PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2019

SESSÃO PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DA
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
DATA:
05 de agosto de 2019
HORÁRIO:
14 horas (tolerância de 5 minutos).
A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
PARA ALIENAÇÃO COM PRIORIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBJETO
ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, conforme especificações constantes dos Anexos que integram
este Edital.
Observação:
Se por quaisquer motivos não houver expediente no dia supracitado, o recebimento e o início da abertura dos
envelopes referentes a esta licitação serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da Administração Pública
do Município de Itajubá que se seguir.
Endereço completo:
Departamento de Licitação
Av. Dr. Jerson Dias, 500, Estiva
MAIOR VALOR
Itajubá – Minas Gerais - CEP 37.500-279
Meios para contato:
Telefone: (35) 3692-1734;3692-1735
E-mail: licitaitajuba@gmail.com
Site: www.itajuba.mg.gov.br
Dias e horários: de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas.
Importante:
Às licitantes que retirarem o edital através do site mencionado, solicitamos enviar os dados da sociedade
empresária, tais como: razão social, CNPJ/MF, endereço completo, e-mail (se houver), fone/fax, nome do
responsável, através do E-mail: licitaitajuba@gmail.com
I – PREÂMBULO:
O MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ, através de seu Pregoeiro nomeado pela portaria nº 476/2019, torna público que fará
realizar em seu Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, situado na Avenida Doutor Jerson Dias, 500, Bairro
Estiva, Itajubá/MG, na sala de reuniões de Licitações, às 14 (quatorze) horas do dia 05 de agosto de 2019, o certame
licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, que será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe
de Apoio, e de conformidade com a Lei Federal nº. 10.520, de 17.07.02, Lei Federal nº. 8.666, de 21.06.93, , Lei
Complementar 123/06, Lei Municipal nº 2.712/09; Decreto Municipal nº. 4.747, de 20.06.2013; Decreto Municipal nº.
4.826, de 05.09.2013, Decreto Municipal nº 5.439, de 19.01.2015 e demais legislações pertinentes e as condições do
presente edital.
II - DO OBJETO
1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA
ALIENAÇÃO COM PRIORIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, mediante as Especificações
Técnicas descritas no Anexo I deste edital independente de transcrição, observando-se o que segue:
a) as especificações detalhadas do objeto deste Edital constam do Anexo I – Proposta Detalhe e Especificações –, a qual
faz parte integrante deste Edital, as quais não poderão ser alteradas, constando orientações e dados objetivos para os
licitantes elaborarem suas propostas;
b) as especificações constantes da Proposta de Preço não poderão ser alteradas, podendo o licitante oferecer
esclarecimento à Comissão Permanente de Licitação por meio de carta que anexará à proposta;
c) nos preços deverão estar incluídos todos os custos com tributos incidentes ou que venham a incidir sobre o serviço,
inclusive o frete, carga e descarga no local que o Município de Itajubá e outros.
III – DA ABERTURA
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro, a ser realizada conforme indicado
abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste edital.
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DATA DA ABERTURA: 05/08/2019
HORA: 14 Horas
LOCAL: Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves
Avenida Dr. Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva
Itajubá – MINAS GERAIS
CEP 37.500-279
IV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que:
a) detenham atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste Pregão;
b) atendam aos r
equisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Edital;
2. Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:
a) estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública, Municipal, Estadual ou Federal;
b) tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;
c) licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio, qualquer que seja sua forma de
constituição;
d) empresa que tenham sócios que sejam funcionários do Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais;
e) tenham sido suspensas do direito de licitar por ato desta Administração ou que tenham sido declaradas inidôneas por
qualquer órgão da Administração Pública;
f) tenham demonstrado desempenho operacional insatisfatório no fornecimento de produtos anteriormente mantido com
o Município de Itajubá, devidamente comprovado, por razões ainda persistentes.
V– DEMAIS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
a)
– Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas de direito público ou privado do ramo pertinente
ao objeto licitado deste certame, que atenderem todas as exigências constantes nesse edital e possuam agências na sede
do município de Itajubá.
a.1)
– Não poderão participar desta licitação os interessados que se encontrem sob falência em recuperação
judicial/extrajudicial; concurso de credores, dissolução e liquidação; empresas estrangeiras que não funcionem no país;
aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública e/ou punidos com
suspensão do direito de licitar com a Administração Pública Estadual, bem como aqueles relacionados no art. 9° da Lei
Federal n° 8.666/93.
a.2)
– os impedimentos porventura existentes deverão ser declarados pela empresa proponente, sob pena de
responsabilidade administrativa, civil e penal cabíveis, conforme legislação vigente.
b)
– Todo o atendimento e manutenção dos serviços contratados correrão por conta da Instituição Financeira e
caso de constatação de irregularidades na prestação de Serviço, a Contratada se obriga a saná- las imediatamente.
c)
– O prazo da alienação de folha de pagamento dos servidores municipais a instituição Financeira será de 60
(sessenta) meses.
1 Como a nova legislação proíbe a exclusividade dos consignados, caberá a licitante usar de seus meios comerciais para
fornecer as melhores taxas para empréstimo consignado, já que os servidores poderão optar por outros bancos.
2 Como o objeto é relacionado ao pagamento de salários dos servidores é necessário que o banco possua agência física
na sede do município para que os servidores tenham livre acesso.
d)
- É recomendável a leitura integral deste edital e seus Anexos e principalmente no que diz respeito à
documentação exigida e à apresentação de proposta, uma vez que sua inobservância poderá acarretar respectivamente a
inabilitação e a desclassificação da empresa licitante.
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e)
- As empresas licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas
propostas, sendo que a Prefeitura de Itajubá não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
VI
– CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE
PAGAMENTO:
a)
- A instituição deverá ter sistema informatizado compatível com o do Município, para que todas as operações
sejam processadas por meio eletrônico e on line (todas as despesas de adaptação, se necessárias, correrão por conta da
instituição financeira vencedora).
b)
- A instituição financeira deverá gerar protocolo de recebimento de todas as operações e informações
fornecidas pela contratante, mesmo que processados por meio eletrônico ou on line, e encaminha uma cópia ao
Departamento Pessoal da Prefeitura de Itajubá no prazo de 02 (dois) dias.
c)
- A instituição financeira deve apoiar e inovar sempre os produtos e serviços oferecidos aos servidores
municipais, garantindo o bom atendimento e as melhorias necessárias para atender aos clientes.
d)

