
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 001/2017 

 

Objeto: Cessão onerosa do direito de efetuar o 

pagamento da folha dos servidores públicos do 

Município de Novo Xingu/RS, com exclusivida-

de, pelo período de 60 (sessenta) meses, em 

conformidade com as disposições deste Edital, 

bem como as expressas na Lei nº 8.666/1993.  

Requisitante: Secretaria Municipal de Adminis-

tração, Planejamento e Finanças. 

Tipo: Melhor oferta. 

Processo administrativo n° 015/2017. 

 O Município de Novo Xingu, neste ato representado pelo seu Prefeito Muni-

cipal Jaime Edsson Martini, torna público que, no local, dia e horário abaixo especifica-

dos, a Administração estará recebendo os documentos de habilitação preliminar e as 

propostas das empresas interessadas em participar da presente licitação, do tipo MAI-

OR OFERTA, a qual se processará nos termos deste Edital e em conformidade com as 

disposições da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, e com as Resoluções 

nº 3.402/06, nº 3.424/06 e Circular nº 3.522/11, do Banco Central do Brasil - BACEN. 

 

1. LOCAL, DATA E HORÁRIO: 

 

1.1.      LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Novo Xingu, localizada à 

Av. Emílio Knaak, nº1160 – Centro. 

1.2.      DATA: 28/06/2017. 

1.3.      HORÁRIO: 9 horas. 

 

2. OBJETO: 

 Constitui objeto da presente licitação a seleção de instituição financeira para 



a cessão onerosa do direito de efetuar o pagamento da folha dos servidores públicos do 

Município, incluindo-se o serviço de realizar o pagamento dos servidores públicos muni-

cipais, ativos, estatutários, celetistas e contratados temporários, da Administração Dire-

ta, em número aproximado de 160 (cento e sessenta), podendo ocorrer variações, para 

mais ou para menos, ao longo do período do contrato. 

 

3. PARTICIPAÇÃO DOS LICITANTES: 

3.1.  Poderão participar da presente Concorrência, as instituições financeiras que 

atenderem a todas as exigências deste Edital e seu Anexo I, inclusive quanto à docu-

mentação. 

3.2.  Não será admitida a participação de instituições financeiras que se encon-

trem: 

 a) em regime de intervenção ou liquidação extrajudicial; 

 b) impedidas de licitar e contratar com a Administração Municipal de Novo 

Xingu/RS e as declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Públi-

ca.  

 

4. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

4.1.  Os licitantes deverão apresentar os documentos de habilitação e propostas 

em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, identificados por meio dos números 1 e 2, 

os quais, preferencialmente, deverão conter, externamente, a indicação de seu conteú-

do, do seguinte modo: 

 

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO 

AO MUNICÍPIO DE NOVO XINGU - RS 

CONCORRÊNCIA N° 001/2017 

NOME DA EMPRESA: 

 

ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA 



AO MUNICÍPIO DE NOVO XINGU - RS 

CONCORRÊNCIA N° 001/2017  

NOME DA EMPRESA: 

 

4.2. Os envelopes nº 01 (Habilitação) e nº 02 (Proposta), deverão ser entregues 

no Setor de Licitações até a data e horário designados nos subitens “1.2” e “1.3”. 

 

5. CREDENCIAMENTO: 

5.1.  O licitante poderá apresentar documento que credencie seu representante a 

participar da sessão pública e lhe confira poderes para a prática de todos os atos da lici-

tação, em especial para renunciar ao prazo recursal, podendo ser entregue separada-

mente dos envelopes nº 01 e 02, acompanhado de cédula de identidade do credencia-

do. 

5.1.1. Se o credenciamento se der por instrumento particular (carta de credencia-

mento ou procuração), deverá estar acompanhado do ato que demonstre ter poderes o 

outorgante. 

 

6. ENVELOPE N° 01 – HABILITAÇÃO: 

6.1.  O envelope n° 01 deverá conter a seguinte documentação: 

6.1.1.  Ato Constitutivo da instituição, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores; 

6.1.2. Autorização de funcionamento pelo Banco Central do Brasil; 

6.1.3.  Declaração do Banco Central do Brasil de que não se encontra em regime 

de intervenção ou liquidação extrajudicial; 

6.1.4.  Certidão de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tem-

po de Serviço (FGTS); 

6.1.5.  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.); 



6.1.6.  Certidão de regularidade de Tributos Municipais, expedido pelo Município 

no qual esteja localizado o estabelecimento do licitante; 

6.1.7. Certidão de regularidade de Tributos Estaduais, expedida pela Unidade da 

Federação na qual esteja localizado o estabelecimento do licitante; 

6.1.8.  Certidão de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais adminis-

trados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da 

União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão 

Conjunta Negativa); 

6.1.9. Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, que atende ao 

disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do 

Decreto Federal n.º 4.358-02; 

6.1.10. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Tra-

balho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 

de 1943. 

6.2. Os documentos acima relacionados, se apresentados na forma de cópias re-

prográficas, deverão estar autenticados, ressalvados aqueles obtidos por meio da inter-

net. As autenticações poderão ser feitas em Cartório competente, ou no Setor de Com-

pras e Licitações (sem ônus) desta Prefeitura, até 01 (um) dia de antecedência à data 

indicada no subitem 1.2, das 07:30 às 11:30 horas, e das 13:00 às 17:00 horas. 

 

7. ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA: 

7.1.  Os licitantes deverão apresentar suas propostas redigidas em língua nacio-

nal, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, que prejudiquem a perfeita interpretação, e 

assinadas por seu representante legal; 

7.2.  A oferta pela cessão do direito de efetuar o pagamento da folha dos servido-

res deverá ser expressa em moeda corrente nacional.  

7.2.1.        O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, a contar do 

seu recebimento. 



7.2.2.          A proposta poderá seguir o modelo do Anexo I. 

 

8. IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

8.1. As impugnações ao ato convocatório da concorrência serão recebidas até o 

segundo dia útil anterior a data designada no subitem 1.2. 

8.2. As impugnações deverão ser feitas por escrito, dirigidas ao Prefeito Municipal 

e entregues no Protocolo Geral desta Prefeitura, situado à Avenida Emílio Knaak, n° 

1160 – Centro. 

