MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTRATO 55/2018
PROC. 61-2018
PP 34/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS, pessoa jurídica de direito público interno,
com sede nesta cidade e comarca de Dois Córregos, Estado de São Paulo, na Praça Francisco
Simões, inscrito no CNPJ/MF sob nº 45.671.120/0001-59, neste ato devidamente representado
por seu Prefeito Municipal, o Sr°. RUY DIOMEDES FAVARO, brasileiro, casado, portador do
documento de identidade R.G. n° 25.697.861-x, e inscrito no CPF/MF sob o n° 266.861.078-83,
através de seu órgão executivo municipal doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO; e
CONTRATADON: BANCO BRADESCO SA, CNPJ 60.746.948/0001-12, estabelecido na Cidade de
Deus, Vila Yara, Osasco/SP, CEP: 06029-900, devidamente representada pelos senhores FELIX
LIMA FIGUEIREDO NETO, brasileiro, bancário, RG 28787829-6, CPF 219.025.238-57,
ALEXANDRE AUGUSTO MIRANDA SETTI, brasileiro, casado, bancário RG 5747181, CPF
999.801.776-91, doravante denominada CONTRATADA, fica justo e contratado, perante as
duas testemunhas, abaixo assinadas e nomeadas, o seguinte:
1ª-OBJETO - Contratação de banco para operar serviços de processamento e gerenciamento de
créditos provenientes da folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas municipais,
conforme ANEXO I do PP 34/2018, pelo prazo de 60 meses.
Parágrafo primeiro: A CONTRATADA declara expressamente, sob as penas da Lei que está
tecnicamente, economicamente e financeiramente apta à execução dos serviços objeto deste
contrato.
Parágrafo segundo: A CONTRATADA deverá executar os serviços mediante solicitação, através
de “ORDEM DE INÍCIO”.
Parágrafo terceiro: A execução deste Contrato será disciplinada por suas cláusulas e pelos
preceitos de direito público, em especial os estabelecidos na Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, incidindo-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
regras de Direito Privado aplicáveis ás obrigações ora contraídas.
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Parágrafo quarto: Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da forma de
execução do presente contrato, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes
das obrigações ora contraídas, integram este contrato os documentos do Edital de Pregão
Presencial nº 34/2018, e, em especial, a Proposta de Preços.
2ª-DO PREÇO - A CONTRATADA pagará ao município o valor de R$ 777.450,00.
Parágrafo primeiro: O preço global é líquido, não se admitindo qualquer acréscimo ou
reajuste, estando incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como
também os lucros da CONTRATADA, salvo as hipóteses previstas em lei.
Parágrafo segundo: Além do pagamento do valor convencionado, nenhuma obrigação
acessória terá o MUNICÍPIO durante o cumprimento do objeto do presente contrato.
3ª-DO PAGAMENTO – O BANCO depositará a quantia da cláusula 2ª no prazo de 40 dias da
assinatura do contrato, na agência do Banco do Brasil 1396-X, número 5163-2.
Parágrafo único. Em havendo mora, caso o MUNICÍPIO assim o entenda, poderá executar o
contrato conforme o Código de Processo Civil, independente de notificação, incidindo neste
caso sob o valor da proposta, juros de mora de 2% ao mês e multa de 10%.
4ª-DA VIGÊNCIA – O presente contrato, terá vigência por 60 meses, iniciando-se a partir de sua
assinatura.
Parágrafo primeiro: O objeto deste contrato, não poderá ser cedido, transferido ou
caucionado, sem prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO, sob pena de nulidade do ato e
da sua rescisão.
5°-DA EXECUÇÃO – O regime de execução dos serviços objetos deste contrato é o de
empreitada por preço global.
Parágrafo primeiro: A CONTRATADA deverá zelar para que os serviços sejam prestados
conforme exigência da CONTRATANTE, de acordo com o previsto no TERMO DE REFERÊNCIA,
nos demais documentos do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2018, e também, em
conformidade com a proposta por ela apresentada.
6ª-OBRIGAÇÕES - São obrigações da CONTRATADA e do MUNICÍPIO, aquelas previstas no
Edital, no Termo de Referência (Anexo I deste contrato), e sua proposta, as quais passam a ser
parte integrante da presente cláusula independentemente de transcrição, como também as
que seguem mais adiante relacionadas:
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Parágrafo primeiro: Responsabilizar-se a contratada por todas as despesas com o seu pessoal,
seja civil ou trabalhista, bem as decorrentes do trabalho e do respectivo contrato de trabalho,
