
Prefeitura do Município de Jaguariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -Jaguariúna-SP - CEP 13820-000
Fone: (19)3867 9780/9801/9757/9707/9792

Endereço eletrônico: licitacoes@iaguariuna.sp.gov.br

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIÚNA, E A EMPRESA CAIXA ECONÓMICA FEDERAL PARA ABERTURA E
MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Processo Administrativo n° 7046/2015.
Contrato n^. 290/2015.

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, com sede a Rua Alfredo Bueno, n°
1235 - Bairro: Centro, inscrita no CNPJ/MF n°. 46.410.866/0001-71 neste ato representada
pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. Tarcísio Cleto Chiavegato, Brasileiro, Casado,
Empresário, portador da Cédula de Identidade RG n° 7.481.699-8 - SSP/SP, e inscrito no
CPF/MF sob n" 056.597.528-53, residente e domiciliado na Praça Carlos Gomes, n° 14, Jardim
Paraíso, neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a CAIXA ECONÓMICA FEDERAL,
inscrita no CNPJ/MF sob n°. 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4,
Bloco A, lotes 3/4, na cidade de Brasília - DF - CEP. : 70.092-900, representada neste ato pelo
Superintendente Regional Substituto Eventual Sr. Mário Tonon, brasileiro, casado,
economiário, portador da Cédula de Identidade RG n°. 16.384.249 SSP/SP e inscrito no
CPF/MF sob n° 059.125.618-52, residente e domiciliado na cidade de Jundiaí/SP, e, a Gerente
Geral Substituta Eventual da Agência Jaguariúna/SP Sr11. Renata Leonardo Barbato Dionizio,
brasileira, casada, economiária, portadora da Cédula de Identidade RG n°. 28.314.083-5
SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob n° 303.531.288-56 residente e domiciliado na cidade de
Americana/SP, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que
segue:

1.0 OBJETO:
1.1 Contratação de Instituição Financeira, com funcionamento autorizado pelo Banco
Central do Brasil e Agência Bancária localizada neste Município, para prestação de
serviços bancários de abertura e manutenção de contas correntes para créditos de
vencimentos e/ou proventos de servidores municipais ativos e inativos, estagiários,
pensionistas do Município, inclusive os que se encontram inseridos no RPPS (Regime
Próprio de Previdência Social), conforme descrições e obrigações descritas abaixo:

1.2. Os créditos a serem lançados nas contas dos servidores municipais, ativos e inativos,
estagiários, pensionistas do Município, inclusive os que se encontram inseridos no RPPS
(Regime Próprio de Previdência Social], nos termos deste Edital, serão os valores líquidos
das folhas de pagamento mensal, 13Q salários, férias e demais créditos originários da
relação entre estes com a CONTRATANTE.

1.3. A CONTRATADA deverá possuir sistema informatizado compatível com o do
Município, de forma a possibilitar que todas as operações possam ser efetuadas por meio
eletrônico e "on-line", sendo que no caso de incompatibilidade, todas as despesas
necessárias para tal adaptação deverão correr por conta da CONTRATADA.
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1.4. A CONTRATADA deve se apoiar em sempre buscar inovações dos produtos e serviços
oferecidos aos servidores municipais, ativos e inativos, pensionistas do Município,
inclusive os que se encontram inseridos no RPPS (Regime Próprio de Previdência Social)
mantendo uma assessoria especializada em análises confiáveis de seus investimentos e
taxas de retorno competitivas do mercado.

1.5. A CONTRATADA deverá observar a normalização do Banco Central do Brasil, por
meio de resoluções, circulares, ou outro ato normativo com validade e que regule a
matéria, em especial: Resolução nQ 2.025 de 24/11/1993, Circular n5 3.338 de
21/12/2006, Resolução n^ 3.402 de 06/09/2006, Resolução nQ 3.919 de 25/11/2010, e
demais regulamentações sobre o objeto desta licitação que estejam em vigor ou venham a
ser criados no decorrer da execução contratual.

1.6. A CONTRATANTE poderá efetuar, trimestralmente, uma avaliação dos serviços
prestados pela Instituição Financeira, bem como, uma pesquisa no mercado financeiro de
modo a aferir os serviços cobrados dos servidores.

1.7. A CONTRATADA vencedora será responsável durante toda a vigência do Contrato,
pela Folha de Pagamento dos servidores municipais ativos e inativos, estagiários,
pensionistas do Município, inclusive os que se encontram inseridos no RPPS (Regime
Próprio de Previdência Social), compreendidos nas tabelas abaixo e os que forem
contratados durante a vigência do Contrato, sem qualquer custo para a Prefeitura.