Possuir estrutura física e caixas eletrônicos que comportem a demanda.

e)
- Fica a instituição financeira obrigada à abertura de Conta Salário de todos os servidores municipais, nos
termos da resolução 3.424 artigo 6o. Inciso II:
VIIVEDAÇÃO A COBRANÇA DE TARIFAS DOS BENEFICIÁRIOS PARA NO MÍNIMO OS
SEGUINTES SERVIÇOS DAS CONTAS SALÁRIO:
a)
Transferência total ou parcial dos créditos para outras instituições;
b)
Saques, totais ou parciais, dos créditos;
c)
Fornecimento de cartão magnético e de talonário de cheques para movimentação dos créditos.
e)
- A instituição financeira deverá oferecer aos servidores municipais uma cesta de serviços, sem cobrança de
tarifa de manutenção e para os serviços inclusos.
f)
– A cesta de serviços compreenderá, no mínimo, os seguintes produtos/serviços:
1-abertura de Conta Salário;
2-manutenção de Conta Salário;
3-01 (um) extrato mensal;
4-01 (um) extrato semanal emitido em terminal eletrônico;
5-10 (dez) saques nos terminais de autoatendimento por mês;
6-20 (vinte) pagamentos diversos (caixas/autoatendimento);
7-fornecimento e manutenção de cartão de débito.
g)
– Os créditos a serem lançados, nas contas salário dos servidores da Prefeitura, nos termos deste Edital, serão
os valores líquidos das folhas de pagamento mensal, 13º (décimo terceiro) salário, férias e demais créditos originários
da relação de vínculo entre o servidor e o Município de Itajubá.
h)
– O Município de Itajubá enviará a relação nominal dos servidores, contendo os dados necessários para o
pagamento, com antecedência de 02 (dois) dias úteis, da data do crédito.
i)
– O Município de Itajubá 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;
D0 = data da entrega dos recursos pelo Município para a Instituição Financeira Contratada
D+1= crédito na conta do servidor, disponível para saque. O processamento do crédito deverá ser feito a contar das 24h
de D0.
j)A Pirâmide Salarial (faixa salarial e funcionários) é definida da seguinte forma:
AGOSTO/2018 - QUANTIDADE DE CPF’S POR FAIXA E VÍNCULO
FAIXA SALARIAL
BRUTA

Até 954
De 954,01 até
1.500

EFETIVOS

TEMPORÁRIOS

18

4

246

93

APOSENTADOSE
PENSIONISTAS

0

TOTAL

22

FOLHA BRUTA

R$
17.035,79
R$
385.644,71

13
352
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FOLHA LÍQUIDA

R$
12.943,20
R$
300.409,12
3

De 1.500,01 até
2.000
De 2.000,01 até
2.500
De 2.500,01 até
3.000
De 3.000,01 até
3.500
De 3.500,01 até
4.000
De 4.000,01 até
4.500
De 4.500,01 até
5.000
De 5.000,01 até
7.500
De 7.500,01 até
10.000
De 10.000,01 até
15.000
Acima de
15.000,00
l)
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183