 

9. PROCEDIMENTO E JULGAMENTO: 

9.1.  Os envelopes n.º 01 (Habilitação) e n.º 02 (Proposta) deverão ser entregues 

no Setor de Licitações, situado no endereço indicado no subitem 1.1, até a data e horá-

rio designados nos subitens 1.2 e 1.3; 

9.2.  Abertos os trabalhos pela Comissão de Licitações, considerar-se-á encerrado 

o prazo de recebimento dos envelopes, não sendo tolerados atrasos, sendo que ne-

nhum outro documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer adendos, acrés-

cimos ou modificações à documentação apresentada; 

9.3.  Abertos os envelopes nº 01 (DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO), os docu-

mentos serão apresentados a todos os proponentes e rubricados folha a folha pelos 

seus representantes e membros da Comissão de Licitação, não implicando a rubrica em 

reconhecida validade de seu conteúdo, mas tão somente de sua existência; 

9.4.  A licitação transcorrerá em sessão pública, sendo que somente um represen-

tante legal ou agente credenciado de cada licitante terá direito a manifestação; 

9.5.  Para efeitos deste Edital, serão considerados inabilitados os licitantes que 

deixarem de apresentar integralmente a documentação solicitada no prazo estipulado 

ou apresentá-la com vícios ou defeitos substanciais que dificultem ou impossibilitem seu 

entendimento; 



9.6.  Publicado o resultado da fase de habilitação, se todos os concorrentes, habi-

litados ou não, renunciarem ao direito de interpor recurso, a Comissão de Licitações la-

vrará ata circunstanciada do evento e procederá de imediato à abertura dos envelopes 

nº 02 (PROPOSTA); 

9.7.  Os recursos deverão ser interpostos com observância do art. 109, inc. I, da 

Lei nº 8.666-1993, dirigidos à Autoridade Superior, por meio da Comissão de Licitações 

e entregues no Protocolo Geral desta Prefeitura. 

9.8.  Após a homologação da licitação, os proponentes inabilitados terão o seu 

envelope nº 02 à disposição, lacrado, no Setor de Licitações, para a retirada mediante 

protocolo; 

9.9.  Não ocorrendo o previsto no subitem 9.6, no local, dia e hora previamente 

designados pela Comissão de Licitações, e comunicados aos licitantes, serão abertos 

os envelopes nº 02 (PROPOSTA); 

9.10.  Somente serão classificadas as propostas superiores a R$ 111.083,40 (cen-

to e onze mil e oitenta e três reais quarenta centavos); Valor de referencia obtido 

através o levantamento pela FAMURS. 

9.11.  O valor deverá ser líquido, sendo vedada, sob qualquer título, a retenção de 

parcela ou valor pela proponente. 

9.12.  Será desclassificada a proposta condicional ou alternativa. 

9.13.  O critério de julgamento será o maior valor ofertado, dando-se a classifica-

ção pela ordem decrescente das propostas apresentadas. 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar 

direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a pro-

posta no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

 

10. CRITÉRIO DE DESEMPATE: 

 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por 

sorteio público. 



 

11. PRAZOS: 

11.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05(cinco) 

dias, convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à con-

tratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 

11.1.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo 

mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do res-

pectivo prazo. 

11.2. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração 

convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 

inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então re-

vogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente 

a 10% (dez por cento) do valor da proposta vencedora e mais a suspensão temporária 

da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo 

de 02 (dois) anos. 

11.3.  O prazo de vigência do contrato é de 60 meses, contados a partir da assina-

tura pelo vencedor, sendo vedada a prorrogação do contrato. 

 

12. REPASSE: 

                   A adjudicatária deverá depositar em conta bancária a ser indicada pela Se-

cretaria Municipal de Finanças, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da assina-

tura do contrato, o valor da proposta financeira apresentada. 

 

13. ENCARGOS: 

                 Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como 

qualquer outro decorrente de multas, responsabilidade civil e similares, com referência 

ao objeto do presente contrato, serão arcados pela contratada. 



 

14. FISCALIZAÇÃO: 

14.1.   A fiscalização do serviço e do cumprimento das obrigações contratuais será 

exercida pelo contratante, por meio de um servidor, lotado na Secretaria Municipal de 

Administração, Planejamento e Finanças, órgão dotado do mais amplo poder para as-

segurar que o serviço esteja de acordo com o estipulado pelo presente Edital e disposi-

ções contratuais. 

14.2.   À fiscalização cabe: 

                 a) registrar eventuais atos ou fatos que importem em descumprimento de 

cláusulas contratuais e condições previstas neste Edital; 

                 b) julgar a qualidade dos serviços e propor a aplicação de penalidades em 

conformidade com o prescrito na Lei nº 8.666/93 e com o item 18, deste edital; 

14.3.  A fiscalização exercida pelo Contratante, nos termos dos subitens 14.1 e 

14.2, não isenta a cessionária das responsabilidades previstas no Edital e no contrato.  

14.4.  Caso os serviços não atendam às exigências constantes do Edital e seus 

anexos, a fiscalização poderá solicitar ao setor competente o início de processo admi-

nistrativo, para apuração da infração e aplicação da penalidade cabível. 

 

15. OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA: 

15.1.  São obrigações da cessionária: 

15.1.1 Executar o objeto contratado com elevada qualidade e no prazo estipulado; 

15.1.2 Realizar com seus próprios recursos todas as obrigações relacionadas com o 

objeto desta licitação, de acordo com as especificações determinadas neste Edital e em 

seus Anexos; 

15.1.3 Cumprir a Legislação Federal, Estadual e Municipal pertinente, e se respon-

sabilizar pelos danos e encargos de qualquer espécie decorrentes de ações ou omis-

sões, culposas ou dolosas, que praticar; 

15.1.4 Pagar e recolher todos os impostos e demais encargos fiscais, bem como to-

dos os encargos trabalhistas previdenciários, sociais e comerciais, prêmios de seguro e 



de acidentes de trabalho, que forem devidos em decorrência do objeto desta Licitação; 

15.1.5 Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obriga-

ções assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação; 

15.1.6 Caso não possua agência própria ou posto de atendimento bancário, ou 

caixa eletrônico na cidade, de que se compromete, sob as penas da lei, a instalar em 

Novo Xingu – RS, um Posto de Atendimento Bancário (PAB) ou caixa eletrônico, no 

prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data da assinatura do contrato, poden-

do ser prorrogado à critério do Município; 

15.1.7 No caso de os equipamentos de atendimento eletrônico instalados apresenta-

rem defeito ou mau funcionamento, deverá a contratado consertá-los no prazo máximo 

de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação formal. Os equipamentos instalados 

deverão estar em perfeito estado de funcionamento, no mínimo, 95% (noventa e cinco 

por cento) do tempo em que exigida sua disposição; 

15.1.8 Os serviços de vigilância e de limpeza dos postos de atendimento eletrônico , 

bem como seguros de qualquer natureza relativos aos eventuais espaços públicos em 

que instalados, serão de inteira responsabilidade da cessionária; 

15.1.9 Arcar com os custos da instalação dos postos de atendimento eletrônico; 

15.1.10 Não transferir ou ceder as suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, 

sem prévia autorização do Contratante; 

15.1.11 Oferecer aos servidores municipais, sem a cobrança de qualquer tarifa, a ces-

ta de serviços descrita no item 15.2, deste edital. Os demais serviços prestados pela ins-

tituição financeira, e voluntariamente contratados pelos servidores, poderão ser remune-

rados de acordo com a tabela de tarifas da Instituição Financeira; 

15.2  A cesta de serviços, a que se refere o item 15.1.11, compreenderá, no míni-

mo, os seguintes produtos/serviços: 

 a) abertura e manutenção de conta salário;  

 b) transferência, total ou parcial, dos créditos para outras instituições;  

 c) saques, totais ou parciais, dos créditos;  

         d) 02 (dois) extratos mensais emitidos em terminal eletrônico;  

         e) 25 (vinte e cinco) pagamentos diversos (caixas/autoatendimento);  

                   f) e manutenção de cartão magnético; 



15.3        Para os servidores que optarem pela transferência total e automática dos 

créditos para outras instituições não será fornecido o cartão magnético, em atendimento 

ao disposto no art. 6º, §2º, da Resolução nº 3.424/06, do BACEN. 

