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PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA 

Praça Santa Cruz, siri, Centro. 

Malhada — Bahia CEP. 46.440-000 

CNPJ n° 14.105.217/0001-70 

CONTRATO N2 193/2018 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA, entidade de Direito Publico Interno, com sede à Praça Santa Cruz, 5/n, 

Centro, Malhada, Estado da Bahia, CEP 46.440-000, inscrita no CNP.1 sob n.2 14.105.217/0001-70, neste ato 

representada por seu titular, VALDEMAR LACERDA SILVA FILHO, Prefeito Municipal, com endereço residencial à Rua 

Daniel Farias, S/N, Centro, nesta cidade de Malhada, estado da Bahia, portador da cédula de identidade n.9 03909160, 

5SP-BA, CPF/MF N. 269.951.665-15, no uso das atribuições que lhes são conferidas, de ora em diante denominadas 

simplesmente CONTRATANTE, do outro lado, a Empresa BANCO DO BRADESCO S.A. pessoa jurídica de direito privado, 

com sede à Cidade de Deus, S/N, Vila Vara, Osasco — São Paulo, CEP 06.029-900, inscrita no CNPJ/MF sob NA 

60.746.948/0001-12, representada neste ato pelo seu Gerente Regional o 5r.(2) CRIVAR DE MEDEIROS MORAIS, 

brasileiro, bancário, portador da carteira de habilitação CNH rez 1987656076 DTRA/SP, CPF N.2 140.489.858-17 e o 

Gerente Geral o Sr.(2) ALEXSANDRO SACRAMENTO DA LUZ, brasileiro, bancário, portador da carteira de habilitação 

CNH n2 1326357791 DTRA/BA, CPF NA 785.658.125-53, adiante denominada CONTRATADA, perante as testemunhas 

abaixo firmadas, resolvem pactuar o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo Processo Administrativo 
n.R 030/2018, parecer do Procurador e que se regerá pelo disposto na Lei Federal n.2. 8.666/93 e alterações 

posteriores, atendidas as cláusulas e condições que anunciam a seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, 

independente de transcrição, os documentos: seguem: 

Edital Pregão Presencial NA 015/2018 

Proposta apresentada pela CONTRATADA em 25/10/2018. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- FUNDAMENTO DO INSTRUMENTO. 

O presente contrato decorre da homologação do Pregão n2 015/2018, pelo Prefeito Municipal de Malhada, realizada 

com fundamento nas Leis Federais niz. 10.520/02 e 8666/93, e suas alterações. 

CLÁUSULA SEGUNDA— OBJETO 

Constitui-se objeto do presente instrumento a contratação de Instituição Financeira para prestação de serviços de 

Folha de Pagamento dos servidores da Administração Pública Municipal no Município de Malhada - Bahia, conforme 
especificado e quantificado no Anexo deste Edital, sob o regime de maior oferta por preço global. 

Parágrafo primeiro. O objeto compreende a execução de forma exclusiva dos serviços em processamento de créditos 

oriundos da folha de pagamento, regada pela Prefeitura Municipal de Malhada-Ba, referente a remuneração 

(vencimentos, proventos, benefícios, etc..) de servidor (agente público, investido no cargo público, de provimento 

efetivo, comissão e/ou temporário), ativos, inativos do Município, incluindo concessão de crédito mediante 

consignação em folha de pagamento, conforme descrito no Termo de Referência, Anexo Ido Edital. 

Parágrafo segundo. Para concessão dos empréstimos e financiamentos mediante consígnaçõ4 das prestações 

cobradas na Folha de Pagamento correspondente, poderá o Município assinar Contratos ou Convêm s com finalidade 

específica junto à Instituição financeira contratada de modo a dl •or com especificidade desse prod o dispo iv aos 

servidores públicos municipais, devendo o instrumento aten 	po ções do Direito do Co su " or e os 
princípios gerais da Administração. 

Praça Santa Cruz, siri, Centro, 	da - Bahia - 	P. 46.440-000 
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Parágrafo terceiro. A CONTRATADA que não possuir agência situada no Município de Malhada (BA), deverá instalar e 

iniciar as operações de uma Agência ou Posto de Atendimento, com mínimo de 02 (dois) Caixas Eletrônicos, no centro 

do município em até 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da assinatura do contrato. 

