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 RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 0042/2019 - PROCESSO Nº 0101/2019  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, OFICIAL OU PRIVADA, PARA 
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA BANCÁRIA, ENVOLVENDO O 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, MEDIANTE CONTA SALÁRIO INDIVIDUALIZADA DE 
APROXIMADAMENTE 1405 (UM MIL, QUATROCENTOS E CINCO) SERVIDORES, EM 
REGIME DE EXCLUSIVIDADE, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES. 

 
 
Denominação:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

CNPJ nº: _________________________________________________________________________ 

Endereço:_________________________________________________________________________ 

e-mail:____________________________________________________________  

Cidade: ________________________________________ Estado: ____________  

Telefone: ______________________________________  

 
 
Obtivemos, através do acesso à página www.americobrasiliense.sp.gov.br, nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada.  
 

Local: _________________________, _____ de ___________________ de 20__ 
 
 

Assinatura  
 

Senhor Licitante,  
 
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria 
preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Compras e Licitações, por 
meio do email licitacao@americobrasiliense.sp.gov.br 
 
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense da responsabilidade 
da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 
posteriormente qualquer reclamação.  
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº0042/2019 
PROCESSO Nº 0101/2019 

 
 

O MUNICÍPÍO DE AMÉRICO BRASILIENSE – PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO 
BRASILIENSE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade de AMÉRICO 
BRASILIENSE – SP, à Av. Eugênio Voltarel, nº 25, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 
43.976.166/0001-50, torna público para conhecimento de todos os interessados que no dia e hora 
abaixo indicados, será realizada licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo 
“Melhor Oferta de Preço” pelo objeto licitado, a ser pago pelo vencedor do Certame, o qual será 
regido pela Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 001/2011, com aplicação 
subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como, na Resolução do BACEN, nº 
3402/2006 e alterações, Resolução nº 3.919 de 25/11/2010 e demais regulamentações, a ser regida 
pelos mencionados diplomas legais e pelas cláusulas e condições que seguem: 
 
O PREGÃO PRESENCIAL será realizado em sessão pública. 
 
DATA DA REALIZAÇÃO: 22 de janeiro de 2020.  
HORÁRIO: à partir das 9h30.  
LOCAL: Sala de reuniões do Paço Municipal, Av. Eugênio Voltarel, 25 – Centro. 
 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTA e PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: até o 2º (segundo) dia 
útil anterior ao certame, o interessado poderá tirar dúvidas e solicitar esclarecimentos do edital 
SOMENTE através do email licitacao@americobrasiliense.sp.gov.br 
 
FORMALIZAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO: até às 17h do 2º (segundo) dia útil anterior ao certame, o 
interessado poderá apresentar impugnação devidamente fundamentada à autoridade subscritora do 
Edital, informando o número da licitação e do respectivo processo mediante protocolo direto na 
Prefeitura Municipal. As demais impugnações decorrentes em qualquer uma das fases do certame, 
também deverão ser protocoladas no Paço Municipal. 
 
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será considerado o horário de 
Brasília - DF. 
 
São ANEXOS deste Edital, fazendo parte integrante do mesmo os seguintes documentos: 
 
ANEXO I – Minuta Proposta de Preços; 
ANEXO II – Termo de Referência; 
ANEXO III – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação; 
ANEXO IV – Modelo de Declaração de cumprimento do disposto no artigo XXXIII, do artigo 7º, da 
Constituição Federal; 
ANEXO V – Modelo de declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo à Habilitação;   
ANEXO VI – Minuta do Contrato e; 
ANEXO VII – Termo de Ciência e Notificação – TCE/SP. 
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I – DO OBJETO 
  

1 - O objeto deste PREGÃO PRESENCIAL é a CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA, OFICIAL OU PRIVADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
NATUREZA BANCÁRIA, ENVOLVENDO O PROCESSAMENTO DA TOTALIDADE DA 
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E 
INATIVOS, MEDIANTE CONTA INDIVIDUALIZADA DE APROXIMADAMENTE 1405 (UM 
MIL, QUATROCENTOS E CINCO) SERVIDORES, EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE, PELO 
PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, conforme ANEXO II – Termo de Referência e demais 
Anexos que integram este Edital.  
 

II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

1 - Poderão participar desta Licitação os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado 
ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos. 
 
1.1. A verificação da compatibilidade do objeto da contratação com a atividade da licitante dar-se-á 
na fase de Habilitação.  
 
1.2. – Os envelopes contendo o Credenciamento, a Proposta e os Documentos de Habilitação 
serão recebidos pelo pregoeiro no início da sessão acima designada, ou poderão ser enviados via 
Correios, no entanto, não nos responsabilizamos por envelopes que não chegarem ao Departamento 
de Compras de Licitações até o horário do início da sessão. 
 
2 - Estarão impedidos de participar da presente licitação: 
 
2.1. Que estejam impedidas de licitar e contratar com essa Administração, durante o prazo da sanção 
aplicada;  
2.2. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação;  
2.3. Que se encontrem em processo de dissolução, liquidação, falência, concordata, fusão, cisão, 
incorporação e sob concurso de credores;  
2.4. Organizadas em consórcio;  
2.5. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;  
2.6. Que tenham diretores, sócios ou representantes legais participando em mais de uma proposta;  
2.7. Que possuam, em sua diretoria ou quadro técnico, servidor público vinculado a esta Prefeitura 
Municipal;  
2.8. Enquadradas ou que tenha representante enquadrado nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 
nº 8.666/1993.  
2.9. Empresas que ostentem quaisquer registros impeditivos constantes no Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), do Portal da Transparência 
(http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis).  
 
3. Caso seja constatada a ocorrência de quaisquer das situações referidas no item 2, ainda que a 
posteriori, a empresa licitante será desqualificada, ficando esta e seus representantes sujeitos às penas 
legais cabíveis.  
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III - DO CREDENCIAMENTO 

 
1 - Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes serão verificados os seguintes requisitos: 
 
1.1 – Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), o estatuto 
social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no 
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 
 
1.2 - Tratando-se de Procurador, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro 
comercial registrado na Junta Comercial e procuração pública ou particular, com firma reconhecida 
em cartório, na qual constem expressamente poderes específicos para subscrever proposta, formular 
lances, negociar preço, interpor recursos, desistir de sua interposição, subscrever declarações exigidas 
no Edital e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; 
 
1.3 - O representante legal ou o procurador deverá identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. 
 
1.3.1 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. O 
credenciamento do fornecedor ou de seu representante legal implica responsabilidade legal pelos atos 
praticados e presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão. 
 
1.3.2 - Caberá ao credenciado acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelos ônus decorrentes da perda de negócios diante da 
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema 
 
1.3.3 - A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 1.1, 1.2 e 1.3 não implicará a 
exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de se manifestar na 
apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório. 
 
1.4 - Apresentação de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação, a qual deverá 
ser feita de acordo com modelo estabelecido no Anexo III, do Edital. 
 
1.5 – Os documentos mencionados nos subitens 1.1 e 1.2, a Declaração de Atendimento aos 
Requisitos de Habilitação (1.4) supracitados, serão apresentados separadamente dos Envelopes nº 01 
(Proposta) e n°02 (Habilitação).  
 
