
CONTRATO Nº 188/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 113/2019

Contratação  de  instituição  financeira
especializada  na  prestação  de  serviços,
quais  sejam:  folha  de  pagamento,
proventos,  vencimentos  e  similares,
empréstimos  consignados  em  folha  de
pagamento da Administração  Direta  do
Município de Lucas do Rio Verde, bem
como  a  disponibilização  de  Caixa
Eletrônico,  para  viabilizar  acesso  dos
servidores da Administração Direta.

Pelo presente instrumento, compareceram, de um lado, o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO
VERDE, pessoa jurídica de direito público interno, situado na Av. América do Sul, 2500-S,
Loteamento  Parque  dos  Buritis  Lucas  do  Rio  Verde-MT,  inscrito  no  CNPJ  sob  o  n.º
24.772.246/0001-40,  doravante  designado  simplesmente  CONTRATANTE,  representado
neste  ato  pelo  Prefeito  Municipal  Sr.  Flori  Luiz  Binotti, brasileiro,  casado,  residente  e
domiciliado em Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, portador do RG Nº 702.434.3373-
SSP/RS e do CPF Nº 383.827.090-87,  e, do outro lado, a empresa  ITAÚ UNIBANCO S/A,
inscrita no CNPJ sob o nº 60.701.190/0001-04, e inscrição estadual Isento, com sede na Praça
Alfredo Egydio  de Souza Aranha.  100,   Jabaquara,  CEP 04344-902,  Telefone (61)  99985
0473,cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, doravante designada CONTRATADA, neste
ato representado pelo Diretor Senhor César Padovan, portador do RG Nº 9100787 SSP/SP e
do CPF 007.987.778-85, e pelo Diretor Senhor Rogério Vasconcelos Costa, portador do RG
Nº 19.294.696-1 SSP/SP CPF 111.766.598-47, resolvem celebrar o presente Contrato, com
fulcro na Lei do Pregão n.º 10.520, de 17 de julho de 2.002 e subsidiariamente pela Lei nº
8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis nºs. 8.883/94 e 9.648/98, e de acordo
com o que consta  no Procedimento Pregão Presencial  nº  113/2019,  mediante as  seguintes
cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E FINALIDADE
1.1.  O presente  instrumento  tem por  objeto o  Pregão Presencial  para contratação de
instituição financeira especializada na prestação de serviços, quais sejam: folha de
pagamento, proventos, vencimentos e similares, empréstimos consignados em folha
de pagamento da administração direta do município de Lucas do Rio Verde, bem
como a disponibilização de caixa eletrônico, para viabilizar acesso dos servidores da
administração direta.,  conforme Termo de Referência constante no anexo I do edital de
Pregão n.113/2019.



Item Quantidade Unid. Descrição Valor Unitário Valor Total

00001 1 UN

CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUAIS SEJAM: 
FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENTOS, 
VENCIMENTOS E SIMILARES

R$ 4.520.000,00 R$ 4.520.000,00

TOTAL DO CREDOR R$ 4.520.000,00

1.2. O fornecimento do objeto deste Contrato, obedecerá ao estipulado neste instrumento, bem
como às disposições constantes dos documentos adiante enumerados, que, independentemente
de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato:

1.2.1.  Proposta  da  CONTRATADA,  com  os  documentos  que  a  integram,  constante  do
Procedimento Administrativo N. 113/2019

1.2.2. Edital de Pregão Presencial N. 113/2019 e seus anexos;

1.2.3. Termo de Referência.

1.3. A administração da folha de pagamento dos servidores do município,  movimenta uns
expressivos volumes de recursos, requerendo eficiência e eficácia nas operações financeiras de
pagamentos dos servidores, o que leva a administração Municipal, buscar a forma mais segura
de processar estas operações.

1.4.  Os  documentos  referidos  na  presente  Cláusula  são  considerados  suficientes  para,  em
complemento a este Contrato, definir a sua intenção e, desta forma, reger sua execução dentro
do mais alto padrão da técnica atual.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1.  Os  valores  referentes  a  prestação  dos  serviços,  serão  os  estipulados  na  proposta
apresentada  pela CONTRATADA,  acostada  ao  Procedimento  Administrativo  Pregão
Presencial n. 113/2019.