Quadro Atual de Servidores Municipais (Ativos e Inativos) e Pensionistas
Obs: Os valores abaixo serão acrescidos em 5,85% (01/07/2015)

VENCIMENTO BASE E/OU

SALÁRIO BASE

R$1.187,46

R$1.307,18

R$1.413,35

R$1.441,14

R$1.555,83

R$1.686,67

R$1.699,11

R$1.784,07

R$1.844,17

R$1.856,71

R$2.030,08

R$2.131,58

R$2.206,06

R$2.220,78

QTDE
SERVIDORES

10

519

0

14

73

4

161

8

1

241

40

21

31

3
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R$2.238,14

R$2.290,56

R$2.316,36

R$2.350,04

R$2.430,55

R$2.432,18

R$2.448,36

R$2.467,55

R$2.493,88

R$2.506,91

R$2.661,26

R$2.757,60

R$2.763,86

R$2.895,47

R$2.915,07

R$3.194,27

R$3.501,39

R$3.600,27

R$3.839,24

R$4.210,84

R$4.619,61

R$5.013,11

R$5.069,26

R$6.053,92

R$6.336,58

R$9.748,76

R$10.015,40

R$10.138,53

R$19.183,36

TOTAL

19
1

129

6
47

5

5
15

2

46
87

159
3

10
27
4

49

1

8

5

33

2
177

2
1

14
1

1
1

1986

Demais Informações

Folha Bruta de Março
Folha Bruta de Abri l
Folha Bruta de Maio

Folha Líquida de Março
Folha Líquida de Abril
Folha Líquida de Maio

Total Consignado em Março
Total Consignado em Abril
Total Consignado em Maio

R$7.405.118,89
R$ 7.877.048,42
R$ 7.722.432,62
R$4.419.103,69
R$4.996.333,30
R$4.919.982,46
R$ 593.360,86
R$602.757,27
R$ 673.865,34
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Obs.: Os números mencionados na tabela acima, poderão sofrer uma variação
indeterminada para menos de até 10% [dez por cento) até o término do contrato, sem
prejuízo de qualquer cláusula do respectivo Contrato.

Quadro Atual de Estagiários

ESTAGIÁRIOS

Ensino Médio

Ensino Superior

QTDE

30

120

BOLSA AUXILIO/MENSAL

R$ 350,00

R$ 600,00

Obs: Os números mencionados na tabela acima, poderão sofrer uma variação
indeterminada para menos de até 10% (dez por cento) até o término do contrato, sem
prejuízo de qualquer cláusula do respectivo Contrato.

Quadro Estimado de Pensionistas - Regime Próprio de Previdência Social fRPPS)

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA - RPPS
Evolução Provável - Pensão por Morte

Ano
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Quantidade
JÕ*
16
22
28
34
40

Proventos Anuais
56.245,93*
491.528,52
685.291,90
878.674,11

1.070.653,13
1.261.274,04

* Dados efetivos do RPPS - 10 pensionistas - valor total referente ao 1° semestre
(janeiro-junho/2015) - dados atualizados até 30/06/2015. Para os demais anos tratam-se
apenas de projeções.

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA - RPPS **
Evolução Provável - Aposentadorias

Ano
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Quantidade | Proventos Anuais
34
42
50
64
72
89

RS 1.085.362,63
R$ 1.337.443,85
RS 1.588.697,88
R$2.052.027,83
R$ 2.284.333,20
R$2.854.723,64

** Projeções conforme Avaliação Atuarial 2015, elaborada pelo Escritório Técnico
de Assessoria Atuarial S/S ETA para o Regime Próprio de Previdência Social
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Jaguariúna Previdência, sendo que as aposentadorias efetivas somente se consolidarão a
partir de 2017.

1.8 A CONTRATANTE enviará a relação nominal dos servidores ativos e inativos,
estagiários, pensionistas do Município, inclusive os que se encontram inseridos no RPPS
(Regime Próprio de Previdência Social), contendo os dados desejados pela
CONTRATADA, com antecedência de no mínimo 02 (dois) dias úteis da data do crédito,
no caso de pagamento mensal.
1.9 A CONTRATANTE determinará a data dos créditos, disponibilizando os recursos
financeiros, com antecedência mínima, de 02 (dois) dias úteis.

1.10. A CONTRATADA poderá realizar, sem ónus para o Município, empréstimos
consignados à Folha de Pagamento, devendo enviar à CONTRATADA, cópias dos
formulários necessários, sendo que a contratação dos empréstimos e preenchimento dos
formulários só poderão ser realizados com servidores que tenham condições mínimas
para suportar tal encargo.

1.11. A taxa de juros a ser praticada para os empréstimos em consignação será informada
à Prefeitura a qual poderá impugnar caso os percentuais praticados estejam acima do
mercado.