1.6 - Os documentos exigidos para a fase de Credenciamento e Habilitação poderão ser apresentados 
no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia 
simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos 
membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação;  
 
1.6.1. - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 
documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 
 

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 



 
 
 
 
 

    Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 
 

Avenida Eugenio Voltarel, 25 Américo Brasiliense - SP - Fone (16) 3393-9600 5

 
1 - A proposta e os documentos relativos à habilitação serão recebidos na Prefeitura Municipal de 
Américo Brasiliense até a data e horário previstos neste Edital para realização do pregão e deverão 
ser encaminhados separadamente, em 02 envelopes, indevassáveis, contendo em sua parte externa os 
seguintes requisitos de identificação: 
 
NOME DO LICITANTE 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL N° 0042/2019 - PROCESSO Nº 0101/2019 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA   e   ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO 
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 9h30 do dia 22/01/2020. 
 

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
 

1 - A proposta deverá ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo I – Minuta de 
Proposta de Preços, permitida sua apresentação em papel timbrado da empresa, observando-se os 
seguintes requisitos: 
 
1.1 - Estar redigida em língua portuguesa, salvo as expressões técnicas de uso corrente; 
 
1.2 - Páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas; 
 
1.3 - Estar datada e assinada pelo representante legal da licitante ou por procurador devidamente 
habilitado e, neste caso, acompanhada da respectiva procuração, caso esta não tenha sido apresentada 
no momento do credenciamento. 
 
2 – A proposta de preços deverá conter os seguintes elementos: 
 
2.1 - Indicar o nome empresarial da licitante, CNPJ, endereço completo com CEP, telefone, e 
endereço eletrônico (e-mail), se houver, para contato.  
 
2.2 - Número do processo e do Pregão; 
 
2.3 - Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do Anexo II 
– Termo de Referência deste Edital, vedada, em qualquer hipótese, a alteração da descrição constante 
do Edital.  
 
2.4 - Registrar o valor mínimo ofertado, em moeda nacional (real), expressos em algarismos, com 
duas casas decimais depois da vírgula, válidos para a data da apresentação da proposta e pelo prazo 
de vigência da proposta, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 
 
2.4.1 - Conter declaração do licitante de que incluiu na composição dos preços apresentados, além do 
lucro, todos os custos e despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação, tais como: 
salários, benefícios, encargos sociais e trabalhistas, seguros, insumos, tributos, assim como todas as 
despesas diretas e indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da presente licitação.  
 
2.4.1.1 - Quaisquer tributos, custos e despesas eventualmente omitidos na proposta ou incorretamente 
cotados, serão considerados inclusos nos preços, sendo vedado alegar tal omissão em momento 
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posterior à apresentação da proposta como justificativa para se eximir das obrigações assumidas e 
para reivindicar alteração de preços.  
 
2.4.2 - No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos e, 
entre preços unitários e totais, os primeiros; 
 
2.5 - Validade da proposta, cujo prazo mínimo será de 60 (sessenta) dias, contados da data designada 
para a abertura da mesma; 
 
2.5.1 - Caso a proposta não indique o prazo de sua validade, esta será considerada válida por 60 
(sessenta) dias independentemente de qualquer outra manifestação; 
 
2.6 - Assinatura do representante legal.  
 
3 - A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pelo próprio licitante ou na 
proposta poderão ser supridas pelo representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes 
"proposta" e "habilitação", desde que comprove estar investido de poderes específicos para esse fim. 
 
4 - Será desclassificada a proposta que: 
 
4.1 - Conflitar com as normas deste Edital, com qualquer dos seus Anexos ou com a legislação em 
vigor; 
 
4.2 - Não apresentar informação(ões) suficiente(s) à perfeita identificação do material licitado; 
 
4.3 – Apresentar qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente 
Edital, isto é, mostrar-se manifestamente inexeqüível, por decisão do Pregoeiro. 
 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
  

1 - O Envelope "Documentos para Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados, 
com suas páginas numeradas seqüencialmente, os quais dizem respeito a: 
 
1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA  
 
1.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
1.1.2 - Em se tratando de sociedade comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
acompanhado de todas as alterações ou da respectiva consolidação, devidamente registrado na Junta 
Comercial; 
 
1.1.3 - Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada no subitem 1.1.2 supra; 
 
1.1.4 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
composição da diretoria em exercício; 
 
1.1.5 - Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
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órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 
quando a atividade assim o exigir; 
 
1.1.6 - Quando já tiverem sido apresentados na fase de credenciamento neste Pregão, os documentos 
relacionados nos subitens 1.1.1 a 1.1.5, supra, não precisarão constar do envelope “Documentos de 
Habilitação".  
 
1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);  
 
1.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 
certame; 
  
1.2.3 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou 
sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante apresentação das seguintes certidões: 
 
1.2.3.1 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, 
as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d”, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 
8.212, de 1991; 
 
1.2.3.2 - Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, 
expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela 
Procuradoria Geral do Estado, ou declaração de isenção ou de não incidência, assinada pelo 
representante legal do licitante sob as penas da lei; 
 
1.2.3.3 - Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida 
pela Secretaria Municipal de Finanças; 
 
1.2.3.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
tratando-se de pessoa jurídica, por meio da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do 
FGTS. 
 
1.2.4 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com 
Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 
1470/2011. 
 
1.2.5 - O Pregoeiro e equipe de apoio poderão consultar sítios eletrônicos oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões e certificado, para confirmar a autenticidade dos documentos 
apresentados.  
 
1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
1.3.1 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
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jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias contados retroativamente da data 
designada para a abertura dos envelopes; ou Plano de Recuperação já homologado pelo juízo 
competente e em pleno vigor. 
 
1.3.2. Apresentação do 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 a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, observadas 
as seguintes previsões:  
1.3.2.1. Os documentos devem ser registrados e arquivados na junta comercial;  
1.3.2.2 A licitante deverá apresentar a prova de publicação do Balanço nos termos da legislação 
vigente e a certidão de arquivamento na Junta Comercial;  
 
1.4 - OUTROS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 
1.4.1 - Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, 
de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, nos termos do disposto no 
inciso XXXIII do artigo 7º, da Constituição Federal, conforme Anexo IV, deste Edital. 
 
1.4.2 – Declaração de inexistência de fato impeditiva à habilitação, atestando a inexistência de 
circunstâncias que impeçam a empresa de participar do procedimento licitatório, conforme modelo 
previsto no Anexo V deste edital. 
 
1.4.3. Autorização para Funcionamento expedido pelo BACEN - Banco Central do Brasil;  
 
2 - DISPOSIÇÕES GERAIS PARA O CREDENCIAMENTO E HABILITAÇÃO 

 
2.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas.  

 
2.2 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e, se for a 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

  
2.3 - Os documentos exigidos neste pregão poderão ser apresentados em original ou por qualquer 
processo de cópia autenticada por Cartório competente, pelo Pregoeiro(a), por membro da Equipe de 
Apoio ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
2.3.1 - A documentação exigida, no que couber, poderá ser apresentada através de impresso original 
obtido via Internet, desde que seja possível a confirmação, também pela Internet, de sua 
autenticidade.  