2.2. Nos preços estipulados estão inclusas todas as despesas sobre o objeto contratado tais
como: tributos, fretes, seguros, encargos sociais e demais encargos indispensáveis ao perfeito
cumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento

2.3. O valor do presente contrato é de R$ 4.520.000,00 (quatro milhões e quinhentos e vinte
mil reais).

2.4.  Será  emitida  a  Nota  de  Empenho,  no  valor  de  R$ 4.520.000,00  (quatro  milhões  e
quinhentos e vinte mil reais) visando dar atendimento às despesas decorrentes da execução
deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO



3.1.  A  CONTRATADA deverá  fornecer  o  serviço,  conforme  as  necessidades  do
CONTRATANTE,  mediante  apresentação  de  requisições  devidamente  preenchidas  e
autorizadas pela secretaria.
3.2. A CONTRATANTE não se responsabilizará por fornecimento feito sem a apresentação
de requisição devidamente preenchida.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1.  Pela  execução  dos  serviços,  objeto  deste  instrumento,  a  CONTRATADA pagará  a
CONTRATANTE o valor total de R$ 4.520.000,00 (quatro milhões e quinhentos e vinte
mil reais). 

4.2. O pagamento do valor homologado na licitação deverá ser efetuado no prazo de  até 20
(vinte) dias uteis, contados a partir da data da assinatura do contrato, em uma única parcela, a
ser  creditada  em  conta  a  ser  indicada  pela  Secretaria  de  Finanças  de  titularidade  do
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – MT.

4.3. Em caso de atraso no pagamento, o Banco deverá pagar ao município de Lucas do Rio
Verde – MT a multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor total da proposta, acrescida
de atualização monetária, e juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, além de sujeitar-se
às penalidades previstas neste instrumento. 

4.4. No caso acima, o valor será atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao consumidor 
Amplo - IPCA, apurado pelo IBGE. 

4.5.  O  recebimento  e  a  aceitação  do  objeto  deste  Pregão  estão  condicionados  ao
enquadramento nas especificações do objeto, descritas no Termo de Referência  (Anexo I) e
obedecerão ao disposto no Art. 73, incisos I e II, e seus parágrafos da Lei n.º 8.666/93, no que
lhes for aplicável. 

4.6. O Município reserva para si o direito de recusar os serviços prestados em desacordo com
o contrato, devendo estes, serem refeitos a expensas da CONTRATADA, sem que isto lhe
agregue direito ao recebimento de adicionais.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1.  O  contrato  oriundo  do  presente  procedimento  licitatório  vigorará  pelo  prazo  de  60
(sessenta) meses, a iniciar a partir da data de sua assinatura. 
5.2 A CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias, após o recebimento da convocação do
contratante,  para  assinar  o  contrato,  sob  pena  de  decair  o  seu  direito  à  contratação,  sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital e no artigo 81 da Lei 8.666/93.

5.3. Manter, durante o período de vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação exigidas  no  Edital  de  Pregão
Presencial 113/2019;

5.4. Manter durante toda a vigência do contrato unidades de atendimento bancário (tais como
PAB e caixas eletrônicos) instaladas na sede administrativa do CONTRATANTE.



