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Processo Administrativo: 19.304/2019, na Prudenprev sob o n° 2.537/2019 
Interessada:   Prudenprev Sistema de Previdencia Municipal 
Assunto:   Pregão Presencial nº 002/2019 
Objeto: Contratação  de  instituição  financeira  para  administração  dos serviços de 

folha de pagamento dos servidores ativos e dos beneficiários da Prudenprev, 
mediante crédito a ser efetuado para os servidores, os aposentados e os 
pensionistas da Prudenprev. 

 

 
 
 
CONTRATO n. 011/2.019 
 
 
CONTRATO FIRMADO ENTRE A PRUDENPREV – 
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 
PRESIDENTE PRUDENTE – SP E ITAÚ UNIBANCO 
S.A. 
 

 

PRUDENPREV – Sistema de Previdência do Município, pessoa jurídica de direito público 
interno da administração indireta, criada pela lei complementar municipal n. 106/2001, 
inscrita no CNPJ n. 04.794.805/0001-05, com sede na Avenida Washington Luiz, nº 1.345, 
Centro, Presidente Prudente, SP, CEP. 19.015-150 fone (18) 3222-7880, neste ato 
representado por seu Superintendente - Senhor João Donizete Veloso dos Santos, CPF 
058.764.318-85, RG 22.181.950-5 SSP/SP que pode ser encontrado no mesmo endereço 
supramencionado, adiante denominado meramente CONTRATANTE, e o Itaú Unibanco 
S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 60.701.190/0001-04, com 
sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Prq 
Jabaquara, São Paulo/SP, CEP 04344-902, representada por César Padovan, Diretor, 
portador da cédula de Identidade nº 9.100.787-2 SSP/SP e do CPF nº 007.987.778-85, 
residente e domiciliado à Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, 3° Andar, Torre 
Olavo Setubal – Conceição - São Paulo - SP – CEP 04.344-902, e Laila Regina de Oliveira 
Pena de Antonio, Diretora de Conta Depósito, portadora da cédula de Identidade nº 
20.544.074-5 SSP/SP e do CPF nº 164.741.698-18, residente e domiciliado à Rua Santo 
André, 55 – Apto. 191 A – Centro – Santo André – SP – 09020-230, doravante denominada 
CONTRATADA, assinam o presente termo para CONTRATAÇÃO  DE  INSTITUIÇÃO  
FINANCEIRA  PARA  ADMINISTRAÇÃO  DOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO 
DOS SERVIDORES ATIVOS E DOS BENEFICIÁRIOS DA PRUDENPREV, MEDIANTE 
CRÉDITO A SER EFETUADO PARA OS SERVIDORES, OS APOSENTADOS E OS 
PENSIONISTAS DA PRUDENPREV, nos termos do Processo Administrativo nº 
19.304/2019, na Prudenprev sob o número 2.537/2019, e da Lei n. 8.666/93 e Lei nº 
10.520/02, e suas posteriores alterações, RESOLVEM avençar o que se segue: 

1.0 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO: 

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de instituição bancária 
denominada ITAÚ UNIBANCO S.A., para operar os serviços de administração, 
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processamento e gerenciamento da folha de pagamento dos servidores ativos e dos 
beneficiários da Prudenprev, mediante crédito a ser efetuado para os servidores, 
aposentados e pensionistas da Prudenprev. 

1.1.1 - Em caráter de exclusividade: 

1.1.1.1 – Centralização das atividades de administração, processamento e gerenciamento 
de créditos da folha de pagamento gerada pela Prudenprev, a serem creditados em conta 
da titularidade de seus servidores e dos beneficiários (aposentados e pensionistas) do 
Prudenprev, no Banco Contratado. 

1.1.1.2 - A instituição bancária contratada deve assegurar sem ônus para a CONTRATANTE 
ou seus servidores e beneficiários, a faculdade de transferência, com disponibilidade no 
mesmo dia, dos créditos para conta de depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles 
livremente abertas em outras instituições financeiras, em conformidade com artigo 2º da 
Resolução 3.402/2006 do Banco Central. 

1.1.2 - Sem caráter de exclusividade : 

1.1.2.1 - Concessão de crédito aos servidores e beneficiários da Prudenprev, mediante 
consignação em folha de pagamento. 

2.0 – CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO:  

2.1 - O presente Termo de Contrato será executado por regime de execução direta, uma vez 
que se enquadra nos rigores exigidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, 
conforme artigo 22, inciso I, § 1º c.c. artigo 23, § 3º. 

2.2 – Aplica-se ao presente contrato as disposições expressas na referida Lei de Licitações, 
em especial o Capítulo III e suas Seções. 

2.3 – Aplica-se ainda, e vincula-se no que couber, as disposições expressas no instrumento 
de Edital do Pregão nº 002/2019 . 