 
2.4 - Serão aceitas somente cópias legíveis; não serão aceitos documentos rasurados; 

 
2.5 – Será inabilitado o licitante que desatender a qualquer norma deste Edital, dos seus Anexos ou 
da legislação em vigor; 
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2.6 - O Pregoeiro(a) reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 
tiver dúvida e julgar necessário. 
 
2.7 - Se a licitante não apresentar qualquer declaração exigida neste edital, seu representante poderá 
fazê-la de próprio punho. 
 

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 

1 - O PREGÃO PRESENCIAL será realizado em sessão pública, sendo que os trabalhos serão 
conduzidos por servidor(a) do Departamento de Compras e Licitações, denominado(a) 
“Pregoeiro(a)”, com suporte de sua Equipe de Apoio. 
 
2 - No dia, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital será aberta a sessão de processamento 
do Pregão, a qual se iniciará com o recebimento e conferência dos documentos relativos ao 
credenciamento dos participantes (Título III – DO CREDENCIAMENTO) e dos envelopes referentes 
às respectivas “propostas” (Título V) e “habilitação” (Título VI).  
 
3 – Declarado pelo(a) Pregoeiro(a) o encerramento da fase definida no item anterior, será dado início 
à abertura do envelope “proposta” e, por conseqüência, restará impossibilitada a admissão de novos 
participantes no certame.  
 
4 – A análise das propostas pelo(a) Pregoeiro(a) visará o atendimento das condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas que conflitarem com as normas deste 
Edital, de qualquer dos seus Anexos ou com a legislação vigente, nos termos especificados no Título 
V, item “4”, deste Edital. 
 
5 - As propostas que não forem desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
 
5.1 - Seleção da proposta de maior preço e das demais com preços até 10% inferiores àquela; 
 
5.2 - Não havendo pelo menos 3 (três) preços nas condições definidas na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os maiores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de 
empate no terceiro valor, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do 
número de licitantes; 
 
5.3 - Para efeito de seleção será considerado a maior oferta de preço. 
 
5.4 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes; 
 
5.5 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se as devidas correções no caso de 
eventuais erros, observadas as estipulações constantes do Título V. 
 
6 - O Pregoeiro(a) convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances 
de forma seqüencial a partir do autor da proposta de menor preço, seguindo-se os demais em ordem 
crescente de valor.  
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7 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e crescentes, superiores à proposta de 
maior preço.  
 
8 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances ou se, remanescendo apenas um proponente, sua última proposta 
mostrar-se vencedora.  
 
8.1 - O licitante que se abstiver de apresentar lance verbal quando convocado pelo Pregoeiro(a) ficará 
excluído dessa etapa e terá mantido o último preço apresentado, para efeito de ordenação das 
propostas, e, se o caso, para exercício do direito de preferência estabelecido na Lei Complementar 
Federal nº 123/06. 
 
9 – Após o encerramento da fase de lances, todas as propostas apresentadas - inclusive aquelas não 
selecionadas para a disputa de lances com base no subitem 5.1. deste Título VII - serão ordenadas em 
ordem decrescente de classificação, considerando-se para as propostas que participaram das rodadas 
de lances o último preço ofertado.  
 
10 – O(A) Pregoeiro(a) poderá negociar com o autor da oferta de maior valor com vistas ao aumento 
do preço.  
 
11 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do preço, decidindo 
motivadamente a respeito.  
 
11.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação 
das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo Departamento de Compras, que será 
juntada aos autos por ocasião do julgamento; 
 
11.2 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação, o(a) 
Pregoeiro(a) examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até apuração de uma que atenda ao Edital, facultado ao 
pregoeiro(a) negociar diretamente com o seu proponente para que seja obtido preço melhor, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor. 
 
12 - Considerada aceitável a oferta de maior preço, será aberto o envelope contendo os documentos 
de habilitação do respectivo proponente.  
 
13 – Qualquer dúvida do(a) Pregoeiro(a) ou de qualquer dos participantes acerca do conteúdo de 
qualquer documento de habilitação poderá ser sanada na sessão pública de processamento do Pregão, 
desde que suscitada antes da decisão sobre a habilitação, mediante:  
 
13.1 - Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações, desde que disponível para 
acesso durante a realização da sessão; 
 
13.1.1 - A verificação será certificada pelo(a) Pregoeiro (a) e instruída com documentos obtidos no 
ato de verificação; 
 
13.1.2 – Verificada a desconformidade do documento, será a empresa inabilitada, nos respectivos 
termos constantes deste edital.  
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13.2 – Na impossibilidade de esclarecimento da dúvida no ato da sessão, caberá ao Pregoeiro decidir 
a questão, resguardado o direito de recurso a qualquer interessado, nos termos da lei. 
 
14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do certame. 
 
15 - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, desatender às 
exigências habilitatórias, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI, do artigo 4º, da Lei Federal nº 
10.520/02. 
 

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 

1 - A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pelo representante legal do licitante, 
deverá ser feita imediata e motivadamente após o anúncio, pelo(a) Pregoeiro(a), da empresa 
vencedora, com registro em ata da síntese das razões de recorrer; 
 
2 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, quando do anúncio 
do vencedor pelo Pregoeiro(a), implicará decadência desse direito, devendo o Pregoeiro(a) adjudicar 
o objeto ao vencedor. 
 
3 - Manifestada e registrada a intenção do licitante interpor recurso contra decisão do Pregoeiro(a), 
caberá àquele a juntada das razões relativas ao recurso no prazo de 3 (três) dias, o qual iniciar-se-á no 
primeiro dia útil após a lavratura da ata, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contra-razões em igual número de dias, os quais começarão a correr do término do prazo 
do recorrente, sendo assegurada vista imediata dos autos aos interessados. 
 
4 - O recurso interposto contra decisão do Pregoeiro(a) terá efeito suspensivo e, se acolhido, 
invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
5 - Caberá ao Pregoeiro(a) receber os recursos interpostos contra suas decisões, examiná-los e instruí-
los e, em caso de não reconsiderar a decisão recorrida, encaminhá-lo ao Prefeito Municipal para 
decisão final. Em qualquer fase da licitação o Pregoeiro poderá promover diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do § 3º, do artigo 43, da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações.   
 
6 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Sr. Prefeito poderá 
homologar o procedimento de licitação e determinar a contratação com o licitante vencedor. 
 
7 – A adjudicação será feita pelo valor Global.  
 

XI - DA FORMA DE PAGAMENTO  
 

1 - O pagamento será efetuado pela contratada na conta bancária indicada pela contratante, em 
parcela única, até o 10º (décimo) dia útil após assinatura do contrato.  
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XIII – DO VALOR ESTIMADO 
 

1 – O valor mínimo estimado para contratação dos serviços é de R$ 877.483,33 (oitocentos e setenta 
e sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos). 

 
XIV - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
1. Sanções administrativas vinculadas ao artigo 7°, da Lei N.° 10.520/2002: 
 
1.1 Ficará impedido de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO 
BRASILIENSE, pelos prazos abaixo previstos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição: 
 
1.1.1  não celebrar o contrato no prazo de 10 dias corridos, contados da data de convocação, ou 
deixar de manter a proposta ou lance no prazo de validade: impedimento de contratar com a 
Administração por 2 (dois) anos; 
1.1.2  apresentar documentação falsa exigida para o certame, fraudar na execução do objeto, 
comporta-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: impedimento de contratar com a 
Administração por 05 (cinco) anos: 
1.1.3 multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total da proposta, pela recusa em assinar 
o contrato, no prazo definido na convocação. 
 