Parágrafo quarto. A CONTRATADA deverá manter funcionários suficientes (mínimo de 02), para atender a demanda 

dos funcionários, os quais não terão qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Malhada/BA. 

Parágrafo quinto. A critério da administração, os prazos estipulados no Parágrafo terceiro, poderão ser estendidos, 

desde que solicitados mediante oficio, informando as razões para o não cumprimento dos prazos. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ESPECIFICAÇÕES 

Fazem parte integrante do presente Contrato, como se estivessem integral e expressamente reproduzidos, o Edital de 
Pregão n9 015/2018, a proposta da Contratada e demais documentos compreendidos no processo de Licitação, do 
conhecimento e aceitação da Contratada. 

CLÁUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUÇÃO 

O presente objeto será prestado sob a forma de execução indireta, conforme dispõe inciso VIII, do art. 69, da Lei n9  
8.666/93 e alterações. 

CLÁUSULA QUINTA- PRAZO. 

O prazo do presente contrato será de 60 (sessenta) meses, a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado 

nos termos do disposto no art. 57 § 49 da Lei 8.666/93, nas mesmas condições, desde que haja concordância das 

partes, manifestada, expressamente, até 60 (sessenta) dias antes do seu término; 

CLÁUSULA SEXTA- VALOR 

A CONTRATADA pagará o valor de R$ 180.005,00 (CENTO E OITENTA MIL E CINCO REAIS), à vista, em única parcela, 
sem qualquer desconto, até 10 (dez) dias, anos a assinatura do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA -  DA FORMA DE PAGAMENTO 

7.1. O valor devido pela CONTRATADA será pago de forma à vista, em moeda corrente narional, em qualquer 

desconto, seja a qualquer título, devendo ser depositado na conta indicada pela Secretaria Municio 	Finanças 4o 

Município de Malhada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, após a assinatura do presente contrato. 

7.2. Caso o contrato venha a ser extinto, sem culpa da contratada, será devolvida parcela do valor pagõ por ela. A 

parcela a ser devolvida será proporcional ao tempo restante do contrato, contado entre! suspensão efetiva da 

prestação do serviço e a data final contratualmente fixada. 

CLÁUSULA OITAVA— OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Efetuar os pagamentos de salários de seus servido 	 CO f" • ADA 

Praça Santa Cruz, s/n, Centro, 1 lhada - Bahia - CEP. 46.440-000 
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8.2. Informar sempre que solicitado pela CONTRATADA, o saldo da margem consignável dos salários, por ocasião da 

solicitação de empréstimos; 

8.3. Enviar a relação nominal de servidores, contendo os valores líquidos a serem creditados, bem como os demais 

necessários solicitados pela CONTRATADA, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data para o pagamento 

dos salários. 

8.4. Garantir as informações e documentação necessária à execução dos serviços por parte da CONTRATADA, com a 

exclusão de servidores; 

8.5. Disponibilizar os recursos financeiros no dia do pagamento dos servidores, através de depósito em conta salário, 

TED — Transferência Eletrônica Disponível ou mediante a apresentação de cheque administrativo nominal a 

CONTRATADA, sendo vedada a transferência antecipada de recursos financeiros para as instituições financeiras 

privadas por constituírem disponibilidade de caixa, cujo depósito deve ocorrer, exclusivamente, em instituições 

financeiras oficiais (públicas), conforme o §312 do artigo 164 da Constituição Federal e artigo 43 da Lei 101/2000. 

8.6. O CONTRATANTE compromete-se a acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução da CONTRATADA por 

intermédio do Secretário de Finanças, o qual poderá designar responsável da Prefeitura Municipal de Malhada/BA. 

8.7. Prestar todo o apoio necessário a CONTRATADA para que seja alcançado o objeto do termo em toda sua extensão. 

CLÁUSULA NONA— INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Havendo impossibilidade por parte da CONTRATADA de executar quaisquer dos serviços aqui contratados, esta 

comunicará de imediato, a CONTRATANTE, para a tomada das soluções que se fizerem necessárias. 