77

11

271

212

31

20

263

158

10

17

185

179

14

19

212

206

15

14

235

147

9

6

162

55

5

5

65

119

8

16

143

32

1

2

35

25

9

2

36

5
4
1
1585
280
126
- Pagamento no final do mês (podendo haver alterações):

10
1991

R$
450.037,63
R$
567.420,17
R$
506.015,75
R$
638.199,59
R$
821.956,68
R$
681.281,82
R$
307.589,09
R$
851.190,11
R$
301.662,92
R$
442.190,77
R$
208.779,33
R$6.179.004,36

R$
363.479,08
R$
443.902,22
R$
388.227,12
R$
486.463,45
R$
618.536,45
R$
494.837,32
R$
219.774,70
R$
626.222,54
R$
218.839,22
R$
324.848,76
R$
157.021,53
R$4.655.504,71

Total Bruto: R$ 6.179.004,36 (Seis milhões e cento e setenta e nove mil e 4 reais e trinta e seis centavos).

VIII– DO CREDENCIAMENTO
1. No dia, hora e local designados para a sessão pública, a licitante poderá ser representada por procurador ou por
preposto, devendo apresentar a seguinte documentação:
a) declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade com o
disposto no inciso VII do artigo 4º. da Lei nº. 10.520/02, podendo ser adotado o modelo constante deste edital;
b) cédula de identidade ou qualquer outro documento oficial de identificação – com foto –;
c) instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida em cartório, com
poderes para a formulação de propostas e lances verbais, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em
nome do proponente, podendo ser adotado o modelo constante deste Edital – Termo de Credenciamento –. Em sendo
sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, é suficiente a apresentação de cópia do
respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura.
d) Quando a empresa participante apresentar Contrato Social autenticado para credenciamento ficará
dispensada de apresentá-lo para habilitação.
e) Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte – para as licitantes que
assim se enquadrarem – assinada pelo proprietário.
2. Decorrido o horário previsto no preâmbulo deste Edital para a abertura do procedimento licitatório, inclusive aquele
de tolerância, não mais serão aceitos novos participantes no certame.
3. Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal da licitante devidamente credenciado.
4. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante, exceto quanto se tratar de Lotes diversos – ou itens
diversos, conforme for o caso –, em que as licitantes representadas por apenas um credenciado não estejam competindo
entre si.
5. O representante inicialmente credenciado poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
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6. O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da fase de
lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, representar a licitante durante
a reunião de abertura dos envelopes de “Proposta de Preços” ou de “Documentos para Habilitação” relativos a este
Pregão. Neste caso, somente será aproveitada a sua proposta escrita, considerada esta também como o único lance na
sessão, observadas as disposições constantes no item IX deste Edital.
7. Os documentos relativos ao credenciamento e a declaração da licitante dando ciência de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação, de conformidade com o disposto no Inciso VII do artigo 4º. da Lei nº.
10.520/02 deverão ser apresentados fora – separados – dos envelopes referidos no item VI deste Edital, durante o
ato específico para o credenciamento.
8. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de Procuração que comprove a outorga os
necessários poderes para formular ofertas e lances verbais de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes e este
certame licitatório, em nome da proponente.
9. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de dirigentes, sócios ou
proprietários da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia do respectivo estatuto ou contrato social, extrato
consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos a
assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
10. Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos dos documentos relacionados
para credenciamento neste Edital. A ausência desta documentação implicará, de imediato, na impossibilidade da
formulação de lances após a classificação preliminar, bem como na perda do direito de interpor recurso das decisões do
Pregoeiro, ficando a licitante impedida de se manifestar durante os trabalhos.
IX – DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE HABILITAÇÃO
1. Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata o inciso 1 do item IX deste Edital.
2. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes credenciados das Proponentes deverão
entregar, simultaneamente, ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio, os documentos e as propostas, exigidos no presente
Edital, em dois – 02 – envelopes fechados, distintos e numerados de 01 e 02 na forma abaixo mencionada:
a) o ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação, constante na alínea “b” deste inciso, o representante
de cada licitante, deverá entregar ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio, em separado de qualquer dos envelopes, a
Declaração de Cumprimento de Habilitação – conforme Anexo III –, o Credenciamento e a declaração de
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte – para as licitantes que assim se
enquadrarem – assinada pelo proprietário.
b) a não entrega da Declaração de Cumprimento de Habilitação exigida na alínea “a” deste inciso deste Edital implicará
em não recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo Proposta de Preços e de Habilitação e, portanto, a
não aceitação da licitante no certame licitatório;
d) ENVELOPE Nº 02
c) ENVELOPE Nº 01
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ
MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ
NOME COMPLETO DA LICITANTE
NOME COMPLETO DA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2019
DATA DE ABERTURA: 29/07/2019
DATA DE ABERTURA: 29/07/2019
HORÁRIO: 14 HORAS
HORÁRIO: 14 HORAS
e) os documentos necessários à participação na presente licitação, deverão ser apresentados em original, ou por cópia
com autenticação procedida por tabelião, pelo Pregoeiro ou por funcionário público integrante da Equipe de Apoio do
Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, ou ainda pela juntada de folhas de órgão da imprensa oficial onde
tenham sido publicados ou autenticados digitalmente pela Junta Comercial.
3. Os documentos necessários para participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes às
propostas e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil – Língua Portuguesa.
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4. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados em língua estrangeira,
deverão ser autenticados pelos respectivos consulados, mediante reconhecimento da assinatura do tabelião ou notário do
país de origem, que tiver reconhecido a firma do emitente de tais documentos além de serem traduzidos para o idioma
oficial do Brasil por tradutor juramentado.
5. A autenticação poderá ser realizada no ato do certame, feita pelo pregoeiro ou por funcionário integrante da Equipe
de Apoio do Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, ou efetuada dias anteriores ao certame, em horário de
expediente, no departamento de licitações localizado no Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, situado na
Avenida Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva.