1.2 A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a incidência das 
demais cominações legais contempladas na Lei n.° 8.666/93, especialmente: 
 
1.2.1 Da inadimplência contratual e sanções: 

 
1.2.1.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem 
justificativa aceita pela PREFEITURA MUNICIPAL, resguardada os preceitos legais pertinentes, 
poderá acarretar, nas seguintes sanções: 
1.2.1.1.1 multa de mora no percentual correspondente a 0,5 % (meio por cento), calculada sobre o 
valor total da contratação, por dia de inadimplência de execução, até o limite de 10 (dez) dias úteis, 
caracterizando inexecução parcial. 
1.2.1.1.2 multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da contratação, pela inadimplência além do prazo do subitem anterior, caracterizando 
inexecução total do mesmo.  
1.2.1.1.3 advertência. 
1.2.1.1.4 suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal por prazo de até 02 (dois) anos. 
1.2.1.1.5 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

 
1.2.2 A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei n.° 8666/93, inclusive responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas 
e danos causados à Administração ou a terceiros. 
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1.2.3 A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação enviada pela Prefeitura Municipal. 
 
1.2.4 As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser lavradas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Prefeitura Municipal, devidamente justificado. 
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
2. A aplicação da multa não: 
 
2.1 Impede a CONTRATANTE de rescindir unilateralmente o CONTRATO. 
 
2.2 Impede a imposição das penas de suspensão temporária para participar de licitações, de 
impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
 
2.3 Prejudica a decadência do direito a contratação, nem a aplicação de outras sanções cabíveis. 
 
2.4 Desobriga a CONTRATADA de reparar eventuais danos, perdas ou prejuízos que por ação ou 
omissão tenha causado 
 
2.5 As multas são autônomas, a aplicação de uma exclui a outra e serão calculadas, salvo exceções, 
sobre o valor global do CONTRATO. 
 
2.6 o CONTRATO poderá ser rescindido na ocorrência de qualquer um dos motivos enumerados no 
artigo 78 da lei Federal n.° 8666/93, com as formalidades e consequências previstas nos artigos 79 e 
80 da mesma Lei. 
 
3. Da intenção de aplicação de qualquer das penalidades previstas será concedido prazo para defesa 
prévia de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação, exceto nos casos em que a sanção for 
estabelecida com base no inciso IV, do artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93, devidamente atualizada, 
quando  o prazo para apresentação de defesa pelo interessado será de 10 (dez) dias a contar da 
abertura de vista do respectivo processo, nos termos do artigo 87, § 3º, da mesma lei. 
 
4. Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação do 
apenado. 
 
5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de 
Fornecedores do Município. No caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o licitante terá 
seu cadastro cancelado por igual período. 
6. No caso de ocorrência de uma, algumas ou todas as hipóteses descriminadas no item 1, supra, a 
Administração poderá contratar com a licitante imediatamente melhor classificada, desde que 
atendidas as exigências habilitatórias, podendo o(a) pregoeiro(a) negociar o valor ofertado a fim de 
que seja obtido melhor valor, observando-se o prazo recursal estabelecido nos itens anteriores. 
 

XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não restem comprometidos o 
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interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  
 
2 - Da sessão pública de processamento do pregão será lavrada ata circunstanciada contendo tudo que 
nelas ocorrer e serão assinadas pelo Pregoeiro(a), pela equipe de apoio e pelos representantes dos 
licitantes presentes.  
 
2.1 – As recusas ou as impossibilidades de assinaturas deverão ser registradas expressamente na 
própria ata.  
 
3 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão, bem assim as 
propostas, serão rubricados pelo Pregoeiro(a), pelos membros da equipe de apoio e pelos licitantes 
presentes.  
 
4 – O resultado do presente certame será divulgado no seguinte endereço eletrônico: 
www.americobrasiliense.sp.gov.br, link Transparência. 

5 - Os atos pertinentes a esta licitação, passíveis de publicidade oficial, serão publicados no Diário 
Oficial do Município http://sp.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/americobrasiliense/ 

6 - Os envelopes não abertos ficarão à disposição para retirada pelos respectivos proponentes no 
Departamento de Compras e Licitações.  
 
7 - O proponente vencedor será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução da obrigação, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 
 
8 - A Administração reserva-se o direito de transferir o prazo para o recebimento e abertura das 
propostas descabendo, em tais casos, direito à indenização pelos licitantes. 
 
9 - A participação na presente licitação implica concordância tácita, por parte do licitante, com todos 
os termos e condições deste Edital, seus Anexos e legislação pertinente. 
 
10 - A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de 
razões de interesse público derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, observados os preceitos do artigo 49, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
11 – A Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense não se responsabilizará por documentação ou 
proposta não apresentada dentro do prazo estabelecido neste Edital. 
 
12 - O licitante que deixar de entregar qualquer documento exigido no edital ou apresentar 
documentação falsa para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver 
a proposta ou lance, não celebrar o contrato ou a ata de registro de preços, ou instrumento 
equivalente, falhar ou fraudar a execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas neste Edital das demais 
cominações legais. 
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13 – Este Edital e todos os demais documentos que compõem seus anexos são partes integrantes do 
ajuste, independente de qualquer transcrição. 
 
14 – Fica fixado o Foro da Comarca a que está jurisdicionado o Município de Américo Brasiliense 
para dirimirem-se eventuais litígios decorrentes desta licitação, a qual será regida pelas normas de 
Direito Administrativo e em especial pelas Leis Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93, com suas 
atualizações e pelas normas estabelecidas no Edital do Pregão Presencial nº 0042/2019 e seus 
Anexos. 
 

 
Américo Brasiliense, em 16 de dezembro de 2019. 

 
 
 
 
 
 

DIRCEU BRÁS PANO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I – MINUTA PROPOSTA DE PREÇOS 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0042/2019 - PROCESSO n° 0101/2019 

 
AO 
PREGOEIRO OFICIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, OFICIAL OU PRIVADA, PARA 
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA BANCÁRIA, ENVOLVENDO O 
PROCESSAMENTO DA TOTALIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, MEDIANTE CONTA SALÁRIO 
INDIVIDUALIZADA, DE APROXIMADAMENTE 1405 (UM MIL, QUATROCENTOS E 
CINCO) SERVIDORES, EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE, PELO PERÍODO DE 60 
(SESSENTA) MESES. 

 

Lote Descrição dos serviços Oferta 

Único 

Prestação de serviços de natureza bancária, envolvendo o 
processamento da totalidade da folha de pagamento dos servidores 
públicos municipais ativos e inativos, mediante conta salário 
individualizada, de aproximadamente 1405 (um mil, quatrocentos 
e cinco) servidores, em regime de exclusividade, pelo período de 
60 (sessenta) meses, conforme especificações do Edital e seus 
anexos. 