Além das obrigações anteriormente avençadas neste instrumento contratual e no edital da licitação, a CONTRATADA 
obriga-se a: 

Promover a abertura de contas dos servidores do contratante, na modalidade conta salário, efetuando a 

coleta de dados, documentos e assinaturas necessários, no local e horário de trabalho (dentro do horário de 

atendimento bancário). 

Ter sistema informatizado compatível com o contratante, de forma a possibilitar que toda as operações 

sejam por meio eletrônico e online, sendo que no caso de incompatibilidade, todas as despe s necessárias 

para tal adaptação correrão por conta da contratada. 

Efetuar os créditos dos pagamentos nas contas dos servidores, sem qualquer custo, em confor idade com as 

informações repassadas pela Prefeitura Municipal de Malhada/BA. 

Respeitar o limite da margem consignável dos salários de concessão de amoré timos a s se idore 

solicitando para tal as informações necessárias ao Departamento Pessoal da refeitura 	u cipal de 

Malhada/BA; 

Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar à Prefeitura M jicipal d 	alhada/BA ou a terceiros 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

Apresentar previamente à Prefeitura Municipal de Malhada/BA, 	ela c 	franquia mínima de serviços 

com isenção de tarifas, a partir da resolução BAdCE 

respectivas tarifas. 

erviços e produtos com suas 

Praça Santa Cruz, s/n, Centro, Malha 
CNPJ n°. 14.105.217/ 
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A licitante deverá atualizar constantemente seus serviços e produtos no sentido de alcançar para os 

servidores municipais o melhor benefício dentre os serviços e produtos oferecidos pelos bancos. 

A licitante não cobrará tarifas sobre as contas mantidas em nome da Prefeitura e a movimentação da 

mesma durante a vigência do contrato em relação ao objeto da presente licitação. O pagamento dos 

servidores municipais não Implicará em qualquer custo para o município. 

Apresentar um plano de prestação de serviços, contendo a apresentação da Instituição, argumentação relativa 

á forma como pretende prestá-los, em especial quanto ao atendimento aos servidores das unidades regionais, 

benefícios adicionais oferecidos em condições especiais de empréstimos e financiamentos. 

Responder por todos os impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a 

incidir sobre os respectivos serviços a serem prestados. 

Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

Reparar ou corrigir, dentro do prazo estipulado pela Prefeitura Municipal de Malhada/BA, os eventuais vícios, 

defeitos ou incorreções constatados pela fiscalização dos serviços. 

A Prefeitura Municipal de Malhada/BA, não assume, Inclusive para efeitos da Lei 8.078/1990 — Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor, qualquer responsabilidade pela atividade exercida pela Contratada. 

A Prefeitura Municipal de Malhada/BA, não assume qualquer responsabilidade pelos compromissos 

assumidos por seus servidores. 

É vedada a subcontratação de outra instituição financeira, mesmo que seja sua controlada ou controladora, 

para a execução total ou parcial dos serviços, objeto desta licitação. 

Assumir todas as despesas e providências necessárias à legalização e ao funcionamento da atividade deste 

ajuste (licenças, alvarás, autorizações, etc) no caso abertura de agencia ou posto bancário na cidade, devendo 

entregar cópia dos documentos à administração da Prefeitura Municipal de Malhada/BA. 

Efetuar o pagamento de impostos e eventuais multas aplicadas por autoridade federal, estadual ou municipal, 

relacionados com a atividade explorada. 

Durante toda a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá estar em situação regular junto ao INSS, ao FGTS 

e a Fazenda Nacional, mediante o recolhimento das contribuições e impostos respectivos, bem como manter o 

funcionamento da agência ou Posto bancário no município. 

Identificar os funcionários em serviço com uso permanente de crachá da instituição. 

Não haverá qualquer solidariedade entre a Prefeitura Municipal de Malhada/BA e a CONTRATADA quanto ao 

cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus empregados, cabendo a ele assumir, de 

forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação empregatícia. 

A instituição financeira contratada deve assegurar a faculdade de transferência (PORTABILIDADE), com 

disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles 

livremente abertas, em conformidade com artigo 2' da Resolução 3.402/2006 do Banco Central. 

CLÁUSULA DÉCIMA — EXTINÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL. 

