
EDITAL  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2011 

JUVIANO LINCOLN, Prefeito Municipal de Diamantino Estado de 
Mato Grosso, torna público, para conhecimento dos interessados, de que esta aberto o 
procedimento licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA, sob o N° 001/2011, do tipo 
“MAIOR OFERTA”, visando obter a maior oferta pública pela instituição financeira licitante 
com valor em moeda corrente nacional, a título de retribuição para exercer, com 
exclusividade, as atividades descritas no subitem 1.1 deste edital, no valor mínimo de R$ 
750.000,00 (Setecentos e cinqüenta mil reais), para o período de 60 (sessenta) meses, 
contado a partir da data de sua assinatura, sendo que os envelopes 01 “Habilitação” e 02 
“Proposta de Preços” serão recebidos pela Comissão Permanente de Licitação, localizada 
na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Diamantino, sito à Av. Des. Joaquim P. F. 
Mendes, Nº 2.341, Jardim Eldorado,  no Município e Comarca de Diamantino, Estado de 
Mato Grosso, até as 7:30 horas do dia 27 de Setembro de 2011, oportunidade em que 
serão abertos, pela Comissão Permanente de Licitações, na Sala de Licitação.  

1.  DO OBJETO 

1.1 – O objeto desta Concorrência é a SELEÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA para 
explorar, a exclusividade do processamento e pagamento da folha de pagamentos dos 
servidores do Município de Diamantino, sem qualquer custo para a municipalidade, bem 
como o oferecimento de linhas de crédito pessoal aos servidores, com taxas 
diferenciadas, mas sempre abaixo das convencionais praticadas no mercado bancário e 
negociadas com a municipalidade, durante o período de vigência do contrato oriundo 
deste processo licitatório. 

 2. DAS CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO 
DOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS   

2.1 – A Instituição contratada promoverá a abertura de contas correntes dos servidores 
públicos municipais mediante custo zero, de acordo com a Resolução BACEN Nº 003424, 
de 21/12/06, com coleta de dados, documentos e assinaturas necessárias. A conta 
corrente poderá ser mantida, a critério do servidor, em qualquer agência da contratada; 

2.2 – A Instituição contratada deverá manter as contas correntes dos servidores públicos 
municipais para recebimento dos seus vencimentos, proventos e quaisquer créditos 
advindos da relação laboral, disponibilizando gratuitamente o cartão eletrônico para sua 
movimentação; 

2.3 – Para os servidores que recebem sua remuneração em conta corrente, não será 
cobrada tarifa dos serviços; 

2.4 – Ao servidor público que tiver aberta conta corrente, a Instituição Financeira deverá 
fornecer, gratuitamente, o primeiro cartão eletrônico e o primeiro talão de cheques, 
respeitadas as normas estabelecidas pelo Banco Central; 

2.5 – Quaisquer tarifas cobradas por serviços adicionais deverão ser comunicadas 
previamente aos servidores correntistas, observadas as normas do Banco Central; 

2.6 – Será concedido à Instituição Financeira vencedora do certame o direito de 
disponibilizar, aos servidores públicos municipais, empréstimos em consignação, após 
firmar convênio específico junto à contratante; 

2.7 – O Município enviará relação nominal dos servidores públicos, contendo os dados 
necessários à concessionária, com antecedência de 01 (um) dia útil da data do crédito; 
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2.8 – O Município determinará a data dos créditos, disponibilizando os recursos 
financeiros com a devida antecedência; e 

2.9 – A Instituição Financeira deverá ter sistema informatizado compatível com o do  
Município de Diamantino, para que todas as operações sejam processadas por meio 
eletrônico e on-line. Todas as despesas de adaptação, se necessárias, correrão por conta 
da vencedora. 