 
R$ 

 
 
 

Valor total da oferta R$ __________________________ (por extenso) 
 
 
 
 
 
 
 

Razão Social:  

C.N.P.J: 

Endereço:  

Email:    

Telefone: 



 
 
 
 
 

    Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 
 

Avenida Eugenio Voltarel, 25 Américo Brasiliense - SP - Fone (16) 3393-9600 17

 
 Informar os seguintes dados do responsável pela assinatura do eventual contrato: 

 
Nome completo:  
R.G.: 
C.P.F.: 
Data de Nascimento:  
Email Pessoal: 
Email Institucional: 
Telefone: 
Endereço: 

 
 A via de comunicação oficial para transmissão de documentos entre a contratante e a 

contratada será o email institucional informado pela participante. 
 
 
A licitante declara que: 
 
a) Aceita todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
b) O preço apresentado abrange todas as despesas incidentes sobre o objeto da licitação (a exemplo 
de impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e gastos com 
transporte), bem como os descontos porventura concedidos, retenção de parcela ou percentual a 
qualquer título; 
c) O prazo de validade da proposta é de 60 dias, contados da data de entrega dos envelopes 
d) Cumprirá o prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da assinatura do contrato para pagamento 
em uma única parcela na conta indicada pela Secretaria Municipal de Finanças. 
e) Recebeu em tempo hábil toda a documentação pertinente e que tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições do presente Edital e;  
f) Possui capacidade operativa e disponibilidade financeira para atender ao objeto desta licitação.  
 

 
 

LOCAL,           de                      de 2020. 
 
 
 
 

Identificação da proponente 
Assinatura do representante legal 
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0042/2019 

PROCESSO n° 0101/2019 
 

1. Constitui objeto deste Pregão, a prestação de serviços de natureza bancária, envolvendo o 
processamento da totalidade da folha de pagamento dos servidores públicos municipais ativos e 
inativos, mediante conta salário individualizada, compreendendo o processamento e crédito da 
totalidade da folha de pagamento dos servidores e/ou empregados municipais, ativos e inativos da 
Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense. 
 
1.1. As instituições financeiras interessadas, independente de oficiais ou privadas, deverão possuir 
agência local no Município para prestação dos serviços bancários de atendimento público, no horário 
normal de expediente, assim como caixas eletrônicos para atendimento ininterrupto, durante os 
horários normais devidamente regulamentados pelo BACEN – Banco Central do Brasil. 
 
1.2. O vencedor da licitação será a única instituição financeira a prestar o serviço de pagamento da 
folha, promover ações/campanhas para venda/comercialização de produtos financeiros aos servidores 
em todas as dependências da Administração Pública, durante toda a vigência do contrato, bem como 
possuir instalações físicas se vierem a ser cedidas (Agência/PAB/caixa eletrônico), desde que haja 
interesse público e sem custo adicional ao Município.  
 
1.3.  Tendo em vista a formalização e segurança que a atividade de abertura de uma conta requer, não 
obstante o sigilo bancário, o local e datas para a abertura das contas dos servidores serão 
estabelecidos em comum acordo entre a Contratada e a Prefeitura, de maneira a cumprir os prazos 
estabelecidos para o início da prestação de serviços. Portanto, a abertura da conta poderá ser realizada 
com o comparecimento do servidor na agência bancária por ele escolhida ou em local cedido pelo 
Município.  
 
2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
2.1 A licitante deverá ter sistema informatizado que se adéqüe normalmente ao sistema informatizado 
utilizado pelo Município, para que todas as operações de processamento das folhas de pagamento 
pessoal, e as demais objeto deste edital, sejam realizadas por meio eletrônico e “on-line”, de maneira 
totalmente regular.  
 
2.2 Os depósitos da folha de pagamento dos servidores e contratados do Município de Américo 
Brasiliense deverão ser efetuados mediante crédito em conta especifica do servidor e/ou do credor, 
assegurados aos servidores as gratuidades previstas na Circular BACEN n° 3.338/06 e Resolução 
3.402/06 em conta salário; e as gratuidades previstas na Resolução CMN n° 3.919/10 em conta 
corrente. 
 
2.3. Será concedido à instituição financeira vencedora da licitação o direito de disponibilizar aos 
servidores em geral empréstimos em consignação na folha de pagamento, sem exclusividade e a 
critério e responsabilidade deles, em conformidade com a legislação específica. 
 
2.4. Os créditos a serem lançados nas contas dos servidores municipais, nos termos deste Edital, 
serão os valores líquidos das folhas de pagamento mensal, gratificação natalina, 13° salário, férias e 
demais créditos originários da relação entre o servidor e a Prefeitura. 
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2.5. A instituição financeira não poderá cobrar tarifas bancárias sobre as contas correntes mantidas 
em nome da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, inclusive, quanto à movimentação das 
mesmas, durante a vigência do respectivo contrato administrativo, em relação à prestação dos 
serviços bancários previstos no objeto deste edital; nem o pagamento dos salários dos servidores 
implicará em qualquer custo para o Município. 
 
2.6. Eventuais serviços bancários, se devida a cobrança, excepcionalmente, fora das condições 
previstas neste edital, exigir-se-á que sejam pelos menores preços ou tarifas e taxas praticado pelas 
agências locais das demais instituições financeiras, sob pena de ofensa ao princípio da 
economicidade; 
 
2.7. Os serviços bancários, objeto deste edital, somente poderão ser subcontratados, parcialmente, 
mediante expressa anuência do Município, que admitirá o respectivo limite, para cada caso 
especifico. 
 
2.8. O adjudicatário deverá assinar o instrumento contratual, no prazo de até 10 (dez) dias corridos 
contados da data da convocação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a critério 
desta Administração, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das 
sanções previstas em lei e neste edital; 
 
2.9. Promover a abertura de contas dos servidores da Prefeitura do Município de Américo 
Brasiliense/SP, na modalidade conta salário, efetuando a coleta de dados, documentos e assinaturas 
necessárias, dentro do horário de atendimento bancário, no prazo máximo de até 90 dias corridos 
contados após a assinatura do contrato. 
 
2.10. Efetuar o recolhimento do valor ofertado em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura contratual, 
mediante ordem bancária creditada na conta da Prefeitura de Américo Brasiliense/SP, na Caixa 
Econômica Federal, Agência 4236, Operação 006, Conta nº 00000001-2, CNPJ nº 
43.976.166/0001-50. 
 
3. DA JUSTIFICATIVA  
 
3.1. Esta contratação justifica-se pelo fato de que a Prefeitura do Município de Américo 
Brasiliense/SP necessita contratar instituição financeira para prestação de serviços bancários, 
compreendendo assessoramento e gerenciamento dos recursos financeiros, a operacionalização 
financeira da folha de pagamento de servidores ativos e inativos, dentre outros serviços bancários, 
tornando-se imprescindível a presente contratação.  
 
3.2. Considerando que o contrato celebrado entre esta Prefeitura e a Caixa Econômica Federal para 
prestação de serviços de assessoramento bancário e financeiro encerrar-se-á no dia 22 do mês de 
dezembro de 2019, não havendo mais possibilidade de aditivo, faz-se necessário iniciar novo 
processo de contratação para os referidos serviços, posto serem relevantes e imprescindíveis para o 
desenvolvimento das atividades administrativas deste órgão.  
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4. QUADRO SALARIAL ATUAL* (ref. 04 de setembro de 2019) 

 
Faixa Salarial R$ Número de servidores 
De 1 a 3 salários 1.253 
De 3 a 5 salários 125 
De 5 a 10 salários 24 

Acima de 10 salários 3 
Total 1405 

 
 
 
Vínculo empregatício dos servidores com a Prefeitura: 
 

Vínculo 
Qtde.  
Servidores 

Celetistas (ativos) 1097 
Comissionados s/ estabilidade (ativos) 7 
Estagiários (ativos) 44 
Temporários (ativos) 69 
Aposentados (se incluídos na licitação) 148 
Pensionistas (se incluídos na licitação) 40 
TOTAL 1405 

 
 
 
Valor da folha: 
 
Bruto: Mês de referência Nov/2019 =  R$ 3.088.361,48 
Líquido: Mês de referência Nov/2019 = R$ 2.383.487,41 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0042/2019 
PROCESSO nº 0101/2019 

 
A empresa..................................., devidamente inscrita no CNPJ sob nº ................................, com 

sede na .........................................., por seu representante, em conformidade com o disposto no artigo 

4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/2002, DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação exigidos no Edital que rege o certame acima indicado.  

 
Local e data.  

 
 

Assinatura do Representante do Licitante  
RG nº ...  
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O 
MINISTÉRIO DO TRABALHO  

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0042/2019 
PROCESSO Nº 0101/2019 

 
Eu..................................., representante legal da empresa................................., interessada em 

participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 0042/2019 da Prefeitura Municipal de Américo 

Brasiliense, declaro sob as penas da lei, que, a empresa .................................... está em situação 

regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso 

XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal.  

 
Local e data.  

 
 
 

Assinatura do Representante do Licitante  
RG nº ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

    Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 
 

Avenida Eugenio Voltarel, 25 Américo Brasiliense - SP - Fone (16) 3393-9600 23

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0042/2019 
PROCESSO Nº 0101/2019 

 
 
(Nome da empresa).......................................................................CNPJ n.° ..........................., 
sediada..................................(endereço completo), declara, sob as penas da lei, que, até a presente 
data, inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação no presente procedimento licitatório, 
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrência posteriores. 
 
 
 
 
 

Local e data.  
 
 

Assinatura do Representante do Licitante 
RG n° ...  
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ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0042/2019 

 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0101/2019 
 
 
INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº >>>/2020,  firmado aos _____ de ____________ de 2020. 
 
 
O MUNICÍPIO DE AMERICO BRASILIENSE, pessoa jurídica de direito público interno, 
devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 43.976.166/0001-50, com sede na Av. Eugênio Voltarel, n.º 
25, nesta cidade e Comarca de AMERICO BRASILIENSE/SP, neste ato devidamente representado 
pelo Prefeito Municipal, Sr. Dirceu Brás Pano, brasileiro, casado, portador do documento de 
identidade com RG n.º _____________/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º ______________, 
residente e domiciliado na _____________________, nesta cidade e Comarca de AMERICO 
BRASILIENSE, Estado de São Paulo, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a 
empresa ____________________________, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 
_______________, com sede na _______________________, na cidade e Comarca de __________, 
nesse ato representada pelo __________________, _________, portador do documento de identidade 
RG nº __________ e do CPF n.º _____________, domiciliado na rua ___________________, na 
cidade e Comarca de _____________, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente 
contrato, firmam o presente contrato, nos termos Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e 
Decreto Municipal nº 001/2011, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da 
Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, com fundamento no Pregão 
Presencial 0042/2019, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:  
 

1.1. CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, OFICIAL OU PRIVADA, PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA BANCÁRIA, ENVOLVENDO O 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, MEDIANTE CONTA INDIVIDUALIZADA DE 
APROXIMADAMENTE 1405 (UM MIL, QUATROCENTOS E CINCO) SERVIDORES, EM 
REGIME DE EXCLUSIVIDADE, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES. 

 
1.2. Os créditos a serem lançados nas contas dos servidores municipais, nos termos deste Contrato 
serão os valores líquidos das folhas de pagamento mensal, 13º salários, férias e demais créditos 
originários da relação existente entre os servidores e a Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense. 
 
1.3. A CONTRATADA terá preferência e não exclusividade no direito de explorar a realização de 
empréstimos consignados a favor dos servidores municipais, desde que os encargos referentes a esses 
empréstimos sejam aqueles praticados com a menor média de taxa de juros do mercado. 
 
1.4. A instituição Financeira vencedora do certame deverá disponibilizar durante toda a execução do 
contrato, exclusivamente aos servidores municipais: 
 
1.4.1. Os depósitos da folha de pagamento dos servidores e contratados do Município de Américo 
Brasiliense deverão ser efetuados mediante crédito em conta especifica do servidor e/ou do credor, 
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assegurados aos servidores as gratuidades previstas na Circular BACEN n° 3.338/06 e Resolução 
3.402/06 em conta salário; e as gratuidades previstas na Resolução CMN n° 3.919/10 em conta 
corrente. 
 
1.4.2. Sendo a CONTRATADA instituição financeira oficial, também ficará responsável pela 
disponibilidade de caixa do Município, além de outros valores que lhe pertença, exceto os valores 
provenientes de convênios, contratos ou ordens judiciais que disponham de forma contrária (art. 164, 
§3º, da CF). 
 
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. 
 
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 couberem as disposições expressa no instrumento 
convocatório Pregão Presencial nº 0042/2019 – Processo Licitatório nº 0101/2019. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES E DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS: 
 
3.1. O valor do presente contrato é de R$ ____________ (por extenso). 
  
3.2. A CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento do valor ofertado em até 10 (dez) dias úteis 
após a assinatura deste, mediante ordem bancária creditada na conta da Prefeitura de Américo 
Brasiliense/SP, na Caixa Econômica Federal, Agência 4236, Operação 006, Conta nº 00000001-2, 
CNPJ nº 43.976.166/0001-50.  
 
3.3. O atraso no recolhimento do valor deste contrato acarretará a aplicação de multa diária de 
0,125% (zero vírgula cento e vinte e cinco por cento) sobre o valor total. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
4.1. Para o cumprimento do objeto, a CONTRATADA se obriga: 
 
a) executar o objeto contratado com elevada qualidade e no prazo estipulado; 
 
b) realizar com seus próprios recursos todas as obrigações relacionadas com o objeto licitado de 
acordo com as especificações determinadas no Edital do Pregão Presencial nº 0042/2019 e seus 
anexos; 
 
c) cumprir com a legislação federal, Estadual e Municipal pertinente, e se responsabilizar pelos danos 
e encargos de qualquer espécie decorrentes de ações e omissões, culposas ou dolosas, que praticar; 
 
d) pagar e recolher todos os impostos e demais encargos fiscais, bem como todos os encargos 
trabalhistas, previdenciários, sociais e comerciais, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, que 
forem devidos em decorrência do objeto licitado; 
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e) manter durante a execução do Contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
f) efetuar o pagamento do valor homologado na licitação, nos prazos máximos fixados pelo item “3” 
deste contrato, mediante créditos em conta a ser indicada pela CONTRATANTE; 
 
g) promover a abertura das contas a que se referem este instrumento em favor dos servidores públicos 
e agentes políticos, procedendo à coleta de dados, documentos e assinaturas necessárias no local e 
horário de trabalho; 
 
h) efetuar os créditos dos pagamentos na contas dos servidores em conformidade com as informações 
repassadas pela CONTRATANTE; 
 
i) respeitar o limite da margem consignável dos salários no caso de concessão de empréstimos, 
solicitando para tal as informações repassadas pela CONTRATANTE; 
 
j) responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar a CONTRATANT, seus servidores ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 
 
l) não cobrar, nos termos da Resolução BACEN nº 3402/2006 ou instrumento equivalente que vier a 
sucedê-la, qualquer taxa ou tarifa da manutenção das contas dos servidores, garantindo-lhes o saque 
e/ou transferência integral dos valores depositados para este fim; 
 
m) comunicar previamente os funcionários correntistas acerca de qualquer tarifa cobrada por serviços 
adicionais, observadas as normas do Banco Central do Brasil; 
 
n) a cobrança eventual de taxas ou tarifas somente ocorrerá em função do relacionamento particular 
entre o servidor e a CONTRATADA e deverá ser embasada por anuência forma daqueles as 
modalidades de serviços ofertadas por esta; 
 
o) reparar ou corrigir, dentro do prazo estipulado pela CONTRATANTE, os eventuais vícios, 
defeitos ou incorreções constatadas pela fiscalização dos serviços; 
 
p) deverá atualizar constantemente seus serviços e produtos no sentido de alcançar para os servidores 
municipais o melhor e o maior benefício dentre os serviços e produtos oferecidos pelo Banco;  
 
q) garantir a transferência total dos créditos relativos aos salários dos servidores, para outras 
instituições, sem cobrança de taxas, tarifas ou outros emolumentos, conforme §2º do artigo 2º 
Resolução 3.402/06 do BACEN/CMN; 
 
r) deverá prestar serviços, cumprindo a forma prevista na respectiva proposta, dentro do prazo 
estabelecido, sob pena de incorrer nas mesmas sanções previstas neste Contrato e na legislação 
aplicável a espécie;  
 
s) manter sistema informatizado compatível com o sistema da Prefeitura Municipal de Américo 
Brasiliense para que todas as operações relativas ao presente Contrato sejam processadas por meio 
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eletrônico e “on-line”, ficando a cargo da CONTRATADA arcar com todas as despesas com as 
adaptações que se mostrarem necessárias; 
 
t) acompanhar a avaliação a ser realizada trimestralmente pela CONTRATANTE, quanto aos 
serviços prestados pela CONTRATADA junto ao mercado financeiro de modo a aferir os serviços 
cobrados dos servidores, de acordo com a média praticada pelos 10 (dez) maiores bancos do varejo 
do país. 
 
5.2. Para o cumprimento do objeto, a CONTRATANTE se obriga: 
 
a) a informar o saldo da margem consignável dos salários dos servidores municipais, por ocasião da 
solicitação de empréstimo, sempre que solicitado pela CONTRATADA;  
 
b) a enviar a relação nominal dos funcionários, contendo os valores a serem creditados aos servidores 
públicos e contratados, bem como os demais dados necessários e solicitados pela CONTRATADA, 
com a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data marcada para o pagamento dos salários; 
 
c) a garantir às informações e documentos necessários a execução dos serviços por parte da 
CONTRATADA, com inclusão ou exclusão de servidores e agentes políticos; 
 
d) disponibilizar os recursos financeiros necessários no dia do pagamento dos servidores e agentes 
políticos, sendo que a efetivação dos respectivos créditos pela CONTRATADA dependerá sempre 
da disponibilidade de saldo suficiente da CONTRATANTE, com 02 (dois) dias de antecedência da 
data de efetivação dos créditos; 
 
e) efetuar todos os pagamentos de salários de seus servidores através da CONTRATADA; 
 
f) a CONTRATANTE deverá informar a agência da CONTRATADA o email, assim como o nome 
completo e RG dos responsáveis pelas autorizações de liberações de crédito, cabendo-lhes as 
obrigações de manter esses dados sempre atualizados; 
 
g) fiscalizar a fiel execução do contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE 
 
5.1. O preço contratado permanecerá fixo e irreajustável. 
 
CLÁUSUAL SEXTA – DAVIGÊNCIA 
 
6.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 60 (sessenta) meses, contados da data de 
assinatura deste instrumento contratual, período durante o qual também vigerá a permissão de uso e 
acessória à prestação dos serviços. 
 
CLAUSULA SETIMA – DA ALTERAÇÃO   
 
7.1. A CONTRATADA obriga-se a manter durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ela assumidas, todas as condições e qualificações exigidas na licitação, devendo 
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comunicar a CONTRATANTE imediatamente qualquer alteração que possa comprometer a 
manutenção do presente Contrato. 
 
7.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo os serviços 
contratados. 
CLÁUSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO 
 
8.1. Vincula-se o presente Contrato aos termos do Processo do Pregão Presencial nº 0042/2019, bem 
como as disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA NONA – DOS FUNCIONÁRIOS  
 
9.1 O presente instrumento não estabelecerá qualquer vinculo empregatício entre a 
CONTRATANTE e os funcionários contratados diretamente pela CONTRATADA, sendo que esta 
assume todas as obrigações de suportar espontaneamente e integralmente todos os custos e despesas 
relativas aos serviços de seus profissionais contratados para atender aos serviços objeto desta 
contratação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ENCARGOS 
 
10.1. Todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como os tributos de qualquer espécie que venham 
a ser devidos em decorrência do presente contrato, correrão por conta do CONTRATADO. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIDADES: 
 
11.1 O CONTRATADO será responsável pelas indenizações decorrentes de danos ao Município ou a 
terceiros decorrentes de sua ação ou omissão, culposa ou dolosa. O CONTRATADO também será 
responsável pela eficiência e eficácia, bem como, pela segurança de seus procedimentos relacionados 
com os serviços bancários, sobretudo, na própria agência local e nos respectivos caixas eletrônicos, 
não cabendo ao Município contratante a responsabilidade por ações danosas praticadas por terceiros 
aos equipamentos, valores ou materiais sob responsabilidade da instituição financeira contratada. 
 
11.2 O CONTRATADO será responsável pelas providências necessárias para garantir os 
procedimentos de segurança aos seus equipamentos, assim como, para os serviços operados nos 
postos de atendimento eletrônico ou caixas eletrônicos em conformidade com a legislação vigente, 
devendo toda e qualquer ação ser previamente autorizada pelo Município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES: 
 
12. Sanções administrativas vinculadas ao artigo 7°, da Lei N.° 10.520/2002: 
 
12.1 Ficará impedido de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO 
BRASILIENSE, pelos prazos abaixo previstos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição: 
 
12.1.1 não celebrar o contrato ou deixar de manter a proposta ou lance no prazo de validade: 
impedimento de contratar com a Administração por 2 (dois) anos; 
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12.1.2 apresentar documentação falsa exigida para o certame, fraudar na execução do objeto, 
comporta-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: impedimento de contratar com a 
Administração por 05 (cinco) anos: 
12.1.3 multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total da proposta, pela recusa em 
assinar o contrato, no prazo definido na convocação. 
 
12.2 A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a incidência das 
demais cominações legais contempladas na Lei n.° 8.666/93, especialmente: 
 
12.2.2 Da inadimplência contratual e sanções: 

 
12.2.1.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem 
justificativa aceita pela PREFEITURA MUNICIPAL, resguardada os preceitos legais pertinentes, 
poderá acarretar, nas seguintes sanções: 
12.2.1.1.1 multa de mora no percentual correspondente a 0,5 % (meio por cento), calculada sobre o 
valor total da contratação, por dia de inadimplência de execução, até o limite de 10 (dez) dias úteis, 
caracterizando inexecução parcial. 
12.2.1.1.2 multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da contratação, pela inadimplência além do prazo do subitem anterior, caracterizando 
inexecução total do mesmo.  
12.2.1.1.3 advertência. 
12.2.1.1.4 suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal por prazo de até 02 (dois) anos. 
12.2.1.1.5 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante 
vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada. 

 
12.2.2 A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de 
outras, previstas na Lei n.° 8666/93, inclusive responsabilização da licitante vencedora por eventuais 
perdas e danos causados à Administração ou a terceiros. 
 
12.2.3 A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação enviada pela Prefeitura Municipal. 
 
12.2.4 As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser levadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Prefeitura Municipal, devidamente justificado. 
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
12.3. A aplicação da multa não: 
 
12.3.1 Impede a CONTRATANTE de rescindir unilateralmente o CONTRATO. 
 
12.3.2 Impede a imposição das penas de suspensão temporária para participar de licitações, de 
impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
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12.3.3 Prejudica a decadência do direito a contratação, nem a aplicação de outras sanções cabíveis. 
 
12.3.4 Desobriga a CONTRATADA de reparar eventuais danos, perdas ou prejuízos que por ação ou 
omissão tenha causado 
 
12.3.5 As multas são autônomas, a aplicação de uma exclui a outra s serão calculadas, salvo 
exceções, sobre o valor global do CONTRATO. 
 
12.3.6 o CONTRATO poderá ser rescindido na ocorrência de qualquer um dos motivos enumerados 
no artigo 78 da lei Federal n.° 8666/93, com as formalidades e conseqüências previstas nos artigos 79 
e 80 da mesma Lei. 
 
12.4 Da intenção de aplicação de qualquer das penalidades previstas será concedido prazo para 
defesa prévia de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação, exceto nos casos em que a sanção for 
estabelecida com base no inciso IV, do artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93, devidamente atualizada, 
quando  o prazo para apresentação de defesa pelo interessado será de 10 (dez) dias a contar da 
abertura de vista do respectivo processo, nos termos do artigo 87, § 3º, da mesma lei. 
 
12.5. Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação 
do apenado. 
 
12.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de 
Fornecedores do Município. No caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o licitante terá 
seu cadastro cancelado por igual período. 
 
12.7. No caso de ocorrência de uma, algumas ou todas as hipóteses descriminadas no item 1, supra, a 
Administração poderá contratar com a licitante imediatamente melhor classificada, desde que 
atendidas as exigências habilitatórias, podendo o(a) pregoeiro(a) negociar o valor ofertado a fim de 
que seja obtido melhor preço, observando-se o prazo recursal estabelecido nos itens anteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO: 
 
13.1. A rescisão contratual poderá ocorrer por ato de ambas às partes de pleno direito, 
independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, assim como, 
livre de qualquer ônus nos seguintes casos: 
 
a) por dolo, culpa, simulação ou fraude na sua execução; 
 
b) quando pela reiteração das impugnações efetuadas pela CONTRATANTE ficar evidenciado a 
incapacidade da CONTRATADA de executar o objeto do presente contrato, ou dar continuidade ao 
mesmo; 
 
c) no caso de falência ou concordata, liquidação ou dissolução judicial ou extrajudicial da 
CONTRATADA, ou ainda caso ocorra à alteração em sua estrutura social que prejudique, ou 
impossibilitem a execução do fornecimento do serviço contratado; 
 
d) nos demais casos previstos nos artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº. 
8.883/94. 
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CLÁSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO: 
 
14.1. Fica expressamente vedada a empresa contratada a transferência de responsabilidade, a titulo 
oneroso ou gratuito, bem como a subcontratação do fornecimento da presente licitação, a qualquer 
outra empresa, no todo ou em parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
15.1. A despesa do presente contrato não onerará nenhuma receita do Município de Américo 
Brasiliense. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUJEIÇÃO E DOS CASOS OMISSOS: 
 
16.1. As partes submetem-se as normas da Lei Federal nº. 8.666/93, com atualizações posteriores 
cujos dispositivos, complementares pelo disposto no Edital do procedimento licitatório em referência 
e demais disposições legais pertinentes, fundamentarão a solução dos casos omissos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
17.1. Não obstante o fato de a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução do 
objeto do contrato/ata, a Administração, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a 
mais ampla e completa fiscalização do ajuste. 
 
17.2. A fiscalização para cumprimento do presente contrato, por parte da Prefeitura, poderá ser 
alterada e/ou complementada, a qualquer tempo, mediante autorização do PREFEITO MUNICIPAL 
e posterior comunicação à CONTRATADA. 
 
17.3. Fica designado pela Prefeitura o(a) servidor(a) .............................., CPF nº .........................., 
cargo.........................., para fiscalização do contrato, bem como, prestar toda assistência e orientação 
que se fizerem necessárias, que poderá, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a 
correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas 
no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das 
penalidades cabíveis. 
 
17.4. Caberá ao servidor indicado pela Administração, conforme item anterior, o acompanhamento 
efetivo do cumprimento pela CONTRATADA, dos termos do presente contrato, em observância ao 
disposto no inc. III, art. 58 e art. 67 da Lei n.º 8666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO: 
 
18.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Américo Brasiliense, Estado de São Paulo, para dirimir 
dúvidas oriundas deste Termo de Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, ou que venha a ser. 
 
CLÁUSULA  DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
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19.1.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. 
 
19.2. Se uma das partes tolerarem qualquer infração em relação aos dispositivos deste instrumento, 
não importará em liberação da outra parte em cumprir com as obrigações assumidas e nem tampouco 
que o dispositivo infringido tenha sido considerado cancelado. 
 
19.3 E por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e 
forma que, que assim juntamente com as testemunhas presentes, abaixo nomeadas e identificadas. 
 
 
 
 
 
    CONTRATANTE:____________________________ 
 
 
 
    CONTRATADA:_______________________________ 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1º ____________________________________________ 
 
 
2º ____________________________________________    
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ANEXO VII - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO TCE/SP 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 0042/2019 - PROCESSO Nº 0101/2019 

 

CONTRATANTE: _________________________________________________ 

CONTRATADO: __________________________________________________ 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________ 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, OFICIAL OU PRIVADA, PARA 
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA BANCÁRIA, ENVOLVENDO O 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, MEDIANTE CONTA INDIVIDUALIZADA, DE 
APROXIMADAMENTE 1405 (UM MIL, QUATROCENTOS E CINCO) SERVIDORES, EM 
REGIME DE EXCLUSIVIDADE, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES. 
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)________________________________________ 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, 
conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do 
TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, 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, em conformidade com o 
artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá 
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

LOCAL e DATA: _________________________________________________ 
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura:______________________________________________________ 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

Pelo CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Pela CONTRATADA: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________  

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Advogado:  

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 


