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Processo Licitatório nº. 124/2018 - Credenciamento nº. 01/2018 
 

CONTRATO Nº_215/2018 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
BANCÁRIOS CONSISTENTE NO 
PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO DA 
FOLHA DE PESSOAL DOS MEMBROS 
(ATIVOS, INATIVOS E SEUSPENSIONISTAS), 
SERVIDORES (ATIVOS, CEDIDOS E 
INATIVOS) E ESTAGIÁRIOS, QUE 
CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 
ITANHANDU E A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL. 

 
 O MUNICÍPIO DE ITANHANDU, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 
18.186.718/0001-80, com Sede Administrativa nesta cidade na Praça Prefeito Amador Guedes, nº 
165, CEP – 37.464-000, representado por seu Prefeito Municipal Sr. Evaldo Ribeiro de Barros, 
brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 6.287.519 SSP/SP, inscrito no 
CPF sob o nº 581.261.048-72, residente e domiciliado à Rua Elisa nº 54, Centro, Itanhandu/MG, 
doravante denominado CONTRATANTE, e a Instituição Bancária CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL,  instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica 
de direito privado, criada pelo Decreto-Lei n° 759, de 12/08/1969, regida pelo Estatuto aprovado 
pelo Decreto n° 8.945, de 27/12/2016, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.360.305/0001-04, com sede 
em Brasília, lcalizada no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3 e 4, doravante denominada CAIXA, 
neste ato representada pelo Superintendente Regional JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA, brasileiro, 
casado, economiário, portador da Carteira de Identidade n° M-3.340.560, expedida pela SSP / MG e 
CPF n° 398.009.386-72, e pelo Gerente Geral, MARCO AURÉLIO FORTES BUSTAMANTE, 
brasileiro, casado, economiário, portador da Carteira de Identidade n° M-3.098.487, expedida pela 
SSP/MG e CPF n° 178.627.791-34, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n. 
124/2018, nos termos da Lei Federal nº 8.666 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo 
de Contrato, decorrente do Credenciamento nº 01/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas. 
 
 Para o perfeito entendimento deste Termo de Contrato, são adotadas as seguintes definições: 
 a) Beneficiário: toda pessoa física membro (ativo, inativo e seus pensionistas), servidor 
(ativo e inativo), estagiário da PMI; 
 b) Conta-salário: conta bancária não movimentável por cheques destinada ao registro e 
controle do fluxo de recursos; 
 c) PMI: Prefeitura Municipal de Itanhandu; 
 d) Remuneração: compreende todo o crédito realizado na conta-salário, tais como os 
subsídios, vencimentos, proventos, reparação econômica ou pensão, outros benefícios, indenizações 
e similares de natureza pecuniária; 
 e) IBC: Instituição Bancária Credenciada. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
  
 O presente instrumento tem por objeto: 
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 I – O Credenciamento de Instituições Bancárias, inclusive Cooperativas de Crédito, 
autorizadas pelo Banco Central do Brasil, com vistas à prestação de serviços de pagamento da folha 
de pessoal e outras indenizações dos membros (ativos, inativos e seus pensionistas), servidores 
(ativos e inativos) e estagiários da PMI, pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e 
sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses. 
 II – Realizar a atualização cadastral (prova de vida) dos beneficiários inativos, na forma 
prevista no Termo de Referência. 
 Parágrafo único – A caracterização pormenorizada do objeto, os requisitos técnicos e as 
condições de prestação dos serviços, bem como as obrigações e responsabilidades específicas da 
PMI e da IBC, estão indicadas no Termo de Referência e seus anexos, que o integram e 
complementam. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 
  
 O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, 
conforme previsto no art. 57, inciso II, da Lei n. 8.666/1993, e desde que: 
 a) Os serviços tenham sido prestados regularmente; 
 b) A Administração mantenha interesse na realização do serviço; 
 c) O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e, 
 d) A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação. 
 §1º. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 
 §2º. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo 
aditivo. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E PAGAMENTO 
  
 A CONTRATADA pagará à CONTRATANTE o valor em reais correspondente a R$ 20,00 
(Vinte Reais) por servidor que receber crédito salário em conta-salário e creditá-lo em conta.  
 §1º. Pagamento da remuneração mensal (contrapartida) - A Remuneração devida será 
mensalmente calculada nos termos do caput desta Cláusula, devendo ser paga, por intermédio de 
depósito bancário na Conta Governamental n. 157-3, Operação 006, agência 0122 da Caixa 
Econômica Federal, até o 10º dia útil do mês subsequente ao processamento do crédito salário.  
 §2º. Na eventualidade de serem realizados pagamentos em separado relativos a Beneficiários 
que não foram contemplados com pagamento naquele mês, inclusive em função de dados 
inconsistentes por ocasião do pagamento na data originalmente prevista, a remuneração mensal 
relativa a esses Beneficiários deverá ser compensada no próximo pagamento a ser realizado pela 
IBC. 
 §3º. As demais condições referentes ao pagamento encontram-se definidos no item 6 do 
Termo de Referência. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
 As dotação(ões) orçamentária(s) específica(s) para acobertar(em) a(s) despesa(s) de 
responsabilidade da Prefeitura no exercício de 2018. 
02.03.00.28.846.0000.0007 - Encargos devidos a Instituições Bancárias 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
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 §1º. A parte das despesas decorrentes deste Credenciamento que não forem realizadas no 
exercício de 2018 correrão à conta de dotações orçamentárias próprias de exercícios futuros 
conforme previsão do PPA 2018 a 2021 da PM ITANHANDU, cabendo ao setor contábil realizar os 
expedientes necessários para empenhamento compatível com a LDO e LOA respectivas para cada 
exercício financeiro. 
 