além de todos os ônus, tributos, taxas, impostos, encargos, contribuições outras quaisquer,
sejam de caráter trabalhista, previdenciário, acidentário, comercial, social ou outras, quer
sejam de competência fazendária ou não, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e
equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitado,
todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação.
Parágrafo segundo: Manter o BANCO, na direção dos serviços, representante ou preposto
capacitado e idôneo que a represente, integralmente, em todos os seus atos.
Parágrafo terceiro: Manter o CONTRATADO, durante a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumida, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, notadamente, as condições de idoneidade.
Parágrafo quarto: No quinto dia útil do mês seguinte ao da prestação dos serviços, será
entregue relatório pela contratada descrevendo os serviços prestados.
Parágrafo quinto: Deverá a contratada ter sistema informatizado compatível com o
contratante, de forma a possibilitar que todas as operações sejam feitas por meio eletrônico e
on line, sendo que no caso de incompatibilidade todas as despesas necessárias para tal
adaptação correrão por conta da contratada.
Parágrafo sexto: O BANCO deverá ou corrigir, dentro do prazo estipulado pelo CONTRATANTE,
os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatados pela fiscalização dos serviços. O
CONTRATANTE não assume, inclusive para efeitos da Lei nº 8.078/1990 Código de Proteção e Defesa do Consumidor, qualquer responsabilidade pela
atividade exercida pela CONTRATADA.
7ª-RESPONSABILIDADE - A CONTRATADA ficará civilmente responsável pelas obrigações
oriundas de ilícitos praticados por si, seu pessoal ou seu preposto, devendo ressarcir todos os
danos causados ao Município de Dois Córregos, à pessoas e bens de terceiros, por motivo de
dolo, negligência, imprudência ou imperícia, por sua ação ou omissão.
Parágrafo único: A CONTRATADA é responsável pela análise e estudo de todos os documentos
fornecidos pelo MUNICÍPIO, para a execução dos serviços, não se admitindo, em nenhuma
hipótese, a alegação de ignorância, defeito ou insuficiência de tais documentos.
8ª- ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO – O acompanhamento da execução dos serviços será
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efetuado pelo Gestor do Contrato a ser designado por portaria.
9ª-DA FISCALIZAÇÃO, RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DO OBJETO – Fica designada
ESTELA MARIA SIMÕES DE CARVALHO PEREIRA, como gestor(a) do contrato, incumbido pela
fiscalização da execução dos serviços.
Parágrafo primeiro: A fiscalização da CONTRATANTE não exclui nem diminui a
responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas do
contrato.
10ª-RESCISÃO - A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do
MUNICÍPIO, nos casos enumerados a seguir:
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
c) A lentidão constante no cumprimento do atendimento dos serviços, levando o MUNICÍPIO a
comprovar a falta de interesse da CONTRATADA;
d) O atraso injustificado no início dos serviços;
e) A cessão ou transferência do objeto do presente contrato, sem prévia e expressa
autorização do MUNICÍPIO;
f) O desatendimento das determinações regulares do agente designado para acompanhar e
fiscalizar a sua execução;
g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução;
h) A decretação de falência, insolvência ou a dissolução da sociedade contratada;
i) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique
a execução do contrato;
j) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do órgão CONTRATANTE e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.
l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do Contrato;
m) A inexecução total ou parcial do objeto do presente contrato, com as consequências
previstas em lei, reconhecendo a CONTRATADA os direitos do Município de Dois Córregos;
Parágrafo primeiro: A rescisão contratual poderá ser amigável, por acordo entre as partes,
mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo
em processo administrativo, desde que haja conveniência para do MUNICÍPIO.
Parágrafo segundo: A rescisão contratual poderá ser também judicialmente requerida, nos
termos da lei.
Avenida Gofredo Schelini, nº 245 - Vila Bandeirantes – CEP 17.300-000 –
Dois Córregos – SP - Tel. (14) 3652-9950 - site: http://www.doiscorregos.sp.gov.br/
E-mail: licitacaodc@conectcor.com.br