6. O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá ser o mesmo
estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da presente licitação.
7. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos
ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de preço.
8. As certidões exigidas deverão ter sido expedidas a menos de 60 (sessenta) dias da data marcada para a
abertura da licitação, salvo aquelas que já possuírem validade expressa fixada por lei, podendo ser apresentadas
em original, ou por qualquer processo de cópia, autenticado por cartório competente ou por servidor pertinente
ao Departamento de Licitações.
X – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 01 – “PROPOSTA”
1. A proposta da licitante deverá ser feita em papel timbrado da empresa, em uma única via digitada, sem rasuras, na
qual deverá constar a seguinte especificação:
a) nome, endereço, CNPJ/MF e inscrição estadual;
b) número do processo e do Pregão;
c) descrição do objeto da presente licitação, com a descrição dos serviços e/ou fornecimento de materiais, em
conformidade com as especificações constantes deste edital;
d) ser apresentada no formulário fornecido pelo Município de Itajubá, Anexo IV deste Edital, ou em formulário próprio
contendo as mesmas informações exigidas no referido formulário, assinado por quem de direito, em uma – 01 – via, no
idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o preço de cada item, expresso em reais - R$-,
com dois – 02 – dígitos após a vírgula no valor unitário, em algarismos arábicos, conforme o formulário mencionado
acima, devendo todas as folhas ser rubricadas;
e) prazo de validade da proposta de no mínimo sessenta – 60 – dias a contar da data de abertura do pregão.
2. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os tributos incidentes ou que venham a incidir sobre o
fornecimento, inclusive o frete, carga e descarga no local que o Município de Itajubá designa e outros;
3. A Proposta que não atender as exigências deste instrumento, bem como alterar a especificação da proposta, ou que
apresentar preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, ou aquelas que ofertarem alternativas serão
desclassificadas.
4. A proposta e os lances deverão referir-se ao valor unitário do Objeto deste certame.
5. Não será permitida cotação inferior à quantidade prevista no Edital.
6. Havendo divergência entre o preço expresso em algarismos e o expresso por extenso, prevalecerá o por extenso.
7. A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral concordância com as
condições do presente certame e total sujeição à legislação pertinente.
8. A apresentação da proposta em desacordo com o previsto neste Título desclassificará o proponente.
XI – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE N°. 02:
1. A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste Edital e conter, obrigatoriamente, todos os
requisitos abaixo, sob pena de inabilitação.
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2. A documentação relativa à Habilitação Jurídica, conforme a constituição, consistirá em:
a) cópia da cédula de identidade autenticada do proprietário da empresa licitante, no caso de empresa individual;
b) registro comercial, no caso de empresa individual;
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
e) 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 exigir.
3. A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em:
a) Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF –, da mesma licitante que irá faturar e
entregar o objeto licitado;
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais
(inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;
c) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de débitos emitida pela Fazenda do Estado, da sede do
licitante, devendo compreender os débitos inscritos e não inscritos na Divida Ativa. Nos estados onde a
certidão é emitida de forma descentralizada, a licitante deverá apresentar as duas em conjunto.
d) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de tributos MOBILIÁRIOS e IMOBILIARIOS. Nos
municípios onde a certidão é emitida de forma descentralizada, a licitante deverá apresentar as duas em
conjunto;
e) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço do “CRF” – Certificado de
Regularidade Fiscal expedido pela Caixa Econômica Federal, dentro de seu prazo de validade;
f)