5.5  Manter o histórico dos pagamentos de servidores pelo período de vigência do contrato,
fornecendo  informações  quando  solicitadas,  no  prazo  máximo  de  5  dias  úteis,  para  os
pagamentos realizados dos últimos 60 (sessenta) dias e no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
para  os  realizados  em períodos  superiores  ao  anteriormente  referido.  Findo o  contrato  os
arquivos deverão ser entregues ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1.Encaminhar  ao  preposto  da  CONTRATADA as  Ordens  de  Serviços  para  a  execução
contratual; 
6.2  Colocar  à  disposição  da  CONTRATADA os  elementos  e  informações  necessários  à
prestação dos serviços; 
6.3  Acompanhar  e  fiscalizar  a  boa execução dos  serviços  e  aplicar  as  medidas  corretivas
necessárias,  inclusive  às  penalidades  contratual  e  legalmente  previstas,  comunicando  à
CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas; 
6.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos
da CONTRATADA; 
6.5.  Notificar a  CONTRATADA,  por escrito,  da ocorrência  de quaisquer imperfeições ou
irregularidades na execução dos serviços contratados, fixando prazo para sua correção; 
6.6. Zelar pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas através do Edital e seus anexos,
conforme legislação pertinente; 
6.7 Proporcionar todas as facilidades para que a  CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços, dentro das normas estabelecidas neste Termo; 
6.8. Aplicar as sanções administrativas, quando se façam necessárias; 
6.9 Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos ao presente contrato, em especial
quanto à aplicação de sanções e alterações. 
6.10 Caso seja cancelado, interrompido ou por alguma razão rescindido o contrato, o valor
contratado, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido para isso, será devolvido por
meio de pro-rata, proporcionalmente ao prazo restante para o término do contrato, ou seja,
descontado  o  dia  do  início  da  contratação  do  serviço,  até  o  dia  final  de  seu  efetivo
cumprimento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1.  Cumprir  as  legislações  pertinentes  à  contratação  dos  serviços,  objeto  da  licitação  e
ulteriores alterações, especialmente a Resolução 3.402/06, Circular 3.338, resolução 2.025/93
e Resolução 3.919/10 do CMN/BACEN. 

7.2 Efetuar os pagamentos dos servidores obrigando-se a isentar a municipalidade das tarifas
para créditos efetuados em conta salários ou contas-correntes abertas pelos beneficiários da
CONTRATADA. 

7.3.  Fornecer,  mediante  solicitação  escrita,  todas  as  informações  julgadas  relevantes  pelo
CONTRATANTE; 



7.4. Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme especificados neste Contrato,
sujeitando-se  às  sanções  estabelecidas  neste  contrato  e  nas  Leis  Federais  nº  8.666/93  e
10.520/02; 

7.5. Responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da prestação
de serviço; 

7.6. Comunicar ao  CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários; 

7.7. Manter, durante o período de vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação exigidas  no  Edital  de  Pregão
Presencial 113/2019; 

7.8. Prestar os serviços do objeto contratado de acordo com as especificações do Edital de
Pregão  Presencial113/2019 –  Anexo I  (Termo de Referência) e demais anexos do presente
edital. 

7.9.  Comunicar  ao CONTRATANTE por  escrito  quando  forem  verificadas  situações
inadequadas à prestação dos serviços; 

7.10. Havendo a ocorrência de fatos ou anormalidades que venham a prejudicar a perfeita
execução dos serviços, comunicar tal fato ao MUNICÍPIO, em tempo hábil, de preferência por
escrito, viabilizando sua interferência e correção da situação apresentada;

7.11.  Cumprir  as exigências,  os prazos  e condições  estabelecidos no  Anexo I –  do Edital
(Termo de Referência); 

7.12.  Manter  em operação 01 (uma)  Agência  bancária  localizado no perímetro  urbano de
Lucas do Rio Verde – MT, bem como, disponibilizar um caixa eletrônico com todas as funções
disponíveis,  em  área  indicada  pela  CONTRATANTE próxima  ao  prédio  da  Prefeitura
Municipal, localizado na Avenida América do Sul, 2500-S, ou dentro do Prédio Municipal.

7.13. Adotar os procedimentos previstos nas normas regulamentares expedidas pelo Conselho
Monetário Nacional  e  pelo Banco Central  do Brasil,  bem como,  as  normas  estaduais  que
vierem a ser editadas sobre crédito de pagamento de salários; 

7.14. Fornecer suporte técnico às atividades objeto do presente contrato, com pessoal de seus
quadros, devidamente qualificado; 

7.15.Garantir  e  manter  a  qualidade  dos  serviços  prestados  ao  Contratado  de  maneira
competitiva no mercado; 

7.16. Proceder, sem ônus para o  CONTRATANTE, todas as adaptações de seus softwares
necessários ao aprimoramento e perfeito funcionamento do Sistema de Pagamento; 

7.18. Prestar os serviços em consonância com as disposições previstas no Código de Defesa do
Consumidor. 

7.19. A CONTRATADA e a CONTRATANTE declaram ciência e concordância em relação
às normas decorrentes do CMM/BACEN, especialmente quanto às obrigações descritas no art.