3. DAS INFORMAÇÕES CADASTRAIS 

3.1 – Com referência ao mês de Julho de 2011, a quantidade é de 877 (Oitocentos e 
setenta e sete) servidores, sendo o valor bruto da folha, com base no mesmo período, de 
R$ 1.400.373,90 (Hum milhão, quatrocentos mil, trezentos e setenta e tres reais e 
noventa centavos), cujas faixas remuneratórias são as seguintes:  

VALOR DO SALÁRIO BRUTO Nº DE SERVIDORES 

R$ 0,00 a R$ 600,00 163 

R$ 600,01 a R$ 800,00 289 

R$ 800,01 a R$ 1.000,00 93 

R$ 1.000,01 a R$ 1.200,00 131 

R$ 1.200,01 a R$ 2.500,00 135 

R$ 2.500,01 a R$ 3.800,00 54 

R$ 3.800,01 a R$ 6.000,00 11 

Mais de  R$ 6.000,00                      1                  

TOTAL DE SERVIDORES                    877                

4. DO LANCE OU OFERTA MÍNIMA 

4.1 – O lance ou oferta mínima, para atendimento do presente edital, fica fixado em R$ 
750.000,00 (Setecentos e cinqüenta mil reais), para cumprimento do subitem 1.1, durante 
o período de vigência do contrato. 

5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

5.1 – O contrato a ser firmado entre a Instituição Financeira vencedora do certame e a 
Municipalidade para exploração do objeto previsto no subitem 1.1 deste edital terá o prazo 
de vigência de 60 (sessenta) meses, de acordo com o artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93, 
contado a partir da data de sua assinatura.  

6. DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

6.1 – A Instituição Financeira vencedora desta Concorrência deverá promover o 
desembolso do valor ofertado como abaixo :  

a) 50% (Cinquenta por cento) até 05 (Cinco) dias após a assinatura do contrato; 

b) 20% (Vinte por cento) até 20 de Dezembro de 2011; 

c) 10% (Dez por cento) até 30 de Janeiro de 2013; 

d) 10% (Dez por cento) até 30 de Janeiro de 2014 e 

e) 10% (Dez por cento) até 30 de Janeiro de 2015. 

7. DA LEGISLAÇÃO 

7.1 – Este Edital e o Anexo I (Minuta de Contrato)  que o integra, para todos os fins de 
direito, são regulamentados pela Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as 
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modificações posteriores que lhe foram introduzidas, dentre outras, pelas leis nºs 
8.883/94 e 9.648/98. 

8.  DOS ENVELOPES 

8.1- Os documentos referentes à “HABILITAÇÃO” e à “PROPOSTA DE PREÇOS” 
deverão estar contidos em envelopes distintos, opacos, lacrados e indevassáveis, 
contendo exteriormente, cada qual, os seguintes dizeres: 

(NOME DO LICITANTE, SE JÁ NÃO ESTIVER IMPRESSO). 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Av. Des. Joaquim P. F. Mendes Nº 2.341 – Jardim Eldorado 

DIAMANTINO - MT 

CONCORRÊNCIA N° 01/2011 

ENVELOPE N.º 01 - HABILITAÇÃO 

 

(NOME DO LICITANTE, SE JÁ NÃO ESTIVER IMPRESSO). 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Av. Des. Joaquim P. F. Mendes Nº 2.341 – Jardim Eldorado 

DIAMANTINO - MT 

CONCORRÊNCIA N° 01/2011 

ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA DE PREÇO 

 

9.  DA HABILITAÇÃO 

9.1 - Para participar da licitação, as interessadas deverão apresentar originais ou 
fotocópias autenticadas em cartório dos seguintes documentos: 

I) quanto à Habilitação Jurídica: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e sua última alteração, 
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

c) autorização de funcionamento expedida pelo Banco Central do Brasil; 
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d) decreto de autorização ou similar, em caso de empresa estrangeira em funcionamento 
no País. 