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de
Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011;

g) Autorização, registro ou inscrição da instituição junto ao Banco Central do Brasil.
h) Alvará de funcionamento (ou outro documento que comprove a existência de agencia no município)
4.

– QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art.30 da Lei Federal nº 8666/93):

a)
Um atestado de Comprovação de capacidade técnico-operacional de execução de serviços de empresa pública
ou privada em, no mínimo, 01 (um) Município do Estado de Minas Gerais, contendo detalhamento do serviço prestado
e sendo este de mesmo objeto do presente edital.
b)

Declaração de que não cobrará tarifas para as contas salário.

c)

Autorização de funcionamento expedida pelo BACEN.

5. Compete exclusivamente ao licitante, instruir o processo com a correta situação fiscal, correndo por seu total
risco a apresentação de informações que não favoreçam concluir pela “Plena regularidade fiscal”, notadamente
aquelas definidas nas letras “c” (regularidade estadual) e “d” (regularidade municipal).
6. Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o inteiro teor do Edital deste Pregão,
ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o
cumprimento integral das obrigações desta licitação, conforme modelo no anexo VI deste Edital.

7. Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de dezoito – 18 – anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, ou menor de dezesseis – 16 – anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir
de catorze anos, conforme modelo no anexo VI deste Edital.
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8. Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as penalidades cabíveis, a existência de
fatos supervenientes impeditivos de contratação e habilitação com a administração pública, conforme modelo do anexo
VI deste Edital.
9. A licitante vencedora deve apresentar declaração de que não cobrará tarifas bancárias das contas salário
dos servidores municipais mantidas em nome da Prefeitura e a movimentação das mesmas, durante a
vigência do contrato, bem como de que o pagamento dos servidores não implicará em qualquer custo para a
Prefeitura. A ser entregue junto a habilitação.