O presente Contrato extinguir-se-á pela implementação de seu termo final, com o integral/ump mento das 

obrigações nele estipuladas, e, poderá ser rescindido, pelo descumprimento de qualquer clá sula ou obrigações 

pactuadas, e especialmente pela ocorrência das hipóteses previstas nos Artigos 77 e 78 da Le92 8.666/93 de 22 de 

junho de 1993, cujos dispositivos a CONTRATADA declara conhecer, submetendo- 	ri amente, a todas as 
determinações instituídas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - MULTA E PENALIDADES 	

t 

Praça Santa Cruz, s/n, Centro, Malhada - Wiia - CEP. 46.440-000 
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11.1. São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal n.2 8.666/93, com as alterações introduzidas pela 
Lei Federal n.g 8.883/94 e demais normas pertinentes, bem como as seguintes: 

advertência; 

Multa de 5% (cinco por cento) do valor contratual por descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes do 

ajuste, não previsto nos subitens acima. 

11.2. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis. 

11.3.0 prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da Intimação da empresa apenada, não 

havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo. 

114. Sem prejuízo da aplicação de outras penalidades cabíveis, a proponente que, convocada dentro do prazo de 

validade da proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, faltar ou fraudar na execução 

do contrato, comportar-se de modo inidrineo ou cometer fraude fiscal, será aplicada a penalidade de impedimento de 
licitar, conforme previsto na Lei Federal n.2 10.520/2002. 

11.5. O atraso no pagamento do valor ofertado, nas condições estabelecidas no Edital acarretará multa diária de 

0,125%. 

11.6. Ultrapassados os prazos para o inicio dos serviços e de início das atividades relacionadas à instalação da agência 

ou posto bancário na cidade acarretará em multa estipulada neste edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. A Contratada tem pleno conhecimento de todos os itens e anexos expressos no respectivo Pregão Presencial nr. 
015/2018, a eles se obrigando como se neste estivessem transcritos, inclusive quanto à obrigatoriedade de manter, 

durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, de acordo como art. 55, inc. XIII, da Lei 8.666/93 com suas alterações; 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA LEGISLAÇÃO: O presente contrato reger-se-á pelo disposto na Lei 8.666/93 e os 

casos omissos aplicar-se-á subsidiriamente as leis especiais aplicáveis á espécie. 

e 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA VEICULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO: O presente contrato é ebrado com 

licitação pregão presencial n° 015/2018. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA ALTERAÇÃO 

15.1. Este Contrato poderá nos termos do art. 65 da Lei ri° 8.666/93, ser alterado por meio de e os 	ti os, 
objetivando promover os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 

15.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nos 	gra o ° e 22  do art. 65 da Lei n° 
8,666/93, salvo as supressões resultantes de acordos celebrados entre os c 	tantetdi 

/7 	Orli  / 
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15.3. No caso de necessidade de se realizar supressões no presente Contrato, a CONTRATADA deverá ser comunicada 

formalmente pela CONTRATANTE com, pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

1.6.1. A Fiscalização da execução dos serviços, objeto deste contrato será feita pela CONTRATANTE, através de 

profissionais qualificados e devidamente credenciados pelo Município de Malhada, que desde já fica designado a Sr!. 

Joana de Souza Games Vieira, Matricula N2 442, como PROFISSIONAL DESIGNADA PARA A FISCALIZAÇÃO, em conjunto 

ou individualmente, o qual deverá adotar todas as medidas técnicas necessárias à supervisão e execução do Contrato. 

16.2. A CONTRATANTE fiscalizará a execução do serviço contratado e verificará o cumprimento das especificações 

solicitadas, no todo Quem parte, no sentido de corresponderem ao desejado ou especificado. 

16.3. A fiscalização pela CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à perfeita 

execução do objeto deste instrumento. 

16.4. A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE, referente a irregularidades ou falhas, não exime a 

CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste contrato. 

16.5. A CONTRATADA permitira e oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização, durante a vigência 

deste contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e atendendo às 

observações e exigências apresentadas pela fiscalização, 

16.6. A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna da CONTRATANTE e/ou auditoria externa por ela 

indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito ao objeto deste instrumento. 

16.7. A CONTRATANTE realizará, avaliação da qualidade do atendimento, dos resultados concretos dos esforços 

sugeridos pela CONTRATADA e dos benefícios decorrentes da política de preços por ela praticada. 