3.0 - CLÁUSUL A TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

3.1 – A CONTRATANTE disponibilizará os recursos necessários à satisfação do objeto, ora 
pactuado, obrigando-se ainda a efetuar os repasses para os respectivos pagamentos a 
serem realizados pelo CONTRATADO, nas formas e prazos mencionados nesta cláusula. 

3.2 – A CONTRATANTE poderá utilizar os serviços do CONTRATADO para transferência de 
numerário entre as praças em que esteja estabelecida. 

3.3 – A CONTRATANTE obriga-se a comunicar o CONTRATADO, por meio de Oficio, as 
exonerações de seus servidores e beneficiários do sistema de previdência, assim como os 
pedidos de alteração de domicilio bancário por eles formulados. 

3.4 – A CONTRATANTE deve autorizar e informar a CONTRATADA, por via eletrônica, 02 
(dois) dias úteis antes da data do Crédito/Pagamento, a quantidade de lançamentos e o total 
da folha, enviando relação de créditos e relação “resumo dos lançamentos efetuados”, em 
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02 (duas) vias, bem como especificações de lançamentos a serem efetuados nas contas 
dos clientes/usuários. A autorização deverá mencionar os nomes dos responsáveis e 
também conter suas assinaturas. 

3.5 – A efetivação dos respectivos créditos pelo CONTRATADO dependerá sempre da 
existência de disponibilidade de saldo suficiente na conta corrente da PRUDENPREV, junto 
ao Banco 341 (Itaú), Agência 4533, Conta Corrente 21100-1, com 02 (dois) dias de 
antecedência da data da efetivação créditos, devidamente enviados por transmissão de 
dados. 

3.6 – A CONTRATANTE deverá informar a Agência do CONTRATADO, o número do fax, 
assim como o nome completo e RG dos responsáveis (mínimo dois) pelas autorizações, 
cabendo-lhes as obrigações de manter esses dados sempre atualizados junto a Agência 
Centralizadora. 

3.7 – A PRUDENPREV fica autorizada, caso ocorra à impossibilidade de transmissão de 
dados, em fazê-lo por meio de mídia eletrônica (dvd/cd/pen drive), desde que mantidas as 
demais especificações deste Contrato. 

4.0 - CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

4.1 - Sem prejuízo das demais obrigações constantes deste instrumento, o CONTRATADO 
deve efetuar, nos prazos e condições pactuadas: 

a) a disponibilização do pagamento do valor ofertado, nos prazos e formas definidos no item 
1.5 do Edital do Pregão nº 002/2019, mediante crédito em conta corrente, a ser indicada 
pela PRUDENPREV; 

b) o processamento e crédito em conta salário, com exclusividade, da Folha de Pagamento 
da totalidade dos servidores e beneficiários (aposentados e pensionistas) do Sistema de 
Previdência Municipal gerido pela PRUDENPREV; 

4.1.1 – Para a efetiva realização dos serviços de FOLHA DE PAGAMENTO a instituição 
financeira deverá: 

4.1.1.1 – Ter sistema informatizado compatível com o da Prudenprev, para que todas as 
operações sejam processadas por meio eletrônico e “on line”. (Todas as despesas de 
adaptação, se necessárias, correrão por conta do contratado). 

4.1.1.2 – Apoiar e inovar sempre os produtos e serviços oferecidos aos servidores e 
beneficiários da Contratante e manter uma assessoria especializada em análises confiáveis 
de seus investimentos e taxas de retorno competitivas do mercado. 

4.1.1.3 – Obedecer a Resolução 3402/2006 do BACEN, e demais Resoluções pertinentes. 

4.1.1.4 – Ser responsável durante todo o prazo de vigência contratual, pelo pagamento da 
folha dos servidores da Prudenprev, observando-se as especificações da folha, conforme 
descrição em Edital e Termo de Referencia do Anexo I, sem qualquer custo à mesma. 
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4.1.1.5 – Lançar nas contas dos servidores da Prudenprev e beneficiários do sistema de 
previdência, nos termos deste Edital, os valores líquidos das folhas de pagamento mensal, 
13º salário, férias e demais créditos originários da relação de emprego e benefícios entre os 
servidores e beneficiários e a Autarquia. 

4.1.1.6 – Aguardar o envio da relação nominal dos servidores e beneficiários, contendo os 
dados desejados pelo CONTRATADO, com observância ao prazo de 02 (dois) dias úteis de 
antecedência, da data do crédito, no caso de pagamento mensal. 

4.1.1.7 – Aguardar a determinação pela Prudenprev, quanto à data dos créditos, 
disponibilizando os recursos financeiros, com antecedência máxima de 02 (dois) dias. 

4.2 – Os créditos a serem lançados nas contas salário dos servidores e beneficiários serão 
os valores líquidos das folhas de pagamento mensal, 13º salário, férias e demais créditos 
originário s da relação de emprego entre os servidores e beneficiários e a autarquia. 

