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PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2017 

Tipo julgamento: Maior Lance Final 

 

 

Pregão Presencial prestação de serviços bancários de 

gerenciamento e processamento da folha de pagamento 

dos servidores públicos municipais da Prefeitura de 

Derrubadas.  

 

 

ALAIR CEMIN, Prefeito Municipal de Derrubadas/RS, no uso de suas atribuições 

legais torna público para conhecimento dos interessados que às 09 horas do dia 19 de abril de 

2017, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Derrubadas/RS, localizada na Avenida 

Pelotas, 595, reunir-se-á o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 122/2016, 

com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a prestação de 

serviços bancários de gerenciamento e processamento da folha de pagamento dos servidores 

públicos municipais da Prefeitura de Derrubadas/RS, sendo esta do tipo MAIOR LANCE FINAL, 

processando-se esta licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto 

Municipal nº 14/2010 de 12 de maio de 2010 e da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

1 - DO OBJETO 

 

Constitui objeto do presente edital a contratação de instituição financeira para a 

prestação de serviços bancários de gerenciamento e processamento da folha de pagamento 

dos servidores públicos municipais ativos e inativos, contratados temporários, cargos em 

comissão e cargos eletivos, tendo por órgão pagador a Prefeitura de Derrubadas, pelo prazo 

de 60 (sessenta) meses, consoante o disposto neste Edital e nos seus Anexos.  

 

1.1 - Somente poderão participar desta licitação as instituições financeiras oficiais e/ou as 

instituições bancárias privadas, regularmente em atividade, conforme legislação específica.  

 1.2 - Não poderão participar desta licitação, consórcio de instituições financeiras, qualquer 

que seja sua forma de constituição.  

 1.3 - É vedada a subcontratação de outra instituição financeira pela vencedora do certame, 

mesmo que seja sua controlada ou controladora para a execução total ou parcial dos serviços objeto 

deste Pregão.  

 1.4 - Poderão participar da presente licitação as instituições financeiras interessadas que 

atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos.  

 1.5 - Não poderão participar deste pregão os interessados que se encontrarem em processo 

de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que estejam cumprindo 

suspensão temporária de participação em licitação, impedidos de contratar com a Administração 



2 

 

Pública ou que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 

Pública.  

 1.6 - É facultada a participação de instituições financeiras que não possuam agência ou 

Posto de Atendimento na cidade de Derrubadas, desde que se comprometam à instalá-los no 

prazo de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do contrato administrativo e que estejam 

efetivamente operando quando do início da vigência contratual objeto do presente edital, sob pena 

de não o fazendo, ser submetido a multa contratual na ordem de 10% sobre o valor da avença.  

 

2 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

2.1 - Até 02 (dois) dias úteis, da data para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão, 

devendo protocolizar o pedido à autoridade competente, cabendo à mesma decidir sobre a petição 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

2.2 – O pedido deverá ser apresentado por escrito e protocolado junto ao Setor de 

Protocolos da Prefeitura Municipal de Derrubadas. 

2.3 – Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova 

data para a realização do certame. 

 

3 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 8 (oito) 

deste Edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes 

distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o 

que se sugere a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE DERRUBADAS 

EDITAL DE PREGÃO N.º 18/2017 

ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

------------------------------------------------------------------------------- 

AO MUNICÍPIO DE DERRUBADAS 

EDITAL DE PREGÃO N.º 18/2017 

ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1- Todos os licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro por 

intermédio de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a 

participar deste procedimento licitatório, venha a responder pela licitante representada, devendo, 
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ainda no ato de credenciamento, identificar-se exibindo o original da carteira de identidade ou 

outro documento equivalente. 

 4.2- Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a 

intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos 

neste Edital, por sua representada. Não será admitida a participação de um mesmo representante 

para mais de uma empresa licitante.  

 4.3- Para o credenciamento, é necessária a apresentação conjunta dos seguintes 

documentos:  

 I - documento oficial de identidade do representante da licitante;  

 II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e 

lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, 

conforme modelo anexo, ou documento no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da 

licitante, em decorrência de tal investidura.  

