, se compromete, sob as penas da lei, a instalar em Novo Xingu – RS, 
um Posto de Atendimento Bancário (PAB) ou caixa eletrônico, no prazo máximo de 90 
(noventa) dias, contados da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado à critério 
do Município; 
 
6.8 No caso de os equipamentos de atendimento eletrônico instalados apresentarem 
defeito ou mau funcionamento, deverá a contratado consertá-los no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, a contar da notificação formal. Os equipamentos instalados deverão 
estar em perfeito estado de funcionamento, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do 
tempo em que exigida sua disposição; 
 
6.9 Os serviços de vigilância e de limpeza dos postos de atendimento eletrônico , bem 
como seguros de qualquer natureza relativos aos eventuais espaços públicos em que 
instalados, serão de inteira responsabilidade da cessionária; 
 
6.10 Arcar com os custos da instalação dos postos de atendimento eletrônico; 
 
6.11 Não transferir ou ceder as suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem 
prévia autorização do Contratante; 
 
6.12 Oferecer aos servidores municipais, sem a cobrança de qualquer tarifa, a cesta de 
serviços descrita no item 15.2, deste edital. Os demais serviços prestados pela instituição 
financeira, e voluntariamente contratados pelos servidores, poderão ser remunerados de 
acordo com a tabela de tarifas da Instituição Financeira; 
 
6.13  A cesta de serviços, a que se refere o item 15.1.11 do Edital, compreenderá, no 
mínimo, os seguintes produtos/serviços: 
a) abertura e manutenção de conta salário;  
b) transferência, total ou parcial, dos créditos para outras instituições;  
c) saques, totais ou parciais, dos créditos;  
d) 02 (dois) extratos mensais emitidos em terminal eletrônico;  
e) 25 (vinte e cinco) pagamentos diversos (caixas/autoatendimento);  
 f) e manutenção de cartão magnético; 
 
6.14  Para os servidores que optarem pela transferência total e automática dos créditos para 
outras instituições não será fornecido o cartão magnético, em atendimento ao disposto no art. 
6º, §2º, da Resolução nº 3.424/06, do BACEN. 
 



CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES 
 
7.1 - A CONTRATADA será responsável pelas indenizações decorrentes de danos ao 
Município ou a terceiros decorrentes de sua ação ou omissão, culposa ou dolosa. 
 
7.2 - A CONTRATADA também será responsável pela eficiência e eficácia, bem como 
pela segurança de seus procedimentos e da segurança dos postos de atendimento eletrônico 
ou caixas eletrônicos, ainda que localizados em espaços reservados, não cabendo ao 
Município a responsabilidade por ações danosas praticadas por terceiros aos equipamentos, 
valores ou materiais sob responsabilidade da CONTRATADA. 
 
7.3 - A CONTRATADA será responsável pelas providências necessárias para garantir os 
procedimentos de segurança aos seus equipamentos, assim como, para os serviços operados 
nos postos de atendimento eletrônico ou caixas eletrônicos, em conformidade com a 
legislação vigente, devendo toda e qualquer ação ser previamente autorizada pelo 
Município. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
8.1 - A fiscalização dos serviços e instalações objeto desta Licitação ficará a cargo do 
Senhor, que poderá adotar as providências contratual e legalmente previstas visando à 
perfeita execução do objeto contratado. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 
9.1 A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa, estará sujeita a pena de 
suspensão de seu direito de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 
(dois) anos.  
9.2 A recusa da adjudicatária em assinar o Contrato ou, conforme o caso, em retirar o 
pedido de fornecimento, sem justificativa aceita pela Administração, dentro do prazo 
estabelecido, bem como o inadimplemento na entrega dos serviços ou bens contratados, 
implicará na aplicação das seguintes sanções: 
a) Advertência; 
b) Multa de 1% (um por cento) do valor da proposta, por dia, em caso de atraso no repasse, 
de que trata o item 11.1, até o limite de 10 (dez) dias, após o qual será considerado inexecução 
total do contrato; 
 



 
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual, pela recusa na assinatura do 
Contrato ou na retirada do pedido de fornecimento ou por infração a quaisquer das cláusulas e 
itens deste Edital e seus anexos; 
d) Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do Contrato 
nos casos previstos em Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade 
civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir pelas perdas e danos a que der causa; 
e) Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Novo Xingu - RS, por prazo não superior a 02 (dois) anos, no 
caso de recusa da assinatura do Contrato sem motivo justificável; 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade; 
g) Perda da garantia contratual, quando for o caso. 
9.3 Na hipótese da não execução do serviço, ou caso não ocorra o cumprimento do item 
15.1.6 do Edital, ou de sua paralisação, ou de retardamento não motivados, ou ainda em caso 
de execução imperfeita do objeto contratado, a Administração poderá rescindir o contrato sem 
prejuízo de outras penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 
 
9.4 O valor da(s) multa(s) será atualizado monetariamente, nos termos da Lei nº 
10.734/89, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.275/02, Decreto nº 31.503/92, e 
alterações subsequentes. 
 
9.5 As importâncias relativas às multas serão pagas, pela contratada, após a respectiva 
notificação, no prazo que lhe for assinalado. Se o valor da multa ou indenização devida não 
for recolhido conforme determinado pela Administração,  acrescido de correção de correção 
monetária e de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 
 
9.6 As penalidades previstas neste Edital são independentes e a aplicação de uma não exclui 
a de outras. 
 
9.7 As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas ou 
penais previstas no Capítulo IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e demais 
diplomas legais aplicáveis a matéria. 
 
9.8 De qualquer sanção imposta, a contratada poderá, no prazo máximo de cinco dias úteis, 
contados da intimação do ato, oferecer recurso à Prefeitura, devidamente fundamentado. 
 



CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
 
10.1 - A falta de cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou incidência 
de comportamento descrito no art. 78 da Lei nº 8.666/93, dará o direito ao CONTRATANTE 
de rescindir unilateralmente o contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo 
aplicáveis ainda os artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, em sendo inadimplente a 
CONTRATADA. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
 
11.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Constantina - RS, para solução de qualquer questão 
suscitada em decorrência do presente termo, não resolvida por via administrativa, 
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E, por haver assim ajustados, após lido e achado conforme as partes firmaram o presente 
termo, que foi digitado e impresso em 4 (quatro) vias de igual teor, que vai assinado pelo 
CONTRATANTE e pela CONTRATADA na presença de 2 (duas) testemunhas, que 
também o assinam. 
 
 
 

Novo Xingu - RS, 03 de Julho de 2017. 
 
 
 
 
JAIME EDSSON MARTINI                        BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE  
         Prefeito Municipal                                                      DO SUL – SA 
          CONTRATANTE                                                      CONTRATADA 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
 
__________________________                        ____________________________ 
CPF:                                                                    CPF: 