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

Parágrafo terceiro: O contrato poderá ser rescindido ainda pelos motivos previstos nos artigos
77 e 78, e na forma disposta pelo artigo 79 e consequências previstas no artigo 80, todos os
artigos da Lei nº 8.666/93, com as alterações dela decorrentes.
Parágrafo quarto: A administração Pública se reserva no direito de paralisar ou suspender, a
qualquer tempo, a execução do objeto do contrato, no caso de conveniência administrativa
e/ou financeira, devidamente autorizada e fundamentada.
11ª-DA PUBLICAÇÃO - Caberá o MUNICÍPIO providenciar, por sua conta, a publicação do
extrato do presente contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial e dentro do prazo
legal.
12ª-DAS SANÇÕES – Pelo descumprimento das condições estabelecidas no presente
instrumento, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
I) Advertência;
II) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor ofertado;
III) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.
Parágrafo primeiro: A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção
de impedimento.
Parágrafo segundo: A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
Parágrafo terceiro: A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o
dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo quarto: A aplicação de penalidade perante o Município não exime a
responsabilidade criminal da empresa ou representação perante o Tribunal de Contas.
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Parágrafo quinto: A inexecução total ou parcial do objeto contratado, também ensejará a
rescisão unilateral do contrato, com as consequências previstas em lei, reconhecendo a
empresa contratada os direitos do Município.
Parágrafo sexto: Penalidades a que se sujeita o MUNICÍPIO:
I) Sujeita-se, o MUNICÍPIO as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores alterações.
13ª-DO VALOR DO CONTRATO - Para atender unicamente aos termos da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações, fica estabelecido o valor global deste Contrato em R$ 777.450,00.
14ª-VINCULAÇÃO – A presente contrato administrativo está vinculado ao Pregão Presencial nº
34/2018, e à proposta da CONTRATADA, fazendo parte integrante deste instrumento, como se
transcrito estivessem literalmente.
15ª-DO FORO - Fica eleito o Foro da Comarca de Dois Córregos, Estado de São Paulo, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente ajuste, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim, justos e acertados entre si, assinarem as
partes o presente contrato em 4 vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, que
também o assinam, a fim de que produza os efeitos legais.
Dois Córregos, 17 de julho de 2018.
___________________________________
RUY DIOMEDES FAVARO
Prefeito Municipal de Dois Córregos
___________________________________
BANCO BRADESCO AS
FELIX LIMA FIGUEIREDO NETO
CPF 219.025.238-57

TESTEMUNHAS

ALEXANDRE AUGUSTO MIRANDA SETTI
CPF 999.801.776-91

Eduardo Mosso Moreira
RG nº: 48.121.035
Roberto Lucio Veneziani Junior
RG: 30.398.356-5
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BCONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
CONTRATADA: BRADESCO SA
CONTRATO N° 55/2018
OBJETO: Contratação de banco para operar serviços de processamento e gerenciamento de
créditos provenientes da folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas
municipais
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na
Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, 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, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código
de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
Dois Córregos, 17 de julho de 2018.
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
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Nome: Ruy Diomedes Fávaro
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 266.861.078-83 RG: 25.697.861-x/SSP-SP
Data de Nascimento: 17/10/1979
Endereço residencial completo: Avenida João Grael, n◦ 15 – Parque Residencial Aparício de
Barros Fagundes, Dois Córregos/SP.
E-mail institucional: gabinetedc@conectcor.com.br
E-mail pessoal: ruy.favaro@hotmail.com
Telefone: (14) 99709 1886
Assinatura:_______________________________________________________
Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome: Ruy Diomedes Fávaro
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 266.861.078-83 RG: 25.697.861-x/SSP-SP
Data de Nascimento: 17/10/1979
Endereço residencial completo: Avenida João Grael, n◦ 15 – Parque Residencial Aparício de
Barros Fagundes, Dois Córregos/SP
E-mail institucional: gabinetedc@conectcor.com.br
E-mail pessoal: ruy.favaro@hotmail.com
Telefone(s): (14)99709-1886
Assinatura:_______________________________________________________
Pela CONTRATADA:
Nome: BANCO BRADESCO
Representante: FELIX LIMA FIGUEIREDO NETO, CPF 219.025.238-57, ALEXANDRE AUGUSTO
MIRANDA SETTI, CPF 999.801.776-91
Endereço: Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco/SP, CEP: 06029-900
E-mail: joaoe.rodrigues@bradesco.com.br
Telefone: (17) 99712-1502
Assinatura: _______________________________________________________
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
CONTRATADA: BANCO BRADESCO SA
CONTRATO N° 55/2018
OBJETO: Contratação de banco para operar serviços de processamento e gerenciamento de créditos
provenientes da folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas municipais
Nome

RUY DIOMEDES FÁVARO

Cargo

PREFEITO MUNICIPAL

RG nº

25.697.861-X/SSP

Telefone

Avenida João Grael, nº 15 – Parque Residencial Aparício de
Barros Fagundes – CEP 17300-000 – Dois Córregos - SP
(14) 3652-9500

E-mail

gabinetedc@conectcor.com.br

Endereço(*)

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso
não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.
Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP
BRUNO FERNANDO MARTINS MARCELLINO

Nome
Cargo

Diretor do Departamento de Licitações, Contratos e
Convênios

Endereço Comercial do Órgão/Setor

Avenida Dr. Gofredo Schilini, nº 245 - Vila
Bandeirantes - CEP 17300-000 - Dois Córregos - SP

Telefone e Fax

(14) 3652-9950

E-mail

licitacaodc@conectcor.com.br

Dois Córregos, 17 de julho de 2018.
_____________________________________
BRUNO FERNANDO MARTINS MARCELLINO
Diretor do Departamento de Licitações,
Contratos e Convênios
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