 III- apresentar declaração, como condição obrigatória para participação da licitação, 

conforme modelo anexo, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, e 

que não existe qualquer fato impeditivo à participação.  

 4.4- Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada 

dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante (estatuto social, contrato social ou 

outro instrumento de registro comercial).  

 4.5- A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento 

impedirá a participação do representante, podendo a instituição financeira participar no presente 

certame, todavia sem a faculdade de efetuar lances e manifestar interesse na interposição de 

recursos. 

4.6- Os documentos poderão ser apresentados no original, ou por qualquer processo de 

cópia, devidamente autenticada por cartório competente ou por servidor desta Administração 

legalmente designado.  

4.7- Os documentos necessários para o credenciamento poderão ser apresentados a 

partir das 08h30min até às 09horas do dia 19/04/2017.  

4.8 – A licitante deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação, conforme disposto no artigo 4°, inciso VII da Lei 

Federal nº 10.520/2002. A declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes, no momento do 

credenciamento. 

4.9 - Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é 

obrigatório a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

 

5 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

5.1 - No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença das 

licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, 

receberá os envelopes nº 01 - PROPOSTA e Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO. 
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5.2 - Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será 

aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 

5.3 - O Pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, mediante 

documentação apresentada e lavrada em ata.  

 

6 - PROPOSTAS DE PREÇO 
 

O envelope "Proposta de Preços" deverá conter a proposta de preço para a integralidade do 

objeto do certame, conforme modelo anexo, de forma que atenda aos seguintes requisitos:  

I - Ser apresentada em uma via, em língua portuguesa, em papel timbrado da licitante ou 

identificado com o carimbo padronizado do CNPJ, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou 

entrelinhas, em parcela à vista e única, com o valor expresso em moeda nacional (R$) em 

algarismos e /ou por extenso, devendo suas folhas ser rubricadas e a última assinada por quem de 

direito;  

 II - Razão social, endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual ou Municipal.  

 III - Número do pregão.  

 IV - Descrição do Objeto da Licitação, obedecidas as especificações constantes no edital.  

 V – Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 

contados a partir de sua apresentação.  

VI - Local, data, assinatura e identificação do signatário.  

VII - Juntar à proposta as declarações abaixo:  

a) Declaração que está ciente que tomou conhecimento do edital e concorda com todas as 

suas condições. 

b) Declaração dando ciência que a oferta financeira proposta será de exclusiva 

responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos 

mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 c) Declaração expressa de que no lance ofertado, bem como o preço e taxa cotado de acordo 

com o Anexo deste Edital, foi considerado todos os custos e despesas necessários ao cumprimento 

integral das obrigações decorrentes da licitação.  

 

 6.2- Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste 

edital.  

 6.3 – As propostas deverão observar o lance mínimo de R$ 159.000,00 (cento e 

cinquenta e nove mil reais) que será considerado para efeitos de aceitabilidade da proposta 

vencedora, tendo como forma de pagamento à vista, em até 30 (trinta) dias contados da 

homologação do certame e formalizado o instrumento contratual.  

 

7 - DA HABILITAÇÃO 
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7.1 - Para fins de habilitação neste Pregão, a licitante deverá apresentar dentro do 

ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos: 

7.1.1 – Habilitação Jurídica 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; 

c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

d) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.1.1.1 – Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos 

referidos no item 8.1.1, a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento, 

previsto no item 4 deste Edital. 

7.1.2 – Regularidade Fiscal 
a) Certidão negativa de débito junto ao INSS; 

b) Certificado de regularidade junto ao FGTS; 

c) Certidão negativa para com a Fazenda Federal; 

d) Certidão negativa para com a Fazenda Estadual; 

e) Certidão negativa para com a Fazenda Municipal, sendo esta do domicilio ou sede do 

licitante. 

7.1.3 – Regularidade Trabalhista 
a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

7.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída 

pelo seu Certificado de Registro Cadastral, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado 

e o registro cadastral esteja no prazo de validade. 

Observação: caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro 

esteja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do 

cadastro ou anexá-la, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação. 