 §2º. Para a execução dos serviços de processamento do pagamento da folha de pessoal e 
outras indenizações, inclusive durante eventuais prorrogações da vigência, não haverá despesa para a 
PMI, não havendo, portanto, programação de pagamento em dotação orçamentária. 
 

CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE 
  
 O valor negociado por servidor pode ser reajustado a cada 12 (doze) meses, a depender da 
negociação, contados da data de assinatura do contrato, pela variação acumulada, no mesmo período, 
do IPCA medido pelo IBGE, ou por índice que vier a substituí-lo. 
 

CLÁUSULA SEXTA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 
  
 O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais 
que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos nos itens 8.2 e 
8.7 do Termo de Referência, e nos seus anexos. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
  
 As obrigações do CONTRATANTE são aquelas previstas no item 8.5 e da CONTRATADA 
são aquelas previstas no item 8.6, ambos do Termo de Referência, nos e seus anexos. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DO DESCREDENCIAMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL 
  
 A inexecução total ou parcial deste CONTRATO ensejará o descredenciamento da IBC, bem 
como a rescisão contratual, com as consequências avençadas e as previstas em lei ou regulamento. 
 Constituem motivo para o descredenciamento e a rescisão contratual: 
 a) O não cumprimento de cláusulas, especificações ou prazos; 
 b) O cumprimento irregular de cláusulas, especificações e prazos; 
 c) A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à CREDENCIANTE; 
 d) A subcontratação total ou parcial do seu objeto; 
 e) A associação da CREDENCIADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, 
 bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste Instrumento, salvo prévia 
 autorização; 
 f) O desatendimento das determinações regulares emanadas da autoridade designada para 
 acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
 g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da 
 Lei n.º 8.666/93; 
 h) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
 i) A dissolução da CREDENCIADA; 
 j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CREDENCIADA, 
 que prejudique a execução deste Instrumento; 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU 

Praça Prefeito Amador Guedes, 165 - Centro - 37464000 - Itanhandu MG. 
Email: licitacao@itanhandu.mg.gov.br - www.itanhandu.mg.gov.br 

TEL: (35) 3361 2000 / FAX: (35) 3361 3857 

 k) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
 determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a 
 CREDENCIANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere este Instrumento; 
 l) A contratação de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
 qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
 quatorze anos, conforme determina o Inciso XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 
 m) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
 execução deste Termo de Contrato; 
 §1º Os casos de descredenciamento e rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
 autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 §2º. O descredenciamento e a rescisão contratual poderão ser: 
 a) Determinados por ato unilateral e escrito da CREDENCIANTE, nos casos enumerado nas 
 alíneas “a” a “m” desta cláusula. 
 b) Amigáveis, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo administrativo, desde 
 que haja conveniência para a CREDENCIANTE, inclusive nos casos enquadráveis na alínea 
 “m” desta cláusula. 
 c) Judiciais, nos termos da legislação. 
 §3º. O descredenciamento e a rescisão administrativa ou amigável serão formalizados em 
 processo administrativo, sendo nos casos não amigável, precedidos de ampla defesa e 
 contraditório. 
 §4º. O descredenciamento e a rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais poderão 
 acarretar indenizações, até o limite dos prejuízos causados à CREDENCIANTE, além das 
 sanções previstas neste Termo de Contrato. 
 

CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
  
 As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas nos itens 6.2, 6.3 e 8.8 
do Termo de Referência, anexo do Edital. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO 
  
 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 
nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 
 §1º. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
 §2º. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 §3º. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de: 
 a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
 b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 c) Indenizações e multas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES 
  
 É vedado à CONTRATADA: 
 a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
 b) Interromper a execução dos serviços por decisão unilateral. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES 

  
 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pelo item 8.3 do Termo de Referência e do art. 
65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DOS CASOS OMISSOS 
  
 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 
Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e 
princípios gerais dos contratos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– PUBLICAÇÃO 
  
 Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 
Diário da Justiça Eletrônico, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
  
 Fazem parte integrante do presente instrumento contratual independente de transcrição, o 
Termo de Referência e seus anexos, o Edital e seus anexos, e os documentos de habilitação 
apresentados pela CREDENCIADA por ocasião do credenciamento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 
  
 O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será 
o da Comarca de Itanhandu/MG. 
  
 Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) 

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes e por 2 

(duas) testemunhas. 
 

Itanhandu, 26 de Dezembro de 2018. 

 
 

 
____________________________________ 

C O N T R A T A DO 
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

____________________________________ 
C O N T R A T A D O 

MARCO AURÉLIO FORTES BUSTAMANTE 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

 
 
 

________________________________ 
CONTRATANTE 

EVALDO RIBEIRO DE BARROS 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 
 
 

________________________________ 
Dr. Gustavo Levenhagen Moura 

ASSESSOR JURÍDICO – OAB/MG 61.146 
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TESTEMUNHAS: 
 

____________________________________ 

 

CPF: ________________________________ 

 
 
 

_____________________________________ 

 

CPF: _________________________________ 
 