II) quanto à Regularidade Fiscal: 

a) prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
licitado; 

c) prova de regularidade relativa aos tributos e contribuições administradas pela Receita 
Federal; 

d) prova de regularidade para com a Dívida Ativa da União; 

e) prova de regularidade relativa aos débitos para com a Fazenda Estadual, ou 
comprovação de inexistência de inscrição estadual, se for o caso; 

f) prova de regularidade relativa aos débitos para com a Fazenda Municipal, incluindo 
tributos mobiliários e imobiliários; 

g) prova de regularidade para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; 

h) prova de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

III) quanto à Qualificação Econômico-Financeira: 

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis  
e  apresentados  na  forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada sua substituição por balancetes ou  balanços provisórios, podendo ser atualizados 
por índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data da apresentação 
da proposta; 

b) no caso de Sociedade Anônima, esses documentos deverão estar acompanhados da 
ata de aprovação, devidamente arquivada no registro competente. Quando não houver a 
obrigatoriedade da publicação do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, 
deverão ser apresentadas cópias legíveis  e  autênticas das páginas do Diário Geral  de 
onde os mesmos foram transcritos, devidamente assinados pelo contador responsável e 
pelo sócio diretor, registrado na Junta Comercial do Estado ou em Cartório de Registro de 
Títulos e Documentos; 

c) certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica; 

d) comprovação de capital social, integralizado e registrado, na forma da lei, de, no 
mínimo, R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), devendo a comprovação ser feita 
relativamente à data de entrega dos envelopes, admitida a atualização do capital da 
licitante para essa data; 

IV) Dos outros documentos de habilitação: 

a) Declaração da licitante, com firma reconhecida, constando o seguinte: 

a.1) todas as informações documentais e técnicas oferecidas são verdadeiras; 

a.2) que a proponente não foi apenada com declaração de inidoneidade por qualquer 
ente da Administração Pública. 

V) Notas sobre a habilitação: 
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a) os documentos relativos à habilitação deverão ser entregues em envelopes fechados, 
de preferência encadernados ou grampeados em ordem seqüencial e com todas as 
páginas numeradas, rubricadas e assinadas, e poderão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em 
órgão da Imprensa Oficial; 

b) todas as certidões devem ser apresentadas dentro dos respectivos prazos de validade, 
o qual, não sendo impresso no corpo do documento, será considerado como de 60 
(sessenta) dias da data de sua emissão; 

c) serão inabilitadas as licitantes que apresentarem documentação em desacordo com o 
presente Edital, ficando, via de conseqüência, excluídas da fase seguinte do certame; 

d) a Comissão Permanente de Licitação poderá relevar falhas meramente formais, que 
não prejudiquem  a  essência  do ato praticado, bem como determinar diligências para 
esclarecimentos e adequada instrução do processo, vedada a juntada posterior de 
documentos que deveria integrar os envelopes de habilitação; e 

e) os licitantes poderão designar representantes, na data da abertura dos envelopes, 
credenciados a praticar todo e qualquer ato previsto referente à licitação, inclusive quanto 
à expressa renúncia do prazo para a interposição de recursos contra eventual inabilitação 
ou desclassificação. No caso de se fazer apresentar por sócio da empresa, este deverá 
estar devidamente documentado. 

 10. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

10.1 - As proponentes deverão apresentar uma única proposta de preço, em moeda 
corrente nacional, com indicação do valor global para a execução do objeto desta 
licitação, na forma prevista pelo subitem 1.1, especificando a data para pagamento até o 
limite do prazo fixado neste edital. 

11. DO PROCEDIMENTO 

11.1 - Sendo a presente licitação do tipo “maior oferta”, seu julgamento, obedecendo à 
legislação em vigor, constará das seguintes fases: 

a) habilitação das proponentes; 

b) julgamento das Propostas de Preço. 