 

16. CONDIÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

16.1.  O Município à pedido da cessionário,  cederá espaço público para a estrutura 

e montagem destinada à instalação do Posto de Atendimento Bancário ou atendimento 

eletrônico, sendo que, os custos da instalação e manutenção ocorrerão por conta da 

cessionária, sendo que os projetos deverão ser submetidos à aprovação da Secretaria 

Municipal de Administração, Planejamento e Finanças. 

16.1.1. Ao término da cessão, todas as benfeitorias e instalações físicas realizadas 

no local destinado à instalação do Posto de Atendimento Bancário, que não puderem 

ser levantadas sem prejuízo a sua utilização, serão incorporadas ao patrimônio do Mu-

nicípio, sem ônus para o ente público.  

16.2.  Em caso de constatação de irregularidades na execução das estruturas, a 

cessionária se obriga a saná-las imediatamente. 

16.3.  Não será permitida nenhuma atividade distinta ou estranha ao objeto desta 

licitação, exceto o recolhimento de tributos e créditos municipais, no local destinado ao 

funcionamento do Posto de Atendimento Bancário e de atendimento eletrônico, sendo 

vedada as suas cessões ou transferências sem autorização expressa da Administração 

Municipal. 

16.4.  No caso de os equipamentos de atendimento eletrônico instalados apresen-

tarem defeito ou mau funcionamento, deverá a contratada consertá-los no prazo máxi-

mo de 24 (vinte e quatro horas) horas, a contar da notificação formal. Os equipamentos 

instalados deverão estar em perfeito estado de funcionamento, no mínimo, 95% (noven-

ta e cinco por cento) do tempo em que exigida sua disposição.  

16.5.  Os serviços de vigilância e de limpeza dos postos de atendimento eletrônico 

e do Posto de Atendimento Bancário, bem como seguros de qualquer natureza relativos 



aos espaços públicos em que instalados, serão de inteira responsabilidade da cessioná-

ria. 

16.6. O prazo da permissão de uso do bem público, para a instalação do posto 

exigível para a exploração de serviços bancários, será durante toda a vigência do con-

trato. 

 

17. CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

17.1.  Nos casos em que o servidor optar pela transferência de sua remuneração 

para conta bancária de outra instituição financeira, basta ao servidor formalizar essa 

opção junto à cessionária uma única vez, não sendo necessária a formalização nos 

meses seguintes. 

17.1.1. Os valores a serem transferidos deverão estar à disposição, na conta bancá-

ria informada pelo servidor, na mesma data em que estiverem disponíveis na instituição 

financeira cessionária para os demais servidores do Município. 

17.2. O licitante vencedor não poderá cobrar tarifas bancárias sobre as contas 

mantidas em nome do Município e a movimentação das mesmas, durante a vigência do 

contrato, bem como o pagamento dos servidores não implicará em qualquer custo ao 

ente público. 

17.3.  Os créditos a serem lançados nas contas correntes dos servidores, nos ter-

mos deste Edital, serão os valores líquidos das folhas de pagamento, gratificação nata-

lina (décimo terceiro salário), férias e demais créditos originários do vínculo entre o ser-

vidor e o Município. 

17.4.  O Município enviará a relação nominal dos servidores, contendo os dados 

necessários para o pagamento, com antecedência de 02 (dois) dias úteis, da data do 

crédito. 

17.5. O Município 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 Contra-

tada 

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

deverá ser feito a contar da 24h de D0. 

17.6.  A Pirâmide Salarial (valor e quantidade de funcionários por faixa salarial), re-

ferente a maio de 2017, é definida da seguinte forma: 

Até R$ 1.000,00, 06 servidores; 

De R$ 1.000,01 à R$ 2.000,00, 77 servidores; 

De R$ 2.000,01 à R$ 3.000,00, 53 servidores; 

De R$ 3.000,01 à R$ 4.000,00, 14 servidores; 

De R$ 4.000,01 à R$ 5.000,00, 04 servidores; 

De R$ 5.000,01 à R$ 7.000,00, 02 servidores; 

De R$ 7.000,01 à R$ 10.000,00, 01 servidor; 

Acima de R$ 10.000,00, 01 servidor. 

17.7.  Valor da folha de pagamento (base salarial março de 2017): 

Total Bruto: R$ 366.612,01(trezentos e sessenta e seis mil, seiscentos e doze reais e 

um centavo); 

Total Líquido: R$ 285.768,44 (duzentos e oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e 

oito reais e quarenta e quatro centavos); 

 

18. PENALIDADES 

18.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver 

a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa, estará sujeita a 

pena de suspensão de seu direito de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo 

de até 02 (dois) anos.  

18.2 A recusa da adjudicatária em assinar o Contrato ou, conforme o caso, em retirar o 

pedido de fornecimento, sem justificativa aceita pela Administração, dentro do prazo es-

tabelecido, bem como o inadimplemento na entrega dos serviços ou bens contratados, 

implicará na aplicação das seguintes sanções: 



a) Advertência; 

b) Multa de 1% (um por cento) do valor da proposta, por dia, em caso de atraso no 

repasse, de que trata o item 11.1, até o limite de 10 (dez) dias, após o qual será consi-

derado inexecução total do contrato; 

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual, pela recusa na assinatura 

do Contrato ou na retirada do pedido de fornecimento ou por infração a quaisquer das 

cláusulas e itens deste Edital e seus anexos; 

d) Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do Con-

trato nos casos previstos em Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da respon-

sabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir pelas perdas e danos a 

que der causa; 

e) Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de con-

tratar com a Prefeitura Municipal de Novo Xingu - RS, por prazo não superior a 02 (dois) 

anos, no caso de recusa da assinatura do Contrato sem motivo justificável; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da pu-

nição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade; 

g) Perda da garantia contratual, quando for o caso. 