7.3 – Qualificação Técnica 

a) Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358-02; 

b) Declaração de Idoneidade; 

c) Declaração da licitante atestando que não possui em seu quadro societário servidor 

público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista; 

7.4 – Qualificação Econômico-Financeira 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, com data não superior a 30 (trinta) dias, 

da data designada para a apresentação do documento. 

7.5 - Os documentos apresentados poderão ser em original, cópia autenticada em cartório, 

ou cópia autenticada por servidor público municipal designado para este fim. Os documentos 
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extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de 

seus dados pela Administração Municipal. 

 

8 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

8.1- Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante que ofertar o 

menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

8.2 - Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a 

licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de 

classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a 

respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente 

com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

8.3 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a 

vencedora e, a seguir, proporcionará as licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de 

interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, 

importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante. 

8.4 - O resultado do julgamento será submetido à autoridade competente, para 

homologação. 

  

9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1- No julgamento será levado em consideração o critério de seleção da proposta mais 

vantajosa para a Administração, determinando que será classificada a licitante que apresentar a 

proposta de acordo com as especificações do Edital e oferecer, maior valor, observados os prazos, 

as especificações técnicas e demais condições definidas neste Edital.  

9.2- Será desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou 

subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes 

ou que seja inferior ao preço mínimo disposto no item 6.3.  

9.3- Serão classificadas e proclamadas pelo Pregoeiro,  o  licitante  que  apresentar  o  

maior preço.  

9.4- O Pregoeiro convidará todas as licitantes classificadas, de forma sequencial, a 

apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço, vedados lances com 

diferenças de valores inferiores à R$ 500,00 (quinhentos reais), podendo este valor ser alterado no 

decorrer da fase de lances e com a concordância de todos os participantes da fase.  

 

10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1 - Tendo a licitante manifestada motivadamente, na sessão pública do Pregão, a 

intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de 

recurso. 

10.2 - Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o 

registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre 
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as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, 

proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo. 

10.3 - A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão 

pública do Pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

10.4 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o 

ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo 

subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 

05 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que 

houver dado causa à demora. 

 

11 - DOS PRAZOS 

11.1 - Esgotados todos os prazos recursais, a Administração Municipal, no prazo de 05 

(cinco) dias, convocará a(s) licitante(s) classificada(s) para assinar(em) Ata de Registro de 

Preços, que terá validade de 60 (sessenta) meses a contar da data de sua assinatura. 

11.2 - O termo inicial do contrato será o de sua assinatura e terá validade por sessenta 

meses. 

11.3 - O contrato não gerará vínculo entre as partes, ficando sob responsabilidade do(a) 

Contratado(a) todas e quaisquer responsabilidades para o devido fornecimento dos serviços ora 

contratados, inclusive em horários especiais, havendo necessidade da parte Contratante. 

11.4 - No termo de contrato deste Pregão estão definidos os critérios e as penalidades em 

caso de inexecução total ou parcial do mesmo. 

 

12- DAS PENALIDADES  

12.1- Em caso do licitante vencedor recusar-se a honrar o compromisso 

injustificadamente, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto neste edital, 

garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.  

12.2 - As penalidades referidas no caput  do  artigo  81,  da  Lei  nº  8666/93  e  alterações 

posteriores,  não  se  aplicam  às  demais  licitantes  que  forem  convocadas  conforme a ordem de 

classificação das propostas, que não aceitarem a contratação.  

12.3- O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar 

o contrato, deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação 

falsa, ensejar o  retardamento  da  execução  de  seu  objeto,  não  mantiver  a  proposta,  falhar  ou  

fraudar  na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 

impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo mínimo de 02 (dois) anos até 05 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais;  

12.4- A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, 

pela inexecução total ou parcial do Edital e futuro Contrato Administrativo:  

I - advertência;  

II – multa(s), que deverá (ao) ser recolhida(s) na tesouraria desta municipalidade:  
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a) de 1% (um por cento) sobre o valor de quaisquer créditos não efetuados, além do 

pagamento de eventuais custos e encargos financeiros decorrentes desta mora;  

b) de 2% (dois por cento) do valor total do contrato por infração a qualquer condição 

estipulada no Edital, não prevista na alínea anterior, aplicada em dobro na reincidência.  

c) Pela inexecução total ou parcial do CONTRATO, a Contratante poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar a Contratada as  sanções  previstas  nos  incisos  I,  III  e  IV  do  art.  87  da  

Lei 8.666/93 e 9.648/98, e multa de 15% sobre o valor total do contrato.  

12.5- As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente.  

12.6- Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV do artigo 87, da 

Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, os profissionais ou as empresas que praticarem os ilícitos 

previstos no artigo 88 do mesmo diploma legal.  

12.7- Para as penalidades previstas, será garantido o direito ao contraditório, e ampla 

defesa. 

 

13- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 - Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas 

decorrentes de interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de 

Derrubadas, Setor de Licitações, sito à Avenida Pelotas, 595, ou pelos telefones (55) 3616- 3058 

ou fax (55) 3551- 1854, no horário compreendido entre as 7h30min às 11h30min e das 13h30min 

às 17h30min, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para 

recebimento dos envelopes. 

13.2 - Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente 

Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados na Prefeitura Municipal, Setor de 

Licitações. 

13.3 - Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 

realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, 

automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüente ao ora fixado. 

13.4 - Para agilidade dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na 

documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 

13.5 - Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser 

apresentados em original ou por cópia autenticada ou, ainda, publicação em órgão da imprensa 

oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à 

verificação da autenticidade de seus dados pela Administração Municipal. 

13.6 – O(A) proponente que vier a ser contratado(a) ficará obrigado(a) a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por 

conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 

8.666/93, sobre o valor inicial contratado. 

13.7 - Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
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13.8 - A Administração Municipal poderá revogar a licitação por razões de interesse 

público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de 

indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93). 

13.9 - Fica eleito o Foro da Comarca de Tenente Portela/RS, para dirimir quaisquer 

litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, 

por mais privilegiado que seja.           

 

Anexos do Edital 

I – Ata Registro Preço   V - Declaração para Habilitação; 

II – Proposta - Modelo;    VI - Declaração de Idoneidade; 

III - Minuta de Contrato;    VII - Declaração que não Emprega Menor; 

IV - Carta de Credenciamento;   

 

 

               Derrubadas/RS, 04 de abril de 2017. 

 

 

 

 

ALAIR CEMIN 

Prefeito Municipal 

 

 

  

Este Edital se encontra examinado e 

aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

Em ___/___/______. 

________________________ 

Assessor Jurídico 
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ANEXO I 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2017 

Pregão Presencial nº 18/2017 

 

Aos ___ dias do mês de ___ de ___, nas dependências do Setor de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Derrubadas/RS, situada na Avenida Pelotas, nº 595, o Diretor da ________, nos 

termos do art. 15 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das 

propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 18/2017, para REGISTRO DE PREÇOS, por 

deliberação do pregoeiro e equipe de apoio, homologada em ________, e publicada no 

_______________, em _________, resolve REGISTRAR O PREÇO mais vantajoso, caracterizado 

pela maior oferta, firmada pela instituição Bancária ______________________(Nome da empresa 

e qualificação completa) 

 

1 – OBJETO  

Constitui objeto do presente Registro de Preços a contratação de instituição financeira 

para a prestação de serviços bancários de gerenciamento e processamento da folha de 

pagamento dos servidores públicos municipais ativos e inativos, contratados temporários, 

cargos em comissão e cargos eletivos, tendo por órgão pagador a Prefeitura de Derrubadas, 

pelo prazo de 60 (sessenta) meses, consoante o disposto neste Edital e nos seus Anexos. 

 

2 – VIGÊNCIA  

A presente Ata de Registro de preços vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a partir da 

data de sua assinatura.  

 

3 – DO PAGAMENTO  

A CONTRATADA pagará o valor de R$ ........................., à vista, em única parcela, sem 

qualquer desconto, na conta movimento: agência: ...........,conta:............, Banco:........., indicada 

pela Secretaria Municipal de Finanças, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data da 

assinatura do contrato. 

 

4 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

4.1- Iniciar os serviços contratados nos prazos fixados no Edital do Pregão, a contar da 

publicação do presente instrumento contratual.  

4.2- Comprovar periodicamente sempre que solicitado pelo município de Derrubadas, seu 

índice de Basiléia, de no mínimo 11% de acordo com Resolução do Banco Central.  

4.3- Manter a regularidade jurídica, econômico-financeira  e  fiscal,  bem  como  de  sua  

qualificação técnica descritas no Edital, durante toda a execução do contrato.  

4.4- Observar rigorosamente as condições para a prestação dos serviços, nos termos dos 

Anexos do Edital do Pregão.  
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4.5- Manter permanentemente atualizado, para efeito de pagamento, cadastro dos servidores 

ativos, inativos, celetistas, estatutários e contratados emergencialmente que são  objeto  do  

pagamento  de pessoal,  sendo  que  a  CONTRATANTE  disponibilizará  os arquivos  necessários  

à  sua operacionalização.  

4.6- Abrir para os servidores municipais uma conta corrente para o recebimento dos 

créditos junto a CONTRATANTE, respeitando a legislação específica do Banco Central do Brasil.  

4.7- Realizar o pagamento aos servidores municipais, nas respectivas contas correntes, 

conforme os Boletins Eletrônicos que são gerados pela CONTRATANTE, nas condições previstas 

nos anexos do edital.  

4.8- O município de Derrubadas determinará a data dos créditos, disponibilizando os 

recursos financeiros com antecedência mínima de 01 (um) dia da seguinte maneira:  

D -1 = data para ser repassado o arquivo  

D 0 = data da entrega dos recursos pelo município para a Instituição Financeira vencedora  

D +1 = crédito na conta do servidor, disponível para saque.  

O processamento do crédito deverá ser feito a contar da 24h de D0.  

4.9- A CONTRATADA não receberá qualquer remuneração oriunda dos cofres públicos 

municipais por esse serviço ou por quaisquer prestações de serviços bancários correlatos (emissão 

de extratos diários, informações de saldos a qualquer momento e por qualquer meio, fornecimento 

de relatórios, transferências, ordens de pagamento etc.), diferente daquelas previstas no edital.  

4.10- A CONTRATADA fica obrigada a manter durante a execução deste instrumento, 

todas as qualificações e habilitações inerentes ao objeto contratual e as exigidas pelas Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 

posteriores e da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

5.1- Efetuar os créditos decorrentes da folha de pagamento dos servidores públicos 

municipais ativos e inativos, contratados em caráter emergencial e agentes políticos, da 

Administração Direta na conta corrente aberta de modo individual em nome destes. 

 

DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES  

6.1 – O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e nos casos previstos nas Leis nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Federal nº 8.666, de 21de junho de 1993 e suas alterações, 

bem como fica assegurado à CONTRATANTE alterá-lo ou rescindir unilateralmente,  nos  casos  

previstos  na legislação citada.  

6.2- São aplicáveis as sanções  

6.3- Em caso de rescisão do  presente  contrato  por  parte  da  CONTRATANTE,  não  

caberá  à CONTRATADA direito a qualquer indenização, salvo nas hipóteses previstas pelo § 2º, 

do artigo 79, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  
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6.4- São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal n. 8.666/93, com as 

alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94 e demais normas pertinentes, podendo ser 

cumuladas com as outras previstas no corpo do edital, assim: 

a)- advertência;  

b) de 2% (dois por cento) do valor total do contrato por infração a qualquer condição 

estipulada no Edital, não prevista na alínea anterior, aplicada em dobro na reincidência.  

c) Pela inexecução total ou parcial do CONTRATO, a Contratante poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar a Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 

8.666/93 e 9.648/98, e multa de 15% sobre o valor total do contrato.  

6.5- A sanção prevista na alínea “c”, também poderá ser aplicada à CONTRATADA que 

tenha sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de  tributos,  praticar  ato  ilícito  

visando  frustrar  os objetivos da licitação, ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar 

com a Administração.  

6.6- As penalidades  são  independentes  e  a  aplicação de  uma  não  exclui  a  das  outras,  

quando cabíveis 

 

7 – DAS CONDIÇÕES FINAIS  

7.1 – A presente contratação é regida pelo disposto no Código Civil Brasileiro, 

principalmente os fatos que dependam de orientação por parte da CONTRATANTE, e em especial, 

as Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei  Federal  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993  e  

suas  alterações  e  da  Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e demais disposições 

legais pertinentes à espécie, não  implicando  em  qualquer  vínculo  empregatício  entre  as  partes,  

não  cabendo  a  CONTRATADA, pleitear  por  quaisquer  vantagens  e/ou  direitos  da  legislação  

trabalhista,  previdenciária  social  e fundiária. 

 

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições 

estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo 

____________________, representando a Administração Municipal de Derrubadas e pelo(s) Sr.(s) 

___________, CPF nº _________, Carteira de Identidade _________, representando a(s) 

EMPRESA(S) REGISTRADA(S), tendo como testemunhas o ______________ e o 

____________, a todo o ato presentes. 

 

Derrubadas/RS, em ________ de ________ de 2017. 

 

 

  _____________________     _____________________                       

Representante Administração Municipal                     Representante Empresa 

 

_____________________                 _____________________ 

Testemunha         Testemunha 
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ANEXO II 

 

     PROPOSTA FINANECEIRA 

   Modelo 

 

 

Nome do Proponente: 

 

Endereço: 

 

CNPJ: 

 

 

Pregão Presencial nº 18/2017 

 

 

O valor da proposta mínima da empresa proponente é de R$ ______________________ 

 

 

 

(Valor por extenso) 

 

Validade da proposta 

   

 

   Data dd/mm/aaaa. 

 

 

 

Carimbo e assinatura do proponente 
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ANEXO III 

 

 

MINUTA DE CONTRATO 

Contrato nº ___/____ 

  

Que entre si fazem, de um lado o MUNICIPIO DE DERRUBADAS, Pessoa Jurídica de 

Direito Público, com sede na Avenida Pelotas, 595, inscrita no CGC/MF sob nº 94.442.282/0001-

20, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor ALAIR CEMIN, denominado neste 

ato de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ______________________, estabelecida à 

____________________________, município de _______________, inscrita no CNPJ nº 

_______________ representada pelo(a) Senhor(a)__________________, CPF ____________ a 

seguir denominado(a) simplesmente de CONTRATADO(A), contratam o que segue nas cláusulas e 

condições a seguir:                                                                    

 

I – DO OBJETO: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato refere-se ao Pregão Presencial 

nº 18/2017 conforme segue: 

“Contratação de instituição financeira para a prestação de serviços bancários de 

gerenciamento e processamento da folha de pagamento dos servidores públicos municipais 

ativos e inativos, contratados temporários, cargos em comissão e cargos eletivos, tendo por 

órgão pagador a Prefeitura de Derrubadas, pelo prazo de 60 (sessenta) meses”. 

 

II – FORMA DE FONECIMENTO: 

CLÁUSULA SEGUNDA: Os serviços serão realizados em local adequado de 

responsabilidade do(a) Contratado(a), dentro dos padrões legais estabelecidos às instituições 

bancárias. Por motivo de racionalidade e agilidade administrativa, os serviços bancários deverão 

ser prestados no perímetro urbano do município de Derrubadas/RS, sem qualquer tipo de custo 

adicional para isto.  

 

III – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

CLÁUSULA TERCEIRA: A CONTRATADA pagará o valor de R$ ........................., à 

vista, em única parcela, sem qualquer desconto, na conta movimento: Agência: 

...........,conta:............, Banco:........., indicada pela Secretaria Municipal de Finanças, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias após a data da assinatura do contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado na presente licitação não sofrerá alteração, 

devendo a contratada proceder na quitação integral em espécie e comprovação junto à Prefeitura de 

Derrubadas.   
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IV – DOS PRAZOS: 

CLÁUSULA QUINTA: O termo inicial do presente contrato será o de sua assinatura e 

terá vigência no prazo de até 60 (sessenta) meses. 

O presente contrato não gera vínculo entre as partes, ficando sob responsabilidade do(a) 

Contratado(a) todas e quaisquer responsabilidades para o devido fornecimento dos serviços ora 

contratados, inclusive em horários especiais, havendo necessidade da parte Contratante. 

 

CLÁUSULA SEXTA: O(A) Contratado(a) é responsável pelos danos que causar, por 

culpa ou dolo, na execução do contrato, ao Município ou a terceiros. 

 

V – SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 

CLÁUSULA SÉTIMA: O não cumprimento do objeto do presente contrato implicará nas 

penas previstas nos art. 81, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo que a multa, se aplicada, 

poderá ser de: 

- até 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva proposta; 

- até 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva proposta, por dia de atraso no prazo 

de pagamento previsto. 

 

CLÁUSULA OITAVA: O(A) Contratado(a) está sujeito(a) às penalidades previstas no 

capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, na execução dos contratos.   

 

CLÁUSULA NONA: O(A) Contratado(a) reconhece, expressamente, o direito do 

Município de rescindir unilateralmente o contrato pela sua inexecução total ou parcial, com a 

aplicação das sanções contratuais, legais e regulamentares. 

 

CLAUSULA DÉCIMA: O presente contrato rege-se, no que for omisso, pelas condições 

previstas pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que o(a) Contratado(a) declara conhecer e 

acatar. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O presente contrato é intransferível não podendo 

o(a) Contratado(a) subcontratar ou sub-empreitar o objeto do mesmo, sem a expressa autorização 

do Município. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: As partes elegem o Foro da Comarca de Tenente 

Portela/RS, como o único competente para dirimir as controvérsias oriundas da interposição das 

cláusulas do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 
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 E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em duas vias de 

igual teor e forma, para um mesmo e desejado efeito jurídico, na presença de duas testemunhas 

instrumentais. 

 

     Derrubadas/RS, ______de ___________ de ____. 

 

 

    ___________________________                                            ___________________________ 

                CONTRATANTE                                          CONTRATADO(A) 

           PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

TESTEMUNHAS 

_____________________                 _____________________ 

 

 

VISTO: 

 

________________________ 

       Assessoria Jurídica 
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ANEXO IV 

 

 

Pregão Presencial nº 18/2017 

 

 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Modelo 

 

 

 Pela presente, credenciamos o (a) Sr.(a)________________________________, 

portador da carteira de identidade nº _______________________, a participar do 

procedimento licitatório, sob a modalidade acima, instaurado por este órgão público.  

 Na qualidade de representante legal da 

empresa_____________________________________________, outorga-se ao acima 

credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de 

recurso.  

 

 

    Cidade/UF, _______de ______________de 201__.  

 

 

 

Nome e assinatura 

Carimbo da empresa 

 

 



18 

 

ANEXO V 

 

 

Pregão Presencial nº 18/2017 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

 

 

 Pela presente, DECLARAMOS para fins de participação no presente processo 

licitatório, que a empresa ___________________________________________, 

inscrita no CNPJ nº ______________________________, atende plenamente aos 

requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória 

exigida no Edital. 

  

 

    Cidade/UF, _______de ______________de 201__.  

 

 

 

Nome e assinatura 

Carimbo da empresa 
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ANEXO VI 

 

 

Pregão Presencial nº 18/2017 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Modelo 

 

 

À Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Derrubadas  

 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade acima, instaurado por es se órgão público, 

que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em 

qualquer de suas esferas.  

Por expressão da verdade, firmamos a presente.  

 

 

_______________________, ____ de ___________ de 201__. 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa  
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ANEXO VII 

 

 

Pregão Presencial nº 18/2017 

 

 

 

DECLARAÇÃO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

______________________________________, inscrita no CNPJ n° 

_____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

____________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

________________________ e do CPF nº _______________________, DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 , 

acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .  

 

 

_______________________, ____ de ___________ de 201__. 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa  

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v