16.8, A avaliação será considerada pela CONTRATANTE para aquilatar a necessidade de solicitar à CONTRATADA que 

melhore a qualidade dos serviços fornecidos, para decidir sobre a conveniência de renovar ou, a qualquer tempo, 

rescindir o presente contrato ou, ainda, para fornecer, quando solicitado pela CONTRATADA, decl rações sobre seu 

desempenho, a fim de servir de prova de capacitação técnica em licitações públicas, 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — FORO. 

As partes contratantes comprometem-se ao integral cumprimento deste Contrato de Pr stação de serviços por si, 

herdeiros e ou sucessores, elegendo o foro da Comarca de Carinhanha, Estado da Bahi com exclusão de qualquer 

outra decisão posterior, por mais privilegiado que seja para conhecer e dirimirfr4 questões suscitadas deste 

instrumento. 

E por estarem contratados e ajustados as partes subscrevem este instrumento em três (03) vias de igual teor e forma, 

em presença de duas (02) testemunhas instrumentais que também subscrevem pa prn. 	dos jurídicos e legais, 

sendo que uma das vias deste instrumento será entregue à CONTRATADA. 

Praça Santa Cruz, s/n, Centro, Malhada - Ba i- CEP. 46.440-000 
CNPJ n°. 14.105.217/0001-70 
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VALDEMAR LACERD SILVA FILHO 

P/PREFEITURA MUNICIPAL DE MALH 

CONTRATANTE 

ERIVAR DE MEDEIROS MO 

CNH ne 1987656076 DTRA/SP e CPF 

GERENTE REGIONAL 

P/ BANCO DO BRADESCO S.A 

CNPJ/MF sob N.2 60346.948/0001-12 

CONTRATADA 

40.489.858-17 

PR 	

ami 

EFERURA Dit  h d  

saiN, 

Ma  a
n 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA 

Praça Santa Cruz, s/n, Centro. 

Malhada — Bahia CEP. 46.440-000 

CNPJ n° 14.105.217/0001-70 A FORÇA DO TRABALHO 

Malhada - Bahia, 26 de Novembro de 2018. 

L SANDRO SACRAMENTO DA LUZ 

1,1(14(10 //a So(44~Í,  a 

CNH n2 1326357791 DTRA/BA E CPF N.2  785.658.125-5 

GERENTE GERAL 

P/ BANCO DO BRADESCO S.A 

CNPJ/MF sob N.2 60.746.948/0001-12 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS; 

el  Ser_ 	itut4 	2).ão 	fe-1  C  -k-r---r-4  
OME: 	 NOME: 

PF N.2  9É5 Sos-.?qS-CF- 	 app N.2  0,7-4-- -R--5.3 

Joana de Souza Somes 
VleiraTesou-; 'ri 

Portaria 17712311 niat, 442 

Praça Santa Cruz, s/n, Centro, Malhada - Bahia - CEP. 46.440-000 
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EXTRATO DE CONTRATO  

PREGÃO PRESENCIAL NP 015/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nt 030/2018 

CONTRATO 193/2018 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA 

Contratada: BANCO DO BRADESCO S.A. 

CNPJ: 60.746.948/0001-12 

Endereço: Cidade de Deus, S/N, Vila Vara, Osasco —São Paulo, CEP 06.029-900 

Objeto: Contratação de Instituição Financeira para prestação de serviços de Folha de Pagamento 

dos servidores da Administração Pública Municipal no Município de Malhada — Bahia, conforme 

especificado e quantificado no Anexo deste Edital, sob o regime de malar oferta por preço 

global. 

Valor total do Contrato: R$ 180.005,00 (CENTO E OITENTA MIL E CINCO REAIS); 

Data da Assinatura: 26 (vinte e seis) de Novembro de 2018. 

Prazo: 60 (sessenta) meses. 

Assinam: P/ Prefeitura Municipal de Malhada, Valdemar Lacerda Silva Filho; P/ Banco do 

Bradesco S.A., Erivar de Medeiros Morais e Alexsandro Sacramento da Luz. 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia. Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas vá ao silo httpsWwww.portaldeassinaturas.com.br:443  e utilize o código 7D7D-ODFC-82AA-D630. 
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