18.3 Na hipótese da não execução do serviço, ou caso não ocorra o cumprimento do 

item 15.1.6 do Edital, ou de sua paralisação, ou de retardamento não motivados, ou ain-

da em caso de execução imperfeita do objeto contratado, a Administração poderá res-

cindir o contrato sem prejuízo de outras penalidades previstas na Lei Federal nº 

8.666/93. 

18.4 O valor da(s) multa(s) será atualizado monetariamente, nos termos da Lei nº 

10.734/89, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.275/02, Decreto nº 31.503/92, 

e alterações subsequentes. 

18.5 As importâncias relativas às multas serão pagas, pela contratada, após a respecti-

va notificação, no prazo que lhe for assinalado. Se o valor da multa ou indenização de-

vida não for recolhido conforme determinado pela Administração,  acrescido de correção 

de correção monetária e de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou quando 



for o caso, cobrada judicialmente. 

18.6 As penalidades previstas neste Edital são independentes e a aplicação de uma não 

exclui a de outras. 

18.7 As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas 

ou penais previstas no Capítulo IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e 

demais diplomas legais aplicáveis a matéria. 

18.8 De qualquer sanção imposta, a contratada poderá, no prazo máximo de cinco dias 

úteis, contados da intimação do ato, oferecer recurso à Prefeitura, devidamente funda-

mentado. 

 

19. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

 Considerar-se-á extinto o Contrato ao término do prazo da cessão e, ainda, 

nas seguintes hipóteses, sempre garantindo ao Contratado o direito de ampla defesa: 

       a) rescisão unilateral, por inexecução contratual, nos termos do artigo 78 da 

Lei nº 8.666/93, ou por inadimplemento das obrigações financeiras por parte da cessio-

nária, nos termos dispostos  neste Edital e respectivo Contrato. 

        b) anulação do presente procedimento licitatório e seu respectivo contrato. 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1.  O licitante é responsável pela fidelidade das informações e dos documentos 

apresentados. 

20.2.          As dúvidas quanto à interpretação de qualquer parte deste Edital, assim co-

mo esclarecimentos sobre quaisquer incorreções ou discrepâncias encontrados no 

mesmo, bem como solicitações de informações adicionais, deverão ser formuladas por 

escrito, encaminhadas ao Setor de Licitações e apresentadas no Protocolo Geral desta 

Prefeitura, até 05 (cinco) dias úteis antes da data designada no subitem 1.2; 

20.3.  Fazem parte integrante deste Edital o Anexo I - Modelo de Formulário de 

Apresentação de Proposta – e o Anexo II - Minuta de Contrato. 



20.4. Prevalecerão os termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e demais legislações 

em vigor, no que o edital for omisso. 

20.5. Maiores informações serão ofertadas pessoalmente aos interessados, de se-

gunda à sexta-feira, das 07:30 às 11:30 horas, e das 13:00 às 17:00 horas, no Setor de 

Licitações da Prefeitura, na Avenida Emílio Knaak, 1160 - Centro, Novo Xingu - RS. Não 

serão fornecidas informações desta licitação por telefone. As dúvidas poderão ser es-

clarecidas através de consulta por escrito, protocoladas junto ao Departamento de Lici-

tações e Compras.  

20.6 O foro competente para dirimir eventuais conflitos decorrentes desta licitação será 

o da Comarca de Constantina – RS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegi-

ado que seja. 

 

 Novo Xingu/RS, aos 23 dias do mês de maio de 2017. 

 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Este edital foi examinado e aprovado pela Assessoria Jurídica 

quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto 

por não deter conhecimento técnico sobre o mesmo. 
 Em ........../.............../............... 

 

________________________ 

Mateus Berton Conterato 

OAB RS 82.259 

Procurador Jurídico 



TERMO DE REFERENCIA 
 

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DA FOLHA DE PA-
GAMENTO 

 

1. OBJETO: 
1.1. Contratação de Instituição Financeira para operar os serviços de processamento 
e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos servidores do 
MUNICÍPIO DE NOVO XINGU - RS, sem ônus para a contratante, pelo prazo de 60 
(sessenta) meses. 
1.2. Será assegurado aos servidores o direito de transferir os valores depositados em 
conta salário para outra conta de Instituição Financeira diferente e da qual os mesmos 
sejam titulares, sem custos, nos termos da Resolução nº. 3.402/2006 do Banco Central. 
 

2. JUSTIFICATIVA: 
2.1. Necessidade de operacionalizar o pagamento dos créditos provenientes da folha 
de pagamento dos servidores do MUNICÍPIO DE NOVO XINGU - RS, por meio de Ins-
tituição Financeira que ofereça estes serviços. 
 

3. CONTRATAÇÃO: 
3.1. A contratação dos serviços de processamento e operacionalização da folha de 
pagamento dos servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU - RS, será 
precedida de licitação pública, na forma de Concorrência, pelo critério de melhor ofer-
ta de preço, com fundamento no inciso XXI do artigo 37 da Constituição da República 
Federativa, por meio de Instituição Financeira que ofereça serviços com qualidade. 
 

4. DESCRICAO DO OBJETO: 
4.1 Em caráter de exclusividade: 
4.1.1 Centralização e processamento de créditos da folha de pagamento gerada pelo 
MUNICÍPIO DE NOVO XINGU - RS, a serem creditados em conta de titularidade de 
seus servidores, no banco contratado. 
4.1.2 A instituição financeira contratada deve assegurar, sem ônus para a contratante e 
seus servidores, a faculdade de transferência, com disponibilidade no mesmo dia, dos 
créditos para conta de depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles livremente 
abertas em outras instituições financeiras, em conformidade com artigo 2º da Resolu-
ção 3.402/2006 do Banco Central. 
 

5. CRITÉRIO PARA AFERIÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA: 
5.1. Com a finalidade de aferição da proposta mais vantajosa à Administração, o MU-
NICÍPIO DE NOVO XINGU - RS, adotará como critério a melhor oferta de preço, refe-
rente aos serviços de processamento e gerenciamento da Folha de Pagamento, pelo 
período de 60(sessenta) meses. 
 

6. INFORMES NECESSÁRIOS À FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
6.1. Serviços de processamento e gerenciamento da folha de pagamento; 
6.1.1. O valor ofertado deverá ser líquido, não cabendo à contratada a retenção de 
parcela ou percentual a qualquer título. 



6.1.2. O valor Liquido mensal da folha de pagamento é de R$ 285.768,44 (duzentos e 

oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), já dedu-
zido os encargos sociais, e valor bruto R$ 366.612,01(trezentos e sessenta e seis mil, 
seiscentos e doze reais e um centavo), tendo como base o Mês de março de 2017. 
6.1.3. Os servidores do MUNICÍPIO DE NOVO XINGU - RS, recebem o salário até o 
5° dia útil de cada mês. 
6.1.4. Pirâmide Salarial: 
 

VENCIMENTOS LIQUIDOS QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS VALOR R$ 
285.768,44 (duzentos e oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e oito reais e 
quarenta e quatro centavos). (referente projeção para o mês 05/2017). 
 

PIRÂMEDE SALARIAL DOS SERVIDORES: REF. MÊS 05/2017 (PROJEÇÃO). 

FAIXA SALARIAL - RENDA LIQUIDA 
REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 

2016 

NR. SERVIDORES 

Até R$ 1.000,00 6 

R$ 1.000,01 a R$ 2.000,00  77 

R$ 2.000,01 a R$ 3.000,00 53 

R$ 3.000,01 a R$ 4.000,00  14 

R$ 4.000,01 a R$ 5.000,00  4 

R$ 5.000,01 a R$ 7.000,00  2 

R$ 7.000,01 a R$ 10.000 ,00 1 

Acima de R$ 10.000,00  1 

BASE DE CÁLCULO DO MONTANTE MÍNIMO A SER RECEBIDO PELO MUNICÍPIO DE NOVO 
XINGU – RS, DE ACORDO COM A PIRÂMIDE SALARIAL (X60). 

FAIXA FAIXA DE SALÁRIO BASE LIQUIDADA 
REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 

VALOR MENSAL POR 
SERVIDOR EFETIVO 

1 Até R$ 1.000,00 R$ 8,22 

2 R$ 1.000,01 a R$ 2.000,00  R$ 10,00 

3 R$ 2.000,01 a R$ 3.000,00 R$ 12,80 

4 R$ 3.000,01 a R$ 4.000,00  R$ 14,26 

5 R$ 4.000,01 a R$ 5.000,00  R$ 17,00 

6 R$ 5.000,01 a R$ 7.000,00  R$ 19,26 

7 R$ 7.000,01 a R$ 10.000 ,00 R$ 22,61 

8 Acima de R$ 10.000,00  R$ 24,90 
 

7. FORMA E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 
7.1. A CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento do valor ofertado um uma 
única parcela em até 15 (dez) dias uteis da data de assinatura do contrato, mediante 
ordem bancária creditada na conta do MUNICÍPIO DE NOVO XINGU - RS, na conta 
indicada pelo Município no Contrato. 
 



8. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 
8.1. PRODUTOS E TARIFAS: 
8.1.1. A CONTRATADA poderá disponibilizar, no mínimo, a franquia de serviços ban-
cários essenciais com isenção de tarifas da resolução 3.919/10 do CMN – Conselho 
Monetário Nacional. 

8.1.2. Oferecer aos servidores municipais, sem a cobrança de qualquer tarifa, a cesta 
de serviços descrita no item 15.2, deste Edital. Os demais serviços prestados pela insti-
tuição financeira, e voluntariamente contratados pelos servidores, poderão ser remune-
rados de acordo com a tabela de tarifas da Instituição Financeira; 
8.2. A cesta de serviços, a que se refere o item 15.1.11, compreenderá, no mínimo, os 
seguintes produtos/serviços: 
 a) abertura e manutenção de conta salário;  
 b) transferência, total ou parcial, dos créditos para outras instituições;  
 c) saques, totais ou parciais, dos créditos;  
         d) 02 (dois) extratos mensais emitidos em terminal eletrônico;  
         e) 25 (vinte e cinco) pagamentos diversos (caixas/autoatendimento);  
                  f) e manutenção de cartão magnético; 
 

9. DA IMPLANTAÇÃO DA AGÊNCIA, POSTO BANCÁRIO NO MUNICÍPIO OU CAI-
XA ELETRONICO: 

9.1. A Licitante vencedora que não possuir agencia situada no Município de NOVO 
XINGU - RS, deverá instalar e iniciar as operações de um Posto de Atendimento, Caixa 
Eletrônico ou Agencia, no município em até 90 (noventa) dias corridos contados a partir 
da assinatura do contrato. 
9.2. A CONTRATADA deverá manter funcionários suficientes para atender a demanda 
dos servidores, os quais não terão qualquer vínculo empregatício com a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NOVO XINGU - RS. 
 

10. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE: 
10.1. Efetuar os pagamentos de salários de seus servidores através da CONTRATADA. 
10.2. Informar sempre que solicitado pela CONTRATADA, o saldo da margem consig-
nável dos salários, por ocasião da solicitação de empréstimos; 
10.3. Enviar a relação nominal de servidores, contendo os valores líquidos a serem 
creditados, bem como os demais necessários solicitados pela CONTRATADA, com an-
tecedência mínima de 01(um) dia útil da data para o pagamento dos salários. 
10.4. Garantir as informações e documentação necessária à execução dos serviços por 
parte da CONTRATADA, com a exclusão de servidores; 
10.5. Disponibilizar os recursos financeiros no dia do pagamento dos servidores, atra-
vés de depósito em conta salário, TED – Transferência Eletrônica Disponível ou medi-
ante a apresentação de cheque administrativo nominal a CONTRATADA.  
10.6. Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do CONTRATADO por in-
termédio do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de NOVO 
XINGU – RS. 
10.7. Prestar todo o apoio necessário a CONTRATADA para que seja alcançado o ob-
jeto do termo em toda sua extensão. 
 



11. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 
11.1. Promover a abertura de contas dos servidores do contratante, na modalidade 
conta salário, se o servidor não dispuser de modo contrário, efetuando a coleta de da-
dos, documentos e assinaturas necessários, no local e horário de trabalho (dentro do 
horário de atendimento bancário). 
11.2. Ter sistema informatizado compatível com o contratante, de forma a possibilitar 
que todas as operações sejam por meio eletrônico e on line, sendo que no caso de in-
compatibilidade, todas as despesas necessárias para tal adaptação correrão por conta 
da contratada. 
11.3. Efetuar os créditos dos pagamentos nas contas dos servidores, sem qualquer 
custo, em conformidade com as informações repassadas pelo MUNICÍPIO DE NOVO 
XINGU - RS. 
11.4. Respeitar o limite da margem consignável dos salários de concessão de emprés-
timos aos servidores, solicitando para tal as informações necessárias ao Departamento 
Pessoal do MUNICÍPIO DE NOVO XINGU – RS. 