10. A documentação relativa à Regularidade Econômica Financeira consistirá em:
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.
Obs.: As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios,
deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, MESMO
QUE ESTA APRESENTE ALGUMA RESTRIÇÃO.
XII – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
1. No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as licitantes, devidamente
credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma,
receberá os documentos abaixo relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não
previamente credenciadas, sendo registradas em ata os nomes das licitantes:
a) o credenciamento do representante da empresa, juntamente com os documentos pessoais do mesmo e no caso de
credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de dirigentes, sócios ou proprietários
da empresa proponente, bem como apresentação de uma fotocópia do respectivo estatuto ou contrato social, extrato
consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos a
assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
c) os envelopes de nº. 01 – Proposta – e nº. 02 – Habilitação devidamente identificados e fechados.
2. Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, o Pregoeiro comunicará aos presentes
que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao certame.
3. Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o Pregoeiro concluirá, se ainda não o tiver feito, o
exame dos documentos de credenciamento dos representantes das licitantes tal como previsto na alínea “a” do inciso 1
do item IX, exame este iniciado antes da abertura da sessão.
4. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos representantes das
licitantes, o Pregoeiro promoverá a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando
todas as suas folhas.
5. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito
pelo Pregoeiro.
XIII – DO JULGAMENTO
1. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas – Classificação das propostas e Habilitação – e obedecerá,
quanto à classificação das propostas, ao critério do MAIOR VALOR do objeto deste Edital e o seguinte:
a) a etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas as licitantes, classificação
das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas
e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao valor;
b) durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares. Quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante desejar
efetuar ligações, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e
será excluído da etapa de lances para aquele item;
8
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c) a etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope “Documentos
de Habilitação” da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do
presente Edital.
2. Etapa de Classificação de Preços:
a) serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes;
b) a Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preço para o
fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados;
c) o Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as licitantes;
d) o Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço para cada item e aquelas licitantes que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento – 10 % –, relativamente à de menor
preço, para que seus autores participem dos lances verbais;
e) o valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances verbais, conforme alínea “d” do
inciso 2 do item X, será o valor da proposta válida de menor preço, multiplicado por um vírgula dez – 1,10 –,
desprezando-se a terceira casa decimal;
f) quando não houver, pelo menos, três – 03 – propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem anterior,
o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo três – 03 –, para que seus autores participem dos lances
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas;
g) em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos pelos representantes das
licitantes classificadas para tanto, lances verbais estes que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores
distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor
proposta escrita ofertada;
h) o Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas – para os lances verbais –, a apresentarem,
individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas classificada como menor preço, prosseguindo
seqüencialmente, em ordem decrescente de valor;
i) caso não mais se realize lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente
pelo critério de menor preço;
j) a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante,
ficando sua última proposta registrada para classificação, na final da etapa competitiva;
k) caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a proposta escrita de menor preço e
o valor estimado para a contratação;
l) declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da
primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e expressamente a respeito;
m) se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital;
n) caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem lances verbais, o desempate se
fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão;
o) nas situações previstas nas alíneas “j” e “m” deste inciso, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o
representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para a administração;
p) não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente ás sanções administrativas
constantes do item XVII, deste Edital;
q) será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos materiais condicionados a prazos, descontos,
vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão;
r) em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão
as da proposta.
3. Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação.
a) efetuados os procedimentos previstos no inciso 2 do item X deste Edital, e sendo aceitável a proposta classificada em
primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos “Documentos de Habilitação” desta licitante;
b) as licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na presente licitação,
ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas;
c) constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe
adjudicado o objeto da licitação, pelo próprio Pregoeiro, na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua
interposição, e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que
improvisos, face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais;
d) se a licitante desatender as exigências licitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração
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de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do
certame, pelo Pregoeiro;
e) da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes credenciadas, as propostas escritas
e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de classificação, a analise da documentação exigida para habilitação
e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelos
representantes credenciados das licitantes ainda presentes à sessão;
f) os envelopes com os documentos relativos a habilitação das licitantes não declaradas vencedoras permanecerão em
poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até que seja retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse
fato, ficarão por vinte – 20 – dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam
retirados, serão destruídos;
g) ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, será feita pelo
Pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação à licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos
autos a Autoridade Competente do Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, para homologação do certame e
decisão quanto à contratação; na hipótese de existência de recursos, os autos serão encaminhados a Procuradoria
Jurídica Municipal para apreciação e parecer, e em caso de improvimento, adjudicação do objeto da licitação à licitante
vencedora, homologação do certame e decisão quanto à contratação.
XIV – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
1. Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer licitante poderá manifestar
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar
memoriais no prazo de três – 03 – dias úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarazões em igual numero de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.
2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da sessão do Pregão, importará na
preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro à licitante vencedora.
3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
4. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Centro Administrativo
Presidente Tancredo Neves do Município de Itajubá, localizado na Avenida Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva,
Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, CEP 37.500-000.
5. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultará as licitantes representadas sobre sua
intenção de recorrer ou não, e declarará, expressamente, que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do
término da sessão. Também serão conhecidas as contra-razões a recursos intempestivamente apresentadas.
6. Os recursos e respectivas impugnações cabíveis deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não ser
conhecidos:
a) ser dirigido ao Chefe do Poder Executivo do Município de Itajubá, aos cuidados do Pregoeiro, no prazo de três – 03 –