4.3 – A Prudenprev enviará relação nominal dos servidores, contendo os dados desejados 
pelo CONTRATADO, com antecedência de 02 (dois) dias úteis da data do crédito, no caso 
de pagam ento mensal, que ocorrerá em data previamente determinada pela Administração 
Municipal. 

4.4 – Quaisquer tarifas cobradas por serviços adicionais deverão ser comunicadas 
previamente aos servidores e beneficiários correntistas, observadas as normas do Banco 
Central. 

5.0 - CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO: 

5.1– O valor global do presente instrumento de contrato é de R$ 2.910.005,00 (dois milhões, 
novecentos e dez mil, e cinco reais) 

5.2 – O pagamento do valor da presente cláusula deverá ser realizado em até 30 (trinta) 
dias corridos da data da assinatura do contrato, mediante ordem bancária, creditado em 
conta corrente de titularidade da Prudenprev, Banco 341 (Itaú), Agência 4533, Conta 
Corrente 21100-1, a ser informada no momento oportuno. 

6.0 - CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA, RESCISÃO E PRORROGAÇÃO: 

6.1 – O presente contrato terá duração de 05 (cinco) anos a iniciar-se em 12 de janeiro de 
2020, observando-se as devidas formalidades.  

6.2 – Poderá a CONTRATANTE rescindir o ato pactuado, unilateralmente desde que 
violadas as condições estabelecidas no presente termo, bem como àquelas expressas na 
Lei nº 8.666/93, devendo comunicar previamente ao CONTRATADO, com antecedência, 
sem prejuízos das tarefas eventualmente já iniciadas. 

6.3 – O presente termo poderá ser prorrogado, nas condições e prazos expressos na Lei nº 
8.666/93, com a prévia comunicação e anuência das partes e estabelecimento de novos 
preços. 
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7.0 - CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA: 

7.1 - A inexecução parcial do objeto licitado, bem como as suas execuções em atraso, sem 
prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o 
contratado à multa de mora, calculado à ordem de 0,066%, por dia de atraso da obrigação 
não cumprida, na seguinte proporção: 

7.2 – A inexecução total do contrato sujeita rá a contratada no pagamento de multa 
pecuniária de 10% do valor da obrigação não cumprida, sem prejuízo das demais sanções 
previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 

7.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

7.4 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

7.5 - O valor da multa a que se refere o item 7.1, deverá será calculado e recolhido em favor 
da contratante, com referência expressa do percentual descontado do valor correspondente 
ao serviço não prestado, conforme itens da cláusula oitava. 

7.6 - Não havendo a efetiva realização do recolhimento, o valor da multa atualizada, deverá 
ser pago, pelo inadimplente através de guia expedida pela Prudenprev. Na ocorrência do 
não pagamento, após observância do devido lapso temporal, o valor será inscrito em dívida 
ativa para cobrança judicial. 

8.0 - CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

8.1 – Qualquer omissão ou tolerância em exigir o estrito cumprimento de quaisquer termos 
ou condições deste Contrato, ou exercer direito dele decorrente, não constituirá renúncia a 
eles, e não prejudicará assim a faculdade de qualquer das partes em exigi-los ou exercê-los, 
a qualquer tempo. 

8.2 – Se uma das partes tolerar qualquer infração em relação a dispositivos deste 
instrumento, não significa que tenha liberado a outra parte de obrigações assumidas e nem 
tampouco que o dispositivo infringindo tenha sido considerado cancelado. 

8.3 – O reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da lei 8.666/93. 

8.4 – A obrigação do contratado de manter, durante toda execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

8.5 – Aplica-se ao presente instrumento o quanto disposto na Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações no edital de PREGÃO Nº 002/2019, e supletivamente às regras de direto privado. 
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9.0 - CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

9.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Prudente - SP para suprimir quaisquer 
dúvidas oriundas do presente ajuste que não possam ser resolvidas administrativamente, 
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justas e acertadas, as partes firmam o presente instrumento, em 3 (três) vias 
de igual teor e forma, passando a vigorar da data de assinatura do contrato. 

 

Presidente Prudente, 20 de dezembro de 2019. 

 

 

___________________________________________________ 
PRUDENPREV 

João Donizete Veloso dos Santos 
Superintendente 

CPF 058.764.318-85 
RG 22.181.950-2 SSP/SP 

 
 

 
___________________________________________________ 

ITAÚ UNIBANCO S.A. 
CÉSAR PADOVAN 

Diretor 
CPF 007.987.778-85 

RG 9.100.787-2 SSP/SP 
 
 

___________________________________________________ 
ITAÚ UNIBANCO S.A. 

LAILA REGINA DE OLIVEIRA PENA DE ANTONIO 
Diretora de Conta Depósito 

CPF 164.741.698-18 
RG 20.544.074-5 SSP/SP 

 
 
TESTEMUNHAS:  

 
 
 
___________________________________        ___________________________________

Cleberson Aparecido de Morais Silva 
RG 48.928.711-6 

Alessandra Michelle Chagas Garcia 
RG 41.125.054-1 

 