11.2 - No local, horário e data indicados no preâmbulo deste Edital, a Comissão 
Permanente de Licitação iniciará a sessão pública de abertura dos envelopes de 
habilitação, na presença dos representantes legais ou credenciados das empresas 
participantes; e 

11.3 - Ultrapassada a fase de habilitação e esgotados os recursos previstos na Lei federal 
nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, na mesma ocasião ou em data a ser 
comunicada pela Imprensa Oficial, a Comissão Permanente de Licitação, composta pelos 
membros que a integram, procederá à abertura dos envelopes de propostas de preços, 
oportunidade em que se dará o julgamento. 

12. DO JULGAMENTO 

12.1 – Serão desclassificadas as propostas que: 

a) estiverem em desacordo com o edital ou apresentarem borrões, rasuras ou entrelinhas; 

b) não estiverem assinadas; ou 
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c) contiverem valores abaixo do preço mínimo exigido; 

12.2 – As propostas consideradas satisfatórias serão julgadas através do critério de maior 
preço global; 

12.2.1 – Em caso de divergência entre as indicações numérica e por extenso do valor, 
será considerada a de maior valor para efeito de julgamento; 

12.2.2 – No caso de empate, será efetuado sorteio, em ato público, para o qual todas as 
partes licitantes serão convocadas; e 

12.3 – Será considerada vencedora do presente certame a licitante habilitada e 
classificada que apresentar a maior oferta total, desde que seja igual ou maior que o valor 
mínimo estipulado neste edital.  

13. DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 

13.1 - Dos atos que resultem na habilitação ou inabilitação da proponente e no julgamento 
das propostas, caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do 
ato ou da lavratura da ata, mediante petição datilografada ou digitada, assinada pelo 
representante legal da proponente interessada; 

13.2 - Os recursos deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação, 
localizada na Prefeitura Municipal, no Setor de Licitação, na Av. Desembargador Joaquim 
P. F. Mendes Nº 2.341, Jardim Eldorado, Diamantino – MT.,  de segundas às sextas-
feiras, no horário de expediente, das 7:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas, e terão 
efeito suspensivo; 

13.3 - O recurso será dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, da 
Prefeitura Municipal de Diamantino, que poderá reconsiderar a decisão recorrida, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado de seu recebimento, ou encaminhá-lo, 
devidamente instruído, à autoridade superior competente para decisão; e 

13.4 - Caberá impugnação ao presente Edital, nos termos do artigo 41 da Lei federal nº 
8.666/93, com suas alterações posteriores. 

14. DO CONTRATO 

14.1 - Dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir da publicação do 
ato de adjudicação do objeto e da homologação do resultado, a proponente vencedora 
será convocada para a celebração  do  contrato, no  mesmo prazo, sob pena de, não o 
fazendo, ser-lhe imposta multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado; 

14.2 - O contrato terá vigência de 60 (sessenta) meses, de acordo com o artigo 57, inciso 
II, da Lei 8.666/93; 

14.3 - O conteúdo do presente Edital, bem como o da proposta da proponente vencedora, 
integrarão o contrato, independentemente de transcrição de seus termos. 

15. DA RESCISÃO CONTRATUAL E DAS PENALIDADES 

15.1 – O contrato poderá ser rescindido nas formas e hipóteses previstas na Lei federal nº 
8.666/93, com suas alterações posteriores;  

15.2 - O descumprimento, total ou parcial, das obrigações assumidas acarretará a 
aplicação, a juízo do Município, das seguintes sanções: 

a) Advertência; 
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b) Multa, em valor de até 20% (vinte por cento) do valor do contrato; 

c) Suspensão temporária do direito de participar em licitação do Município e impedimento 
de contratar com a Administração Pública; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1 - Fica estabelecido que a simples apresentação da proposta, pela licitante, implicará 
na aceitação incondicional de todos os itens da presente Concorrência,  não aceitando a 
Comissão Permanente de Licitação qualquer justificativa para o não cumprimento da 
mesma; 