dias úteis;
b) ser dirigido ao Chefe do Poder Executivo do Município de Itajubá, nos casos de anulação ou revogação, no prazo de
cinco – 05 – dias úteis, nos termos da alínea “c” do Inciso I do artigo 109 da Lei nº. 8.666/93;
c) ser apresentado em duas vias, datilografada ou emitida por computador, contendo razão social, CNPJ/MF e endereço,
rubricado em todas as folhas e assinado, na última folha, pelo representante legal ou credenciado do licitante,
devidamente comprovado;
d) ser protocolizado na Secretaria Municipal de Planejamento, localizada no Centro Administrativo Presidente
Tancredo Neves, sito na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas
Gerais, CEP 37.500-279.
7. A decisão a cerca do recurso interposto será comunicada a todos os licitantes via publicação no Diário Oficial do
Município – DOM, no sítio eletrônico http://diariooficial.itajuba.mg.gov.br/.
8. Não serão conhecidas as impugnações e ou recursos interpostos após o respectivo prazo legal e ou subscrito por
representante que não comprove poder de representação legal.
9. O Município de Itajubá não se responsabilizará por memoriais de recursos e ou impugnações endereçadas via postal
ou por outras formas, entregues em locais diversos do Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, e que, por
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isso, não sejam protocolizadas no prazo legal.
10. Inexistindo manifestação recursal o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à autoridade
superior homologar o procedimento licitatório.
11. Impetrado recurso, depois de decidido, o Pregoeiro divulgará a decisão a todos os licitantes via postal ou
correspondência em mãos, competindo à autoridade superior ADJUDICAR o objeto ao licitante vencedor e
HOMOLOGAR o Procedimento Licitatório.
12. A adjudicação será feita pelo MAIOR VALOR
XV – DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre o Município de Itajubá e a licitante vencedora,
serão formalizadas através de Contrato, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na
legislação vigente e na proposta do licitante vencedor.
2. O Município de Itajubá convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato, que deverá comparecer
dentro do prazo de três – 03 – dias úteis, contados a partir da convocação.
3. O prazo estipulado no inciso 2 do item XII poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela
licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo Município de Itajubá.
4. O Pregoeiro poderá, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidas neste Edital,
examinar as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a
apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
XVI – DO PREÇO E DO PAGAMENTO
1. Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o determinado neste Edital.
2. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis.
3. Nos preços propostos presumem-se inclusos todos os tributos e/ou encargos sociais resultantes da operação
adjudicatória concluída, inclusive despesas com seguros, fretes, cargas, descargas e outras.
4. O pagamento será efetuado até 15(quinze) dias corridos.
XVII – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO
As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação correrão por conta da seguinte dotação:
02.07.01.04.122.0003.2038.3.3.90.39.00
XVIII – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
A prestação dos serviços será conforme Anexo I – Relatório de Especificação.
XIX – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA:
a) providenciar junto a órgãos competentes os registros e licenciamentos regulamentares e pertinentes aos serviços de
que tratará o CONTRATO;
b) executar fielmente o objeto do CONTRATO, comunicando imediatamente e com antecedência o representante legal
da CONTRATANTE, na hipótese de ocorrência de qualquer fato impeditivo de seu cumprimento;
c) comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar informações julgadas
necessárias, em tempo hábil, principalmente quando solicitadas pela CONTRATANTE;
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d) acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os
esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas;
e) a CONTRATADA deve se responsabilizar:
1 - pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato. A
inadimplência da CONTRATADA, referente a esses encargos, não transfere à CONTRATANTE responsabilidade por
seu pagamento;
2 - por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem
em aumento de despesas para a CONTRATANTE;
3 - pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo,
quando da execução dos serviços;
f) a CONTRATADA obriga-se:
1 - a não transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO, ou títulos
de créditos emitidos por ela e sem aceite, como garantia, fiança, ou outra forma qualquer de ônus, sem anuência prévia
e expressa da CONTRATANTE, sob pena de rescisão unilateral do CONTRATO;
2 - a manter, durante toda a execução do CONTRATO a compatibilidade com as obrigações assumidas em
relação a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
3 - a apresentar planilha de preços conforme as propostas apresentadas na reunião do pregão, computando os
novos valores para a elaboração do contrato de fornecimento dos serviços.
2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATANTE:
a) cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
b) notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento do
Contrato.
c) notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua
responsabilidade;
d) aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.
XX – DAS PENALIDADES:
1. Nos termos do artigo 86 da Lei nº. 8.666/93, fica estipulado o percentual de meio por cento –0,5% – sobre o valor
inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o
limite de dez por cento – 10% – do valor empenhado.
2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições
avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93:
a) advertência;
b) multa de dez por cento – 10% – do valor do contrato,
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de Itajubá por prazo não
superior a dois – 02 – anos e,
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, 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
impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até cinco – 05 –
anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio da
Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por
escrito e no prazo máximo de cinco – 05 –dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no
sentido da aplicação da pena.
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5. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em agência
bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de cinco – 05 – a contar da data da notificação, ou
quando for o caso, cobrado judicialmente.
XXI – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do presente edital, por
irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de acordo com os prazos do artigo 41 da Lei nº. 8.666/93, no
endereço discriminado no inciso 4 do item XI deste Edital, cabendo ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até
três – 03 – dias úteis.
2. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os respectivos prazos legais.
3. Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
XXII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as
empresas interessadas atendido os interesses públicos e o do Município de Itajubá, sem comprometimento da segurança
da contratação.
2. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da licitante, desde que sejam
possíveis as aferições das suas qualidades e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão
pública deste pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do mesmo, bem como a
finalidade e a segurança da futura contratação.
3. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
4. Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste Edital, nos termos do inciso 6 do item XIX,
e a homologação do resultado desta licitação não implicarão em direito à contratação.
5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, observandose que só iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no Município de Itajubá, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.
6. O Chefe do Poder Executivo do Município de Itajubá poderá revogar a presente licitação por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do artigo 49 da Lei n°.
8.666/93.
7. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do pregão, este prazo será reaberto,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não prejudicar a formulação das propostas.
8. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente exclusivamente o Foro da
Comarca de Itajubá, Estado de Minas Gerais.
9. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro
dia útil subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido.
10. A cópia completa deste edital poderá ser retirado no site www.itajuba.mg.gov.br. Caso a empresa deseje retirar o
Edital impresso, deverá procurar a Secretaria Municipal de Planejamento no Centro Administrativo Presidente
Tancredo Neves, e efetuar o pagamento dos custos de reprodução, mediante guia de recolhimento.
11. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.
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12. Fazem partes integrantes deste edital:
Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI
Anexo VII
Anexo VIII