4º da Resolução 3.402/06 e  3424/2006,  acerca dos  procedimentos a serem adotados pelas
partes no tocante ao pagamento dos servidores por meio de conta-salário. 

7.20. Creditar na conta bancária a ser indicada pelo  CONTRATANTE, o valor ofertado na
licitação, em moeda corrente nacional, à vista e sem nenhum desconto;

7.21.Comunicar ao CONTRATANTE, até o 1º (primeiro) dia subsequente ao pagamento, os
créditos eventualmente rejeitados por inconsistência nas informações bancárias, para fins de
regularização;

7.22. Isentar os beneficiários da folha de pagamento de Tarifa de Manutenção da conta salário.

7.23. Responsabilizar-se pela guarda e sigilo dos arquivos repassados pelo CONTRATANTE 
para o atendimento do objeto deste contrato.

7.24. Corrigir quaisquer irregularidades e/ou omissões na execução dos serviços, quando de
sua responsabilidade, arcando com todos os ônus decorrentes.

7.25. Manter durante toda a vigência do contrato unidades de atendimento bancário (tais como
PAB e caixas eletrônicos) instaladas na sede administrativa do CONTRATANTE.

7.26. Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos causados diretamente ao contratante
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na inexecução ou execução inadequada dos
serviços objeto do contrato, não excluindo nem reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização
ou acompanhamento pelo CONTRATANTE.

7.27.  Efetuar a transferência para a contas bancárias indicadas pelos beneficiários conforme
determina o item 10.7.2 do termo de referência.

7.28. Capacitar servidores do CONTRATANTE, envolvidos nas atividades relacionadas com
o sistema de pagamento de pessoal quanto aos programas e rotinas utilizadas pela Instituição
Financeira.

7.29. Manter o histórico dos pagamentos de servidores pelo período de vigência do contrato,
fornecendo  informações  quando  solicitadas,  no  prazo  máximo  de  5  dias  úteis,  para  os
pagamentos realizados dos últimos 60 (sessenta) dias e no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
para  os  realizados  em períodos  superiores  ao  anteriormente  referido.  Findo o  contrato  os
arquivos deverão ser entregues ao CONTRATANTE.

7.30.Atendimento  exclusivo  com  servidor  da  instituição  para  atender  os  servidores  do
Município dentro do Paço Municipal,  em horário normal  de banco,  sem a necessidade de
disponibilização  de caixa eletrônico.

7.31. Toda estrutura e montagem destinada à instalação do Posto de Atendimento ocorrerá por
conta da CONTRATADA.

7.32.Em  caso  de  constatação  de  irregularidades  na  execução  das  estruturas,  a
CONTRATADA se obriga a saná-las imediatamente.

7.33. Não será permitida nenhuma atividade distinta ou estranha ao objeto desta licitação, no
local destinado ao funcionamento do Posto de Atendimento, sendo  exclusivo, não  podendo



outra  instituição  financeira  explorar  esse  serviço,  bem  como  correntistas  que  não  sejam
servidores públicos.

7.34.O prazo da permissão de uso do bem público, para a exploração de serviços bancários
será de 60 (sessenta) meses, com início a partir da assinatura do contrato.

7.35.Toda a estrutura da Agência Bancária ocorrerá por conta da concessionária, que disporá
de 120 (cento e vinte) dias, para abertura, reforma ou adaptações necessárias para cumprir o
objeto desta licitação

7.36.  Manter em operação 01 (um) Posto de atendimento exclusivo para servidores públicos
municipais,  que  deverá  ser  instalado  dentro  do  Paço  Municipal  Localizado  na  Avenida
América do Sul, nº 2500 S Bairro Parque dos Buritis no município de Lucas do Rio Verde, por
um período de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, II da Lei Federal 8.666/93.

7.37. Manter em operação 01 (uma) Agência Bancária dentro do Perímetro Urbano de Lucas
do Rio Verde, bem como, disponibilizar um caixa eletrônico com todas as funções disponíveis,
em  área  indicada  pela  CONTRATANTE próxima  ao  prédio  da  Prefeitura  Municipal,
localizada  na  Avenida  América  do  Sul,  2500-S,  Parque  dos  Buritis,  ou  dentro  do  prédio
Municipal, por um período de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, II da Lei Federal
8.666/9

7.38. O Posto de Atendimento que deverá ser instalado em local indicado pela administração,
será  dentro  do  Paço  municipal,  será  exclusivo,  não  podendo  outra  instituição  financeira
explorar esse serviço, bem como correntistas que não sejam servidores públicos.

7.39. Toda estrutura e montagem destinada à instalação do Posto de Atendimento e Caixas
Eletrônicos ocorrerão por conta da CONTRATADA.

7.40. Não será permitida nenhuma atividade distinta ou estranha ao objeto desta licitação, no
local destinado ao funcionamento do Posto de Atendimento, sendo vedada a sua cessão ou
transferência sem autorização expressa da Administração Municipal.

7.41. No caso dos equipamentos de atendimento eletrônicos instalados apresentar defeito ou
mau funcionamento, deverá a  CONTRATADA se empenhar ao máximo no seu conserto, o
mais rápido possível, a contar da notificação formal, ou substituí-los por equipamentos em
perfeito funcionamento o mais rápido possível ou providenciar uma alternativa na Agência
Local.  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.

7.42.O prazo do contrato será de 60 (sessenta) meses, com início a partir da assinatura do
contrato.

7.43.O prazo para execução dos serviços será:

7.43.1. Para abertura das Contas o prazo será de 60 (sessenta) dias, tendo em vista que serão
abertas  contas  salários,  para  todos  os  servidores  e  o  município  disponibilizará  todas  as
informações necessárias, em até 05 (cinco) dias uteis após o recebimento do Layout a ser
disponibilizado pela empresa vencedora.



7.43.2. Para a instalação do Caixa Eletrônico e posto de atendimento o prazo será de até 120
(cento e vinte) dias após assinatura do contrato.

 
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

8.1. Durante o período de vigência, este Contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor
do CONTRATANTE, devendo este:

8.2  A fiscalização  da  execução do contrato  será  exercida  pelas  Secretarias  de  Finanças  e
Administração,  independentemente  de  qualquer  outra  supervisão,  assessoramento  e/ou
acompanhamento  do  objeto  que  venha  a  ser  determinada  pela  CONTRATANTE,  o  seu
exclusivo juízo. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA.

8.3. A CONTRATADA obriga-se a realizar os serviços conforme especificação estabelecida
no edital.

CLÁUSULA NONA  – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO

9.1. O objeto deste instrumento será recebido pelo servidor designado para o acompanhamento
do  contrato,  de  forma  provisória,  imediatamente  após  efetuada  a  entrega,  para  efeito  de
posterior  verificação  de  sua  conformidade  com  a  especificação  e  perfeitas  condições  de
funcionamento e segurança.

9.2. Após o prazo máximo de 05 (cinco) dias, se achado conforme, dar-se-á o recebimento
definitivo, para a liberação do pagamento. Caso o fornecimento seja executado em desacordo
com o contrato e a proposta a CONTRATADA terá igual prazo para a troca ou a reparação das
incorreções.

9.3. O Município reserva para si o direito de recusar os serviços prestados em desacordo com
o contrato, devendo estes serem refeitos às expensas da  CONTRATADA, sem que isto lhe
agregue direito ao recebimento de adicionais. 

9.4.  Pelo  não  cumprimento  deste  item,  os  serviços  serão  tidos  como  não  executados,
aplicando-se as sanções adiante estipuladas para o caso de inadimplemento.