16.2 – O Município de Diamantino poderá rejeitar as propostas, em caso de não 
preenchimento correto das condições e especificações constantes deste Edital; 

16.3 - As dúvidas e os casos omissos serão solucionados pela Comissão Permanente de 
Licitação, com base na legislação de regência; 

16.4 - Fica eleito o Foro da Comarca de Diamantino, Estado de Mato Grosso, com 
renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que o seja, para dirimir as 
questões e dúvidas oriundas desta Concorrência, caso houver; 

16.5 - Quaisquer outras informações ou esclarecimentos deverão ser solicitados, por 
escrito, à Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av. Desembargador Joaquim 
P. F. Mendes Nº 2.341, Jardim Eldorado, Diamantino – MT, ou pelo telefone: (65) 3336-
6422 e 3336-6423. 

 16.6 -  Integra o presente Edital o Anexo I (Minuta de Contrato);  

16.7 - Para conhecimento do público, expede-se o presente Edital  e  seus  respectivos 
Anexos, que é publicado, em jornal de grande circulação no Estado, no Diário Oficial do 
Estado, no Diário Oficial da União e no site do Município de Diamantino -MT 
www.diamantino.mt.gov.br. 

Diamantino - MT, em 23 de Agosto de  2011. 

 

 

JUVIANO LINCOLN 

   Prefeito Municipal 

 

João Gonçalves Lopes 

                         Secretário Municipal de Finanças 

 

André Wirgues Neto 

               Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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A N E X O    I 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°  ____/2011 

 
Contrato de prestação dos serviços necessários ao pagamento dos 
servidores municipais, com exclusividade, que  entre  si celebram, de um 
lado, o Município de Diamantino - MT, representado pelo  Prefeito, Sr.  
Juviano Lincoln, de ora  em  diante  denominada  simplesmente 
CONTRATANTE, e, de outro, a empresa _____________________, inscrita no 
CNPJ/MF sob  o n° __________, com sede na ___________ n° ____, na cidade 
de _______________,neste ato representada pelo Sr. ________________, 
daqui por diante nominada singelamente CONTRATADA, tudo conforme o 
Processo de Concorrência Pública Nº 001/2011. 
 
   O Município de Diamantino,  pessoa jurídica de direito 
público interno inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.648.540/0001-74, com sede na 
Av. Desembargador J. P. F. Mendes Nº 2.341, Jardim Eldorado, Diamantino – MT., 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JUVIANO LINCOLN, brasileiro, 
divorciado, Engenheiro Florestal residente e domiciliado na Rua G, casa 22,  
Bairro Bela Vista, em Diamantino – MT, portador da Cédula de Identidade RG Nº: 
378.465 - SSP/MT, e inscrito no CPF sob o Nº 304.779.991-15, de ora em diante 
denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro, a empresa 
_________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° ____________,  com sede na 
_______________ n° ____, na cidade de ___________________, neste ato 
representada pelo Sr. ______________________,  portador da Cédula de 
Identidade R.G. nº ______________ e inscrito no CPF/MF sob o nº 
_____________, daqui por diante nominada singelamente CONTRATADA, firmam 
o presente Contrato tendo por objeto a execução, pelo período de 60 (sessenta) 
meses, da concessão dos serviços descritos na Cláusula Primeira, a ser regido, 
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em todos os seus termos, pela Lei federal nº 8.666/93, com as modificações que 
lhe foram introduzidas posteriormente, dentre outras, pelas leis nºs 8.883/94 e 
9.648/98, pelo edital de concorrência que lhe dá origem, e pela inclusa Proposta, 
que passa a fazer parte integrante deste instrumento pelo qual se obrigam, na 
forma e condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira – DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a 
exclusividade na prestação dos serviços de processamento e pagamento da folha 
de pagamentos dos servidores do Município de Diamantino, sem qualquer custo 
para a municipalidade, bem como o oferecimento de linhas de crédito pessoal aos 
servidores, com taxas diferenciadas, mas sempre abaixo das convencionais 
praticadas no mercado bancário e negociadas com a municipalidade, durante o 
período de vigência do presente contrato. 

Parágrafo Primeiro – O objeto deste contrato será executado nos termos e 
condições fixadas no edital da Concorrência que lhe dá origem.  

Parágrafo Segundo – O presente CONTRATO terá âmbito nacional, sendo que a 
rede pagadora será composta de todas as agências e postos de atendimentos 
online da CONTRATADA, no Brasil. 

 
Cláusula Segunda – DO PREÇO – A CONTRATADA pagará à CONTRATANTE, 
pelo  fornecimento  do  objeto  contratado, o valor total de R$ ___________ 
(______________________), a ser pago em conta indicada pela Secretaria 
Municipal de  Finanças, como abaixo : 
 

a) 50% (Cinquenta por cento) até 05 (Cinco) dias após a assinatura do contrato; 

b) 20% (Vinte por cento) até 20 de Dezembro de 2011; 

c) 10% (Dez por cento) até 30 de Janeiro de 2013; 

d) 10% (Dez por cento) até 30 de Janeiro de 2014 e 

e) 10% (Dez por cento) até 30 de Janeiro de 2015. 

 
Cláusula Terceira – DOS ADITAMENTOS – O presente contrato poderá ser 
alterado, com as devidas justificativas, por acordo entre as partes 
CONTRATANTES, através de aditivos, devendo o respectivo Termo ser escrito e 
registrado no setor competente da CONTRATANTE. 
 
Cláusula Quarta – DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - O CONTRATANTE, 
em comum acordo com a CONTRATADA, poderá indicar e colocar à disposição da 
CONTRATADA áreas para a instalação de Agências, PAB – Postos de 
Atendimento Bancário, e PAE – Postos de Atendimento Eletrônico, sem quaisquer 
ônus para a CONTRATADA, mediante contrato de concessão de uso. 
 
Cláusula Quinta – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA –  Constitui 
obrigações da CONTRATADA a execução do objeto deste contrato, nos termos e 
prazos previstos na legislação vigente, em especial  as  normas  de  direito  público  
e aquelas editadas pelo Banco Central do Brasil. 
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Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA promoverá a abertura de contas correntes 
dos servidores públicos municipais mediante custo zero, de acordo com a 
Resolução BACEN nº 003424, de 21/12/06, com coleta de dados, documentos e 
assinaturas necessárias. A conta corrente poderá ser mantida, a critério do 
servidor, em qualquer agência da contratada; 

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA deverá manter as contas correntes dos 
servidores públicos municipais para recebimento dos seus vencimentos, proventos 
e quaisquer créditos advindos da relação laboral, disponibilizando gratuitamente o 
cartão eletrônico para sua movimentação; 

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA não cobrará tarifas dos serviços prestados 
aos servidores que recebem sua remuneração em conta corrente; 

Parágrafo Quarto – Ao servidor público que tiver aberta conta corrente, a 
CONTRATADA deverá fornecer, gratuitamente, o primeiro cartão eletrônico e o 
primeiro talão de cheques, respeitadas as normas estabelecidas pelo Banco 
Central; 

Parágrafo Quinto – A CONTRATADA deverá comunicar previamente aos 
servidores correntistas quaisquer tarifas cobradas por serviços adicionais, 
observadas as normas do Banco Central; 

Parágrafo Sexto – A CONTRATADA  deverá ter sistema informatizado compatível 
com o do Município de Diamantino, para que todas as operações sejam 
processadas por meio eletrônico e on-line. Todas as despesas de adaptação, se 
necessárias, correrão por conta da CONTRATADA. 

Parágrafo Décimo – A CONTRATADA  será responsável pelos encargos devido 
pela instalação, manutenção e, ao final do contrato,  retirada das Agências, PAB – 
Postos de Atendimento Bancário, e PAE – Postos de Atendimento Eletrônico que 
por ventura venham a ser instaladas nos prédios públicos. Assim ao final do 
contrato deixando-os da forma que eram antes da instalação.  

Cláusula Sexta – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE - O CONTRATANTE 
manterá com a CONTRATADA suas disponibilidades financeiras e a sua 
movimentação, de forma a permitir o bom desempenho dos serviços decorrentes 
da exclusividade estabelecida na Cláusula Primeira deste CONTRATO. 

Parágrafo Primeiro - O CONTRATANTE enviará relação nominal dos servidores 
públicos, contendo os dados necessários à CONTRATADA, com antecedência de 
01 (um) dia útil da data do crédito; 

Parágrafo Segundo - O CONTRATANTE determinará a data dos créditos, 
disponibilizando os recursos financeiros com a devida antecedência; 

Parágrafo Terceiro – O CONTRATANTE assegura a CONTRATADA que, durante 
a vigência desde CONTRATO, as agencias, PAB – Postos de Atendimento 
Bancário e PAE – Postos de Atendimento Eletrônico, que o BANCO vier a instalar 
e/ou mantiver nos diversos órgãos públicos da Administração Direta Do 
MUNICIPIO não poderão ser substituídos por unidades de outras instituições 
financeiras, assegurando-lhe, também, o direito prioritário de se instalar nos 
órgãos e repartições que venham a ser criados e nos demais órgãos públicos que 
ainda não disponham de Agência, PAB ou PAE. 
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Cláusula Sétima - DOS PRAZOS DE INÍCIO E TÉRMINO – O presente contrato 
terá validade a partir de sua assinatura, tendo duração de 60 (sessenta) meses, de 
acordo com o artigo 57, inciso II, da Lei Federal 8.666/93. 
 
Cláusula Oitava – DA DOTAÇÃO E DA DESPESA – As eventuais  despesas 
oriundas deste contrato onerarão os recursos orçamentários em dotações 
específicas dos orçamentos vigente e futuros. 
   
Cláusula Nona – DA RESCISÃO E DA CLÁUSULA PENAL – As partes 
CONTRATANTES terão o direito de rescindir o presente contrato, nas hipóteses 
previstas na Lei federal n° 8.666/93, com suas alterações posteriores, aplicando-
se, quando for o caso, as penas previstas no instrumento convocatório que dá 
origem ao presente instrumento. 
 
Cláusula Décima -  DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – A  legislação  aplicável à   
execução do presente contrato e, especialmente, aos casos omissos, é a Lei 
federal nº 8.666/93, com  as modificações que lhe foram introduzidas 
posteriormente pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98.  
 
Cláusula Décima Primeira – DA PUBLICAÇÃO – A CONTRATANTE obriga-se a 
providenciar a publicação do CONTRATO ou de seu extrato na imprensa oficial do 
MUNICÍPIO ou em outro veículo de comunicação usualmente utilizado para esta 
finalidade, em até 5 (cinco) dias após a sua assinatura, em atendimento à 
exigência do artigo 61, parágrafo único, da Lei federal n.°8.666/93, para fins de 
validade e eficácia do instrumento. 
 
 
Cláusula Décima Segunda– DO FORO – Os CONTRATANTES elegem o foro da 
Comarca de Diamantino, Estado de Mato Grosso, com exclusão de qualquer outro, 
por mais especial ou privilegiado que o seja, para dirimir qualquer dúvida 
decorrente da execução do presente contrato. 
 
   E por assim haverem acordado, declaram ambas as partes 
aceitarem todas  as  disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato,  
firmando-o em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas. 
 
   Diamantino - MT, ___de __________  de 2011. 
 
 

CONTRATANTE                                                        CONTRATADA 
 
 
Testemunhas: 
 
 
1ª) _______________________________ 
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 2ª)_______________________________ 
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