2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES:
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da prestação dos serviços,
bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora
contraídas, integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os
seus anexos, os seguintes documentos:
a-) Pregão Presencial ng 111/2015;
b-) Processo Administrativo n° 7046/2015.

2.2 Os documentos referidos no item anterior, são considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta fornia reger a execução do
objeto contratado.

3.0 PRAZO DE EXECUÇÃO
3.1. O prazo para a execução do objeto é de 60 (sessenta) meses, contados da data da
assinatura deste.

4.0 DO VALOR:
4.1 O valor para a execução do objeto, constante em Cláusula 1.1 e seguintes é de: R$
3.501.000,00 (três milhões, quinhentos e um mil reais), apresentado como lance final
pela CONTRATADA, devidamente aprovado pela CONTRATANTE.

5.0 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:
5.1 A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias, contados da
data da assinatura deste, em uma única parcela, em conta indicada pela CONTRATANTE.

5.2 No pagamento realizado após a data de vencimento, incidirão juros de l % (um por
cento) a cada dia de atraso.
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6.0 PENALIDADES:
6.1 A inexecução total do Contrato, importará à CONTRATADA a suspensão do direito de
contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta, pelo prazo desde já
fixado em 24 [vinte e quatro) meses, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem
como multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do Contrato.

6.2 Se a CONTRATADA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará sujeita a
sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nQ 8.666/93, com as alterações da
Lei Federal n5 8.883/94.

6.3 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no sub-item precedente, não
terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a
CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos
venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.

6.4 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades
elencados nos itens precedentes.

6.5 Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.

7.0 RESCISÃO:
7.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das
penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que
ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 77 e 78, da Lei n9 8.666/93.

7.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79,
da Lei n9 8.666/93.

7.3 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. I a XI, do
art. 78, da Lei nQ 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa
equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

8.0 DISPOSIÇÕES GERAIS:
8.1 A CONTRATADA será a única responsável para com os seus empregados e auxiliares,
no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de
acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que
diz respeito às normas do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n° 3214, de
08-07-1978, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá
motivar a aplicação de multas por parte da CONTRATANTE ou rescisão contratual com a
aplicação das sanções cabíveis.

8.2 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na
execução do objeto, isentando a CONTRATADA de toda e qualquer reclamação que possa
surgir em decorrência dos mesmos.
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8.3 A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.4 Aplica-se a este Contrato as disposições da Lei nQ 8.666/93, que regulamenta as
licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

8.5 Fica expressamente vedada à CONTRATADA, a transferência total ou parcial das
responsabilidades inerentes ao contrato, bem como a subcontratação da execução do
objeto da presente licitação, a qualquer outra Instituição Financeira.
9.0 TOLERÂNCIA:
9.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por
omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste
Contrato e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer
forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão
inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

10.0 VALOR DO CONTRATO:
10.1 Dá-se ao presente Contrato, o valor de R$ 3.501.000,00 (Três milhões,
quinhentos e um mil reais), para todos os efeitos legais.

11.0 VIGÊNCIA:
11.1 Este contrato vigorará pelo período de 60 (sessenta) meses, contados da data de
sua assinatura.

12.0 FORO
12.1 Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São
Paulo, onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Contrato,
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais,
assinam o presente Contrato, em 04 [quatro] vias de igual teor e forma para um só e
jurídico efeito, perante as testen^nhas/abaixo-assinadas, a tudo presentes.

Jaguariúna, 01 de Setembro de 2015.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
MÁRIO TONQN
Superintendente Reçjior
Matr.: 032.654* ^^^
SR Campinas/S^ S -\' / \

TESTEMUNHAS:

CAIXA^CONÔMICA FEDERAL
ReottaLB.Dtontóo
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

Pregão Presencial Ns 111/2015
Processo Administrativo N9 7046/2015
Contrato n° 290/2015.
Objeto: Contratação de Instituição Financeira, com funcionamento autorizado pelo Banco
Central do Brasil e Agência Bancária localizada neste Município, para prestação de
serviços bancários de abertura e manutenção de contas correntes para créditos de
vencimentos e/ou proventos de servidores municipais ativos e inativos.
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
Contratada: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Na qualidade de Contratante e Contratada respectivamente, do Termo acima
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,
para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para
acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação
e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar ciente, doravante, de que todos os despachos e decisões que
vierem a ser tomada, 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, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro
de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Jaguariúna, 01 de Setembro de 2015.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

CAIXA C O N M I C A FEDERAL CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

RenataLB.DJonfzJo
GmtedtAtond
Mitr; 111SM-6