– Relatório de Especificação
– Termo de Credenciamento;
– Declaração de ciência de cumprimento dos requisitos de habilitação;
– Proposta de Preços;
– Proposta para a licitante vencedora, valores adequados aos lances ofertados
– Declaração para fins de participação do Pregão Presencial
– Minuta do Contrato.
- Termo de referencia

Itajubá-MG, 04 de julho de 2019.
Maika Jennifer Ribeiro
Pregoeiro Port 476/2019
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ANEXO I - RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÃO

Processo Licitatório: 102/2019
Modalidade:
PREGÃO
Número da Licitação: 061/2019
Aquisição de:
Serviços
A especificação dos itens solicitados no Processo Licitatório Nº 102/2019, referente a CONTRATAÇÃO DE
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA ALIENAÇÃO COM PRIORIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SEMAD
ITEM
01

QUANT
12

UNID
UN

DESCRIÇÃO
Contratação de Instituição Financeira para Alienação com prioridade da Folha de
pagamento dos Servidores Públicos Municipais, Estatutários, e Contratos
Emergenciais, objetivando a prestação dos seguintes serviços:
a) Efetuar O Pagamento Dos Servidores Municipais, Ativos,
Inativos
E
Pensionistas,
Estatutários
E
Contratos
Emergenciais, Da Administração Direta, Em Número
Aproximado De 2.170 (Dois Mil E Cento E Setenta)
Servidores, Podendo Ocorrer Variações, Para Mais Ou Para
Menos, Ao Longo Do Período Do Contrato;

Maika Jennifer Ribeiro
Pregoeiro – Port 476/2019
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ANEXO II

TERMO DE CREDENCIAMENTO
Alínea “c” do Inciso 1 do Item V do Edital

A empresa ......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº. ........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de
......................, Estado de .........................., CEP ................., através do presente, CREDENCIA o Sr.
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil),
....................... (Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no
CPF/MF sob o nº. ......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. .......,
Bairro ................, Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, para participar do Processo
Licitatório instaurado pelo Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL nº 061/2019 na qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em
nome da mesma, bem como formular propostas, ofertar lances verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e
praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
................., ......... de ........................ de 2019

_______________________________________
(nome do representante legal pela empresa)
(nº. do RG do signatário ou outro documento equivalente)
(nº. CPF do signatário)

IMPORTANTE:


ESTE DOCUMENTO DEVERÁ TER A FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO



Papel timbrado ou carimbo da empresa
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de ......................,
Estado de .........................., CEP ................, por intermédio de seu representante legal o Sr.
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), .......................
(Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sob o nº.
......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro ................,
Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, DECLARA, sob as penas da lei e para cumprimento
do previsto no inciso VII do artigo 4º. da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002 e na alínea “b” do item IX do
Edital, e para fins do Pregão Presencial nº 061/2019 do Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe.

Local e data, _____ de __________________________________de __________

________________________________________________________
Assinatura e carimbo do CNPJ
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ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇOS
TIPO DE LICITAÇÃO

NÚMERO

PREGÃO PRESENCIAL

061/2019

Fl. 01/01

EMPRESA:
ENDEREÇO:

TEL.:

CIDADE:

UF:

INSCR. MUNIC.:

CNPJ/MF

INSCR. EST.:
PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

1

DESCREVER CONFORME
ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I

QUANT

PREÇO UNIT

TOTAL GLOBAL

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS (A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DO PREGÃO)
DATA/LOCAL
CARIMBO DO CNPJ/MF
ASSINATURA.
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ANEXO V

PROPOSTA PARA A LICITANTE VENCEDORA, VALORES ADEQUADOS AOS LANCES OFERTADOS
NA REUNIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº061/2019
: Município de Itajubá / MINAS GERