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coNTRATO N.o 001/2020

tNEXtGtBtLtDADE N.o 002/2020

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
DEFENSORIA POBLICA DO ESTADO DE
SERGIPE E O BANCO DO ESTADO DE SERGIPES.A,, PA,RA OPERACIONALIZACAO DE
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS
SERVIDORES PUBLTCOS DO ESTADO DE
SERGtPE, qoM PAGAMENTO MEDTANTE
CONSIGNAQAO EM FOLHA:

A DEFENSORTA poBLrcA DO ESTADO DE SERGTPE, pessoa juridica de direito pubrico
interno, com sede na cidade de Aracaju, Estado de sergipe, inscrito no cadastro Nacionalde Pessoa Juridica do Ministerio da Fazenda (cNpJ/MF) sob o no os.1o6.772tooo1-26,
neste ato representada por seu Defensor Gerar, o senhor JosE LEo DE CARVALHO
NETo, brasileiro, residente e domiciriado em Aracaju/sE, inscrito no cpF/MF sob o no601'707.355-91, doravante denominada GONTRATANTE e o BANCO Do EsrADo DE
SERGIPE s.A. - BANESE, inscrito no cNpJ/MF sob o no 13.009.71710001.46, com sede eforo na Rua Orimpio de souza campos J{nior, no. 3'1 , Bairro ln6cio Barbosa, Aracaju/sE,
representado neste ato por seu PRESTDENTE, o senhor FERNANDo soAREs DA MorA,brasileiro, casado, Economista, portador do cpF/MF sob o no 005.g74.6s5-6g e por suaDIRETORA DE CRED|TO E SERVI9OS, A SCNhOTA OLGA MARIA DOS SANTOSCARVALHAES, brasireira, solteira, Tecn6roga em processos Gerenciais, inscrita nocPFiMF sob o no 294J1s.06s-00, doravanie denominado CONTRATADO, resorvem
celebrar o presente instrumento de contrato, com fundamento no inciso Vfl do artrgo 24 da \Lei Federal 8.666/1993, atendidas as crdusuras e condig6es que se enunciam a se'guir,\ S
ctAusutn pRtMEtRA: Do oBJETo \"o presente instrumento, regurando interesses comuns dos contratantes, tem por objeto
estabelecer os procedimentos a serem observados na operacionalizagdo daconcessao deempr6stimos, com pagamento mediante consignagao em forha de pagamenro aos ft<servidores da CONTRATANTE, estatu6rios ou ndo. ,,1'.h.
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CLAUSULA SEGUNDA: DOS EMPRESTIMOS

o coNTMTADo, desde que respeitadas as suas normas operacionais e as regras de
an6lise e de concessao de cr6dito aceitas e regulamentadas pelo sistema financeiro
nacional, poder6 conceder empr6stimos, diretamente aos empregados/servidores da
CONTRATANTE, com varores e demais condig6es rivremente negociadas entre os
benefici6rios e o banco, com pagamento mediante consignagao em folha de pagamento.

Par6grafo Primeiro - os empr6stimos serdo concedidos por interm6dio das
ag6ncias, dos correspondentes bancdrios e nos canais de autoatendimento do
BANCO.

Par6grafo Segundo - para a
instrumento, os servidores deverao
amparar as prestagoes decorrentes
legisla96o em vigor.

Parigrafo Terceiro - o credito de empr6stimo consignado contratado pero tomaoor,
ser6 disponibilizado exclusivamente na conta bancdria em que o servidor recebe os
seus venctmentos;

CLAUSULA TERCEIRA: DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE se responsabitiza oor:

a)Adotar' no que lhe competir, as provid6ncias necess6rias para viabirizar a
formalizagSo das operag6es entre o coNTRATADo e os seryidores estaduais;

b) Prestar ao CoNTRATADO, mediante soricitagdo, por meio eretr6nico, as
informag6es necess6rias para a contratagao da operageo, inclusive:l o dia habituar de pagamento mensar de sar6rios/vencimentos/proventos:

ll. Data de fechamento da folha;
lll. Data do proximo pagamento dos sal6rios/vencimentos/proventos; e,

lV.As demais informagOes necessarias para o circuro da margem disponive,
consignageo;

realizag6o dos empr6stimos previstos neste
dispor de margem consign6vel suficiente para
das operag6es aqui amparadas, na forma de

pata

c) confirmar ao CoNTRATADO, por meio eretronico, no prazo m6ximo de 4g horas. a ..--l
exist6ncia de margem disponiver para rearizagao dos descontos do empr6stimo n"V
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folha de pagamento do servidor, observado o contido no par6grafo segundo, da
C16usula Segunda, deste Contrato;

d) Efetuar os descontos em folha de pagamento dos empr6stimos autorizados peros
servidores, observado o limite m6ximo permitido pela legislagao em vigor; e
repassar os valores ao CONTMTADO, em ate 05 (cinco) dias ap6s a data do
pagamento da forha aos servidores, mediante cr6dito em conta especifica, que
ser6 informada ap6s formalizagio deste Contrato;

e)lnformar, mensalmente, ao CoNTRATADo, conforme o caso, por meio eretr6nico,
os valores consignados e os nao consignados, estes 0ltimos mediante justificativa,
devidamente identificados, com antecedBncia minima de 05 (cinco) dias da oata
estipulada para o pagamento dos servidores;

f) comunicar ao CoNTRATADO, conforme o caso, a ocorrdncia de redugdo da
remuneragS0 do servidor que inviabilize a consignagdo mensal autorizada, com
anteced€ncia minima de 05 (cinco) dias de data estipurada para o pagamento oos
servidores;

g) Informar ao OONTRATADO, a ocorrdncia de desrigamento (demissao, exoneracao.
dispensa ou aposentadoria) do servidor:

h) A CONTRATANTE se obriga tamb6m a repassar ao Instituto da previd6ncia oo
Estado, por ocasi6o do inicio da inatividade do servidor, todas as informagoes
necess6rias para que mensalmente aquele Instituto continua efetuando os d6brtos
das parceras dos servidores da administraga0 direta, indireta e fundagoes,
creditando ao coNTRATADo at6 a riquidagao totar dos empr6stimos concedioos.

CLAUSULA QUARTA: DAS OBRtcAgOES DO GONTRATADO

O CONTRATADO se responsabiliza, conforme o caso, por:

a) Informar e CONTRATANTE, por meio eletrdnico, as propostas
apresentadas pelos servidores diretamente ao CONTRATADO.
da reserva de margem consign6vel;

b) Fornecer d CONTRATANTE, por meio eretr6nico, rista contendo a identificag5o de
cada contrato, benefici6rio, prazo da operagao e varores das prestagoes a serffi
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de empr6stimos.
para confirmag6o

descontadas, ate o dia 05 (cinco) de cada m6s:
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Prestar aos servidores da CoNSIGNANTE, informag6es relativas ds respectivas
operagdes por eles contratadas.

Informar a CONSIGNANTE os casos de liquidag6o antecipada do empr6stimo
consignado;

e) Apresentar autorizagdo de funcionamento expedida pelo Banco Central:

f) Possuir ag€ncias, com representagao legal, estabelecida no Estado de sergrpe
com o respectivo alvar6 de funcionamento, apresentando c6pia do contrato oe
mandato, se representante legal.

CLAUSULA QUINTA: DA oPERAcIoNALIZAQAo Dos EMPRESTIMoS

A CONTMTANTE manterd o controre da permiss6o das consignag6es, de modo que sela
observado o limite da margem consign6vel estabelecido na forma da legislagio em vlgor.

Parigrafo primeiro - o controre da margem e operacionarizagao das consrgnagoes
de que hata o capuf desta cl6usula, serdo realizados por meio eletr6nico, atrav6s de
sistema de gesteo e controle da margem consign6vel, desenvolvido e disponibilizado
pelo CoNTRATADo, e integrado ao sistema de Forha de pagamento srpES, de
propriedade da CONTMTANTE.

CLAUSULA SEXTA: DO PRAZO DE VIGENCN

o presente instrumento 6 celebrado por prazo de 05 (cinco) anos, contados da data de sua
assinatura, sendo que quaisquer das partes podereo rescindi-lo mediante pr6vio aviso de
90 (noventa) dias, porescrito, sendo que as obrigagoes da ooNTRATANTE permanecerao
em vigor at6 a total liquidag6o dos empr6stimos j6 concedidos aos servidores.

c)

d)
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CLAUSULA SETIMA: DA DENONCIA DO CoNTRATO

Fica facultado as partes denunciar o presente conv6nio a qualquer tempo, mediante aviso
escrito com anteced6ncia minima de 90 (noventa) dias, ficando suspensas novas
contratag6es de operagdes a partir da denrincia, permanecendo em vigor todas as
obrigag6es da CONTRATANTE at6 a total liquidag6o dos emprestimos, j6 concedidos.

cLAusuLA orrAVA: DA AUToRrzAgAo DE DEBFo

Exaurido o ptazo de 05 (cinco) dias, previsto da Cl6usula Terceira, alinea "d", sem que
ocorra o repasse dos valores descontados dos servidores para pagamento da prestagio do
empr6stimo consignado, a CONTRATANTE autoriza ao CONTRATADO a efetuar o debito
em conta corrente de livre movimentagdo de sua titularidade, mantida no CONTRATADO.

CLAUSULA NONA: DA SUSPENSAO DE DESCONTOS

Fica estabelecida a suspensAo de descontos do valor consignado nas seguintes hipoteses:

a) Quando a soma das consignag6es compuls6rias e facultativas exceder o limite
previsto no parAgrafo rinico, do art.4, do Decreto Estadual no 16.02211996;

b) Quando identificado desconto indevido;

Par6grafo Primeiro - Na hip6tese da alinea "a", os descontos ficar6o suspensos, at6
o enquadramento no limite previsto no Decreto no 16.02211996, devendo esta situagao
ser comunicada ao CONTRATADO no prazo e forma estabelecido na cl6usula
terceira, alinea "e".

Par5grafo Segundo - Ocorrendo a hip6tese prevista na alinea "b", o servidor dever6 . u
formalizar requerimento administrativo, no qual constard a sua identificagdo funcional
e exposig6o sucinta dos fatos, informando a(s) irregularidade(s) cometida(s) pelo _a-..NTRATAD.' iunto d Secretaria de Administragdo 
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Parigrafo Terceiro - A notificagSo de que trata o par6grafo segundo desta cldusula,
serd analisada e julgada pela CONTMTANTE, ap6s comunicagdo e garantia de
ampla defesa ao CONTRATADO.

cLAusuLA DEctMA: Do CANGELAMENTo DAs coNstcNAgOEs FAcULTATtvAs

ocorrer6 o cancelamento da consignagdo facultativa, para atendimento do disposto no
Artigo 6o do Decreto no 16.022, com redagSo alterada pelo Decreto 29.145120,13.

Par6grafo Primeiro - o cancelamento que trata o caput desta cl6usula, dever6 ser
formalmente solicitado pelo servidor e contar com a anuOncia do CONTRATADO.

Par6grafo Segundo - A CONTMTANTE, quando atendidos os requisitos nesta
cl6usula, dever6 proceder o cancelamento da consignagdo na folha de pagamento
imediatamente seguinte ao m6s em que foi formalizado o pleito.

Parigrafo Terceiro - Ocorrendo o cancelamento da consignagio facultativa de que
trata o caput desta Cl6usula, a CONTRATANTE deverd devolver ao servidor os
valores descontados indevidamente no prazo mdrximo de 30 (trinta) dias, a contar da
notificagdo de constatageo da irregularidade, emitida pelo CONTRATANTE.

cLAusuLA DEctMA pRTMEtRA: Dos Avtsos, coMUNtcAgOEs E NoflFtcAgoEs
Todos os avisos, comunicag6es ou notificag6es inerentes a este Contrato e trocados entre
as partes, CONTRATADO e CONTRATANTE, deverio ser realizados por escrito.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA ToLERANC|A

Qualquer tolerAncia de uma das partes em relagdo d outra s6
Contrato se expressamente formalizada.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DA INDENIZA9AO

A CONTRATANTE n5o possui qualquer inger6ncia ou responsabilidade pelos servigos
prestados pelo CONTRATADO em virtude deste Contrato e, acaso a CONTRATANTE seja

condenada judicialmente por conta dos servigos prestados pelo CONTRATADO na

concessao dos empr6stimos, apurada a responsabilidade, este indenizar6 a

CONTRATANTE pelos valores pagos, podendo tal indenizagdo ser descontada

imediatamente dos valores a serem repassados para o contratado quando do desconto da

folha de pagamento dos servidores.

Par5grafo Primeiro - Em caso de prejuizo decorrente de falhas, erro e/ou omissao

de qualquer das partes, inclusive se provocada por seus funcion6rios ou prepostos,

caberA d parte que deu causa ao fato proceder ao imediato ressarcimento d parte

prejudicada, ap6s o levantamento conjuntos dos fatores, causas e valores,

independente de outras providOncias ou responsabilizagdes quer civis ou penais.

Parigrafo Segundo - N6o se constitui responsabilidade da CONTRATANTE em

fungdo da averbagSo na folha de pagamento, de inadimpl6ncia ou pend€ncia de

qualquer natureza assumida pelo servidor perante o CONTRATADO.

GLAUSULA DECIMA QUARTA: DA BASE LEGAL

O presente Contrato 6 celebrado sem exclusividade e em conformidade com a legislagao

vigente, principalmente em consonAncia com o Decreto Estadual n" 16.02211996 e

alterag6es, e inciso Vlll do artigo 24 da Lei Federal 8.666i 1993, onde declaram as partes,

neste ato, terem pleno conhecimento das cldusulas e condig6es inseridas nas referidas

normas, aplicando-se ao presente Contrato naquilo em que ele for omisso.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DA PUBLICASAO
h,;
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E, estando assim justas e acordados, declaram-se cientes e esclarecidos quanto ds
cl6usulas deste Contrato, firmam o presente em 03 (trds) vias de igual teor, na presenga

das testemunhas abaixo, para que produza os devidos e legais efeitos.

Aracaju, 20 de fevereiro de 2020.

NETO
DEF RIA PUBLICA ESTADO DE SERGIPE

DA MOTA
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE

Presidente
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OLGA MARIA DOS SAI.ITOS CARVALHAES

BANCO DO EST'(DO DE SERGIPE
Diretora de Cr6dito e Servigos
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