9.5  O  recebimento  e  a  aceitação  do  objeto  deste  Pregão  estão  condicionados  ao
enquadramento nas especificações do objeto, descritas no Termo de Referência  (Anexo I) e
obedecerão ao disposto no Art. 73, incisos I e II, e seus parágrafos da  Lei n.º 8.666/93, no que
lhes for aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

10.1. Caso a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo,
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla



defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura de Municipal de Lucas do Rio
Verde, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
pena e também está sujeito as demais penalidades previstas da Lei 8666/1993.

10.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial de Contas-Tribunal de
Contas  do Estado do Mato Grosso e  no caso de  suspensão de licitar,  a  CONTRATADA
deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações.

10.3. No caso de inadimplemento a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades:

a)  ADVERTÊNCIA –  sempre  que  forem  observadas  irregularidades  de  pequena
monta para os quais tenha concorrido;

b)MULTA POR ATRASO – Sendo de 2% (dois por cento) sobre o valor total a ser
pago ao município de Lucas do Rio Verde, em caso de atraso do pagamento do valor ofertado
na licitação; de 5% (cinco por cento) sobre o valor ofertado, pela não assinatura do contrato;
1% (um por cento) sobre o valor do CONTRATO, no caso de atraso superior a trinta dias na
execução  dos  serviços  a  ser  recolhido  no  prazo  máximo de  10  (dez)  dias  corridos,  após
comunicação formal. Não havendo o recolhimento no prazo estabelecido o valor da multa será
cobrado judicialmente;

c) SUSPENSÃO – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

d)DECLARAÇÃO  DE  INIDONEIDADE  –  para  licitar  ou  contratar  com  a
Administração Pública.

10.4. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as
justificativas  apresentadas  pela  contratada,  sendo-lhe  assegurada  a  ampla  defesa  e  o
contraditório.

10.5. O atraso injustificado na entrega dos serviços licitados após o prazo preestabelecido no
Edital sujeitará o contratado a multa, na forma estabelecida a seguir: 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o máximo de 15 (quinze) dias; 

b) 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso,
configurando-se  após  esse  prazo  a  inexecução  do  contrato,  descontadas  dos  pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobradas judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

11.1.  Considerar-se-á  extinto  o  Contrato  nas  seguintes  hipóteses,  sempre  garantindo  à
CONTRATADA o amplo direito de defesa: 

11.1.1. Término do prazo do contrato, desde que não prorrogado por ocorrência de hipótese
legal; 

11.1.2.  Rescisão  unilateral,  por  inexecução  contratual,  nos  termos  do  artigo  78  da  Lei
8.666/93,  ou  por  inadimplemento  das  obrigações  financeiras  por  parte  da  contratada,  nos
termos que dispõe este Edital e respectivo Contrato; 



11.1.3. Na hipótese de rescisão amigável ou judicial, nos termos dos incisos II e III e do artigo
79 da Lei 8.666/93; 

11.1.4.  Na  hipótese  de  anulação  do  presente  procedimento  licitatório  e  seu  respectivo
Contrato; 

11.1.5. O Contrato poderá, ainda, ser rescindido de pleno direito, sem necessidade de aviso; 

11.1.6.  Transferência  ou  subcontratação  de  seu  objeto,  no  todo  ou  em  parte,  sem
consentimento por escrito da contratada; 

11.1.7. Persistência por mais de 180 (cento e oitenta) dias de infração, após aplicação das
multas previstas anteriormente.  

11.1.8. Manifesta impossibilidade, de cumprir as obrigações oriundas deste Edital e respectivo
Contrato. 

11.1.9. Em caso de rescisão contratual por iniciativa do  CONTRATANTE, e desde que o
Contratado não tenha concorrido para a rescisão, a CONTRATANTE obriga-se a restituir o
valor pago pelo Contratado, pro-rata, proporcionalmente ao prazo restante para o término do
contrato, descontando o início do contrato até o dia final do efetivo cumprimento, corrigido
pelo IPCA do IBGE, ou outro índice que venha a substituí-lo, e sem prejuízo aos dispositivos
legais previstos na Lei n°8.666/93.

11.1.10. O valor da restituição prevista no parágrafo anterior será efetuado no prazo máximo
de 120 (cento e vinte) dias contados da data de publicação do termo de rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PRERROGATIVAS
12.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do  CONTRATANTE, relativos ao presente
Contrato e abaixo elencados:
12.1.1.  Modificá-lo,  unilateralmente,  para  melhor  adequação  às  finalidades  do  interesse
público, nos termos do art. 65 da Lei n.º 8.666/93;
12.1.2. Extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei nº
8.666/93;
12.1.3. Aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;
12.1.4. Fiscalização da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO E REAJUSTE

13.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência dos fatos estipulados no artigo 65, da
Lei nº 8.666/93.

13.2. É vedado qualquer reajuste de preços durante o prazo de 60 (sessenta) meses, a contar da
data de apresentação da proposta, exceto por força de legislação ulterior que assim o permita.

13.3. Os preços dos serviços apresentados nas propostas serão permanentes e irreajustáveis de
acordo com a legislação vigente.



13.4. Os preços poderão ser reajustados de ofício ou a pedido, após o interregno de 12 meses
da apresentação da proposta, devendo a contratada demonstrar através de Notas Fiscais do
mesmo distribuidor, o preço praticado anteriormente e o atual.

13.5. Nos casos de revisão de preços, poderão ser concedidos, caso haja motivo relevante, que
importe  na  variação  substancial  do  custo  de  aquisição  de  execução  do  serviço  junto  ao
distribuidor, devidamente justificado e demonstrado pela CONTRATADA.

13.6. Somente haverá revisão de valor quando o motivo for notório e de amplo conhecimento
da  sociedade,  não  se  enquadrando  nesta  hipótese  simples  mudança  de  fornecedor  ou  de
distribuidora por parte da CONTRATADA;

13.7. Os reajustes e as revisões serão promovidos levando-se em conta apenas o saldo não
retirado, e não servirão, em hipótese alguma para ampliação de margem de lucro.

13.8. Os reajustes e as revisões preços não ficarão adstritas a aumento, devendo o fornecedor
repassar ao município as reduções que possivelmente venham ocorrer em seus respectivos
percentuais.

13.9.  Tais  recomposições  poderão  ser  espontaneamente  ofertadas  pelo  fornecedor  ou
requeridas pelo Município.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

14.1. A CONTRATADA deverá observar para que durante toda a vigência do contrato, seja
mantida  a  compatibilidade  com  as  obrigações  assumidas,  as  condições  de  habilitação  e
qualificação exigidas para a contratação, conforme a Lei n°. 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICIDADE
15.1. Caberá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de
seus eventuais aditivos, no Diário Oficial de Contas – Tribunal de Contas do Estado do Mato
Grosso
15.2.  As  despesas  resultantes  da  publicação  deste  Contrato  e  de  seus  eventuais  aditivos,
correrão por conta do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO
CONTRATO

16.1. A execução do presente contrato e aos casos omissos aplicam-se as disposições contidas
na Lei n°. 8.666/93, de 21 de junho de 199 3, e suas alterações, Lei n°. 10.520, de 17 de julho
de 2002 e Decreto n°. 3.555, de 08 de agosto de 2000.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1. O Foro da Comarca de Lucas do Rio Verde é competente para dirimir questões oriundas
deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato lavrado
em 03 (três) cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Lucas do Rio Verde – MT, 07de Outubro de 2019.

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
CONTRATANTE

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

 ITAÚ UNIBANCO S/A
CONTRATADA
César Padovan

Diretor

 ITAÚ UNIBANCO S/A
CONTRATADA

Rogério Vasconcelos Costa
Diretor

TESTEMUNHAS:

Nome: Andressa Luciana Frizzo 
CPF: 008.199.849-06 

Nome: Wender Marcos Leite Da 
Silva 
CPF: 033.520.351-56 