11.5. Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao MUNICÍPIO DE 
NOVO XINGU - RS, ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato. 
11.6. Apresentar previamente no MUNICÍPIO DE NOVO XINGU  - RS, uma tabela com 
franquia mínima de serviços com isenção de tarifas, a partir da resolução BACEN n° 
3919/10 e demais serviços e produtos com suas respectivas tarifas. 
11.6.1. A licitante deverá atualizar constantemente seus serviços e produtos no senti-
do de alcançar para os servidores municipais o melhor benefício dentre os serviços e 
produtos oferecidos pelos bancos. 
11.6.2. A licitante não cobrará tarifas sobre as contas mantidas em nome da Prefeitura 
e a movimentação da mesma durante a vigência do contrato em relação ao objeto da 
presente licitação. O pagamento dos servidores municipais não implicará em qualquer 
custo para o município. 
11.7. Apresentar um plano de prestação de serviços, contendo a apresentação da insti-
tuição, argumentação relativa à forma como pretende prestá-los, em especial quanto 
ao atendimento aos servidores das unidades regionais, benefícios adicionais ofereci-
dos em condições especiais de empréstimos e financiamentos. 
11.8. Responder por todos os impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos 
que incidam ou venham a incidir sobre os respectivos serviços a serem prestados. 
11.9. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e quali-
ficação exigidas na licitação. 

11.10. Reparar ou corrigir, dentro do prazo estipulado pelo MUNICÍPIO DE NOVO 
XINGU - RS, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatados pela fiscalização 
dos serviços. 
11.11. O MUNICÍPIO DE NOVO XINGU - RS, não assume, inclusive para efeitos da Lei 
8.078/1990 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor, qualquer responsabilidade 
pela atividade exercida pela Contratada. 
11.12. O MUNICÍPIO DE NOVO XINGU - RS, não assume qualquer responsabilidade 
pelos compromissos assumidos por seus servidores. 
11.13. É vedada a subcontratação de outra instituição financeira, mesmo que seja sua 
controlada ou controladora, para a execução total ou parcial dos serviços, objeto desta 



licitação. 
11.14. Assumir todas as despesas e providências necessárias à legalização e ao funci-
onamento da atividade deste ajuste (licenças, alvarás, autorizações, etc) no caso aber-
tura de agência ou posto bancário na cidade, devendo entregar cópia dos documentos 
à administração do MUNICÍPIO DE NOVO XINGU - RS. 
11.15. Efetuar o pagamento de impostos e eventuais multas aplicadas por autoridade 
federal, estadual ou municipal, relacionados com a atividade explorada. 

11.16. Durante toda a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá estar em situação 
regular junto ao INSS, ao FGTS e a Fazenda Nacional, mediante o recolhimento das 
contribuições e impostos respectivos, bem como manter o funcionamento da agência 
ou Posto bancário ou caixa eletrônico no município. 
11.17. Não haverá qualquer solidariedade entre o MUNICÍPIO DE NOVO XINGU - RS e 
a CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias 
de seus empregados, cabendo a ele assumir, de forma exclusiva, todos os ônus advin-
dos da relação empregatícia. 
11.18. No caso de Agência ou Posto de Atendimento, manter vigilância armada durante 
o horário de funcionamento do expediente bancário, sem custos ao município. 
11.19. A instituição financeira contratada deve assegurar a faculdade de transferência 
(PORTABILIDADE), com disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de de-
pósitos de titularidade dos beneficiários, por eles livremente abertas, em conformidade 
com artigo 2° da Resolução 3.402/2006 do Banco Central. 
 

12. PRAZO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS/ ATIVIDADES 
12.1. Serviços de processamento e gerenciamento da Folha de Pagamento. 
12.2. A Licitante vencedora que não possuir agência, posto ou caixa eletrônico no Mu-
nicípio de NOVO XINGU – RS, deverá instalar e iniciar as operações no município em 
até 90 (noventa) dias corridos contados a partir da assinatura do contrato. 
 

13. PRAZO DE VIGÊNCIA 
13.1. O contrato terá vigência de 60 (sessenta) meses a partir da data de assinatura do 
contrato. 
 

14. DA RESCISÃO 
14.1. O TERMO DE CONTRATO está sujeito à rescisão nos termos dos artigos 77,78 e 

79 da Lei 8.666/93 e alterações. 
 

15. APLICAÇÕES DE MULTA E DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO 
15.1. O atraso no pagamento do valor ofertado, nas condições estabelecidas no Edital 
acarretará multa diária de 1%. 
15.2. Ultrapassados os prazos para o início dos serviços e de início das atividades rela-
cionadas à instalação da agência ou posto bancário na cidade acarretará em multa esti-
pulada neste edital. 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

MODELO DE FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

Referente à Concorrência nº ____ -________. 

 

OBJETO: Contratação de Instituição Financeira para operar os serviços de processa-
mento e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos servido-
res da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU - RS, sem ônus para a contratan-
te, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. 
 

A - DADOS DO PROPONENTE 

RAZÃO SOCIAL 
 

C.N.P.J.  
 

INSCRIÇÃO ESTADUAL  

ENDEREÇO 
 

CIDADE/ESTADO/CEP  

TELEFONE 
 

E-MAIL 
 

 

B - PROPOSTA 

VALOR TOTAL LIQUIDO A SER REPASSADO – EM DÍGITOS  
R$ 

VALOR TOTAL A SER REPASSADO – POR EXTENSO  

VALIDADE DA PROPOSTA E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (CONFORME O EDITAL) 

 

C - DADOS E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

RESPONSÁVEL (NOME)  

CARGO 
 

RG e C.P.F.(NOME)  

DATA 
 

ASSINATURA E CARIMBO 
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ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO Nº ........... 

REF. A CONCORRÊNCIA Nº 01/2017 
 

 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI REALIZAM O PREFEITURA MUNICIPAL 
DE NOVO XINGU - RS  E    A    EMPRESA,  ,    PARA    PROCESSA-
MENTO    E GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS . 
 
PREÂMBULO 
 
1. CONTRATANTES – Pelo presente termo de contrato que entre si realizam, de 
um lado o Município De Novo Xingu - RS, entidade de Direito Público, com endereço 
na Avenida Emilio Knaak nº 1160, Centro, nesta cidade, neste ato representada pelo 
seu Prefeito Municipal, JAIME EDSSON MARTINI, residente e domiciliado nesta cida-
de, denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de   outro   lado,   a  empresa  ,   
sediada   na 
  , nº ____,  Cep  ,  na cidade de  , Estado de ______, 
inscrita   no   CNPJ/MF   sob    o   nº   ,   com   Inscrição   Estadual   
sob    nº 
  , neste ato representada pelo Sr.  , portador do 
RG 
  ,     e  do    CPF/MF  ,    doravante    deno-
minada CONTRATADA, ficando as partes subordinadas às disposições da Lei Federal 
nº 8.666/93,  da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, naquilo em que fo-
rem aplicáveis, e às condições constantes deste contrato. 

 
2. FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO – O presente contrato observa as nor-
mas do EDITAL relativo à Concorrência nº 001/2017 e da proposta vencedora do cer-
tame licitatório, e será regido pelas cláusulas e condições a seguir descritas e pelas 
Leis Federais nºs. 8.666/93 e 10.520/02. 

 
CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 1.  – NATUREZA DO CONTRATO -  A CONTRATADA    obri-
ga-se para com o CONTRATANTE, ao processamento e gerenciamento, da folha de 
pagamento dos seus servidores públicos. 

 
CLÁUSULA   SEGUNDA   2.   – CONDIÇÕES   -   A   CONTRATADA   fica   obrigada    
ao processamento bancário da folha de pagamentos dos servidores públicos do MUNI-
CÍPIO DE NOVO XINGU - RS, em sua agência bancária, situada na Rua___________ 
 , nesta cidade. 
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2.1 - CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE POSTO DE ATENDI-
MENTO BANCÁRIO NA CIDADE: 
 

2.1.1  O Município cederá espaço público para a estrutura e montagem destinada à 

instalação do Posto de Atendimento Bancário ou atendimento eletrônico, sendo que, os 

custos da instalação ocorrerão por conta da cessionária, sendo que os projetos deverão 

ser submetidos à aprovação da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 

Finanças. 

 2.1.1.1 Ao término da cessão, todas as benfeitorias e instalações físicas realizadas no 

local destinado à instalação do Posto de Atendimento Bancário, que não puderem ser 

levantadas sem prejuízo a sua utilização, serão incorporadas ao patrimônio do Municí-

pio, sem ônus para o ente público.  

2.1.2.  Em caso de constatação de irregularidades na execução das estruturas, a 

cessionária se obriga a saná-las imediatamente. 

2.1.3.  Não será permitida nenhuma atividade distinta ou estranha ao objeto desta 

licitação, exceto o recolhimento de tributos e créditos municipais, no local destinado ao 

funcionamento do Posto de Atendimento Bancário e de atendimento eletrônico, sendo 

vedada as suas cessões ou transferências sem autorização expressa da Administração 

Municipal. 

2.1.4.  No caso de os equipamentos de atendimento eletrônico instalados apresen-

tarem defeito ou mau funcionamento, deverá a contratada consertá-los no prazo máxi-

mo de 24 (vinte e quatro horas) horas, a contar da notificação formal. Os equipamentos 

instalados deverão estar em perfeito estado de funcionamento, no mínimo, 95% (noven-

ta e cinco por cento) do tempo em que exigida sua disposição.  

2.1.5.  Os serviços de vigilância e de limpeza dos postos de atendimento eletrônico 

e do Posto de Atendimento Bancário, bem como seguros de qualquer natureza relativos 
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aos espaços públicos em que instalados, serão de inteira responsabilidade da cessioná-

ria. 

2.1.6. O prazo da permissão de uso do bem público, para a instalação do posto 

exigível para a exploração de serviços bancários, será durante toda a vigência do con-

trato. 

2.2 - CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA 
FOLHA DE PAGAMENTO 

2.2.1- Nos casos em que o servidor optar pela transferência de sua remuneração para 

conta bancária de outra instituição financeira, basta ao servidor formalizar essa opção 

junto à cessionária uma única vez, não sendo necessária a formalização nos meses se-

guintes. 

2.2.2 Os valores a serem transferidos deverão estar à disposição, na conta bancá-

ria informada pelo servidor, na mesma data em que estiverem disponíveis na instituição 

financeira cessionária para os demais servidores do Município. 

2.2.3 O licitante vencedor não poderá cobrar tarifas bancárias sobre as contas 

mantidas em nome do Município e a movimentação das mesmas, durante a vigência do 

contrato, bem como o pagamento dos servidores não implicará em qualquer custo ao 

ente público. 

2.2.4  Os créditos a serem lançados nas contas correntes dos servidores, nos ter-

mos deste Edital, serão os valores líquidos das folhas de pagamento, gratificação nata-

lina (décimo terceiro salário), férias e demais créditos originários do vínculo entre o ser-

vidor e o Município. 

2.2.5  O Município enviará a relação nominal dos servidores, contendo os dados 

necessários para o pagamento, com antecedência de 02 (dois) dias úteis, da data do 

crédito. 

2.2.6 O Município 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 
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D 0 = data da entrega dos recursos pelo Município para a Instituição Financeira Contra-

tada 

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

deverá ser feito a contar da 24h de D0. 

2.3 - A CONTRATADA deverá prestar os serviços, cumprindo a forma prevista na res-

pectiva proposta, dentro do prazo estabelecido, sob pena de incorrer a mesma nas 

sanções previstas neste contrato de acordo com a legislação vigente e pertinente. 

 
CLAUSULA TERCEIRA 3. – DOS VALORES E DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

 

3.1 - O valor do presente Contrato é  de R$  (  )  que deve-

rá ser recolhido em favor do CONTRATANTE, no prazo máximo de até 15 (quinze) di-

as uteis após a assinatura do presente Contrato, em uma única parcela, em conta 

corrente bancária informada pela contratante. 

 

CLÁUSULA QUARTA 4. - DO REAJUSTE 

 

4.1 - O preço contratado é fixo e irreajustável, ressalvada a aplicação de multa, confor-

me item 15.1 do Edital. 

 

CLÁUSULA QUINTA 5. - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

5.1 - O presente Contrato vigerá pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a contar da data 

de sua assinatura [período durante o qual também vigerá a permissão de uso de espa-

ço para instalação do posto de atendimento bancário, conforme descrito na cláusula 

2.1.1 

 

CLÁUSULA SEXTA 6. - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

6.1 – Executar o objeto contratado com elevada qualidade e no prazo estipulado. 
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6.2 – Realizar com seus próprios recursos todas as obrigações relacionadas com o 

objeto desta Licitação, de acordo com as especificações determinadas no Edital do 

certame, em seus Anexos e neste instrumento. 

6.3 - Cumprir a Legislação Federal, Estadual e Municipal pertinente, e se responsabi-

lizar pelos danos e encargos de qualquer espécie decorrentes de ações ou omissões, 

culposas ou dolosas, que praticar. 

6.4 - 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 desta Licitação. 

6.5 - Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação. 

6.6 - Efetuar o pagamento do valor homologado na licitação, no prazo máximo de até 

15 (quinze) dias úteis contados da assinatura do contrato, em uma única parcela, em 

conta(s) corrente(s) bancária(s) indicada(s) pelo CONTRATANTE. 

6.7  Caso não possua agência própria ou posto de atendimento bancário, ou 

caixa eletrônico na cidade, se compromete, sob as penas da lei, a instalar em Novo 

Xingu – RS, um Posto de Atendimento Bancário (PAB) ou caixa eletrônico, no pra-

zo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data da assinatura do contrato, podendo 

ser prorrogado à critério do Município; 

6.8 No caso de os equipamentos de atendimento eletrônico instalados apresentarem 

defeito ou mau funcionamento, deverá a contratado consertá-los no prazo máximo de 

24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação formal. Os equipamentos instalados 

deverão estar em perfeito estado de funcionamento, no mínimo, 95% (noventa e cinco 

por cento) do tempo em que exigida sua disposição; 

6.9 Os serviços de vigilância e de limpeza dos postos de atendimento eletrônico , 

bem como seguros de qualquer natureza relativos aos eventuais espaços públicos em 

que instalados, serão de inteira responsabilidade da cessionária; 

6.10 Arcar com os custos da instalação dos postos de atendimento eletrônico; 

6.11 Não transferir ou ceder as suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem 
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prévia autorização do Contratante; 

6.12 Oferecer aos servidores municipais, sem a cobrança de qualquer tarifa, a cesta 

de serviços descrita no item 15.2, deste edital. Os demais serviços prestados pela insti-

tuição financeira, e voluntariamente contratados pelos servidores, poderão ser remune-

rados de acordo com a tabela de tarifas da Instituição Financeira; 

6.13  A cesta de serviços, a que se refere o item 15.1.11 do Edital, compreenderá, no 

mínimo, os seguintes produtos/serviços: 

 a) abertura e manutenção de conta salário;  

 b) transferência, total ou parcial, dos créditos para outras instituições;  

 c) saques, totais ou parciais, dos créditos;  

         d) 02 (dois) extratos mensais emitidos em terminal eletrônico;  

         e) 25 (vinte e cinco) pagamentos diversos (caixas/autoatendimento);  

                  f) e manutenção de cartão magnético; 

6.14 Para os servidores que optarem pela transferência total e automática dos créditos 

para outras instituições não será fornecido o cartão magnético, em atendimento ao dis-

posto no art. 6º, §2º, da Resolução nº 3.424/06, do BACEN. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 7. – DAS RESPONSABILIDADES 

 

7.1 - A CONTRATADA será responsável pelas indenizações decorrentes de danos ao 

Município ou a terceiros decorrentes de sua ação ou omissão, culposa ou dolosa. 

7.2 - A CONTRATADA também será responsável pela eficiência e eficácia, bem co-

mo pela segurança de seus procedimentos e da segurança dos postos de atendimento 

eletrônico ou caixas eletrônicos, ainda que localizados em espaços reservados, não 

cabendo ao Município a responsabilidade por ações danosas praticadas por terceiros 

aos equipamentos, valores ou materiais sob responsabilidade da CONTRATADA. 

7.3 - A CONTRATADA 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 conformida-

de com a legislação vigente, devendo toda e qualquer ação ser previamente autorizada 
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pelo Município. 

 

CLÁUSULA OITAVA 8. – DA FISCALIZAÇÃO 

 

8.1 - A fiscalização dos serviços e instalações objeto desta Licitação ficará a cargo do 

Senhor, que poderá adotar as providências contratual e legalmente previstas visando à 

perfeita execução do objeto contratado. 

 

CLÁUSULA NONA 9. – DAS PENALIDADES 

 

9.1 A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a pro-

posta, comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa, estará sujeita a pena 

de suspensão de seu direito de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 

até 02 (dois) anos.  

9.2 A recusa da adjudicatária em assinar o Contrato ou, conforme o caso, em retirar o 

pedido de fornecimento, sem justificativa aceita pela Administração, dentro do prazo es-

tabelecido, bem como o inadimplemento na entrega dos serviços ou bens contratados, 

implicará na aplicação das seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa de 1% (um por cento) do valor da proposta, por dia, em caso de atraso no 

repasse, de que trata o item 11.1, até o limite de 10 (dez) dias, após o qual será consi-

derado inexecução total do contrato; 

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual, pela recusa na assinatura 

do Contrato ou na retirada do pedido de fornecimento ou por infração a quaisquer das 

cláusulas e itens deste Edital e seus anexos; 

d) Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do Con-

trato nos casos previstos em Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da respon-

sabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir pelas perdas e danos a 

que der causa; 
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e) Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de con-

tratar com a Prefeitura Municipal de Novo Xingu - RS, por prazo não superior a 02 (dois) 

anos, no caso de recusa da assinatura do Contrato sem motivo justificável; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da pu-

nição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade; 

g) Perda da garantia contratual, quando for o caso. 

9.3 Na hipótese da não execução do serviço, ou caso não ocorra o cumprimento do item 

15.1.6 do Edital, ou de sua paralisação, ou de retardamento não motivados, ou ainda em 

caso de execução imperfeita do objeto contratado, a Administração poderá rescindir o 

contrato sem prejuízo de outras penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 

9.4 O valor da(s) multa(s) será atualizado monetariamente, nos termos da Lei nº 

10.734/89, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.275/02, Decreto nº 31.503/92, 

e alterações subsequentes. 

9.5 As importâncias relativas às multas serão pagas, pela contratada, após a respecti-

va notificação, no prazo que lhe for assinalado. Se o valor da multa ou indenização de-

vida não for recolhido conforme determinado pela Administração,  acrescido de correção 

de correção monetária e de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou quando 

for o caso, cobrada judicialmente. 

9.6 As penalidades previstas neste Edital são independentes e a aplicação de uma não 

exclui a de outras. 

9.7 As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas 

ou penais previstas no Capítulo IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e 

demais diplomas legais aplicáveis a matéria. 

9.8 De qualquer sanção imposta, a contratada poderá, no prazo máximo de cinco dias 

úteis, contados da intimação do ato, oferecer recurso à Prefeitura, devidamente funda-

mentado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 10. – DA RESCISÃO 
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10.1 - A falta de cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou inci-

dência de comportamento descrito no art. 78 da Lei nº 8.666/93, dará o direito ao 

CONTRATANTE de rescindir unilateralmente o contrato, independentemente de inter-

pelação judicial, sendo aplicáveis ainda os artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, em 

sendo inadimplente a CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 11. – DO FORO 

 

11.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Constantina - RS, para solução de qualquer 

questão suscitada em decorrência do presente termo, não resolvida por via administra-

tiva, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por haver assim ajustados, após lido e achado conforme as partes firmaram o pre-

sente termo, que foi digitado e impresso em 4 (quatro) vias de igual teor, que vai assi-

nado pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA na presença de 2 (duas) testemu-

nhas, que também o assinam. 

 

Novo Xingu - RS, ....... de ..................... de 2017 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 
                                                        CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 
 
 
--------------------------------------------- --------------------------------------



                                                                                                                  

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 015/2017 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 

 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII DA CONSTI-
TUIÇÃO FEDERAL 

 

 

Declaro/amos, sob as penas da Lei, que 

_______________________________________ (nome da licitante), CNPJ nº 

________________________, não desenvolve trabalho noturno, perigoso ou insalu-

bre com pessoas menores de dezoito anos, nem desenvolve qualquer trabalho com 

menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 

anos, em cumprimento do disposto no artigo 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Fede-

ral. 

 

 

 

 

Novo Xingu, ______ de __________________ de 2017. 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 

 

 

 

 

 

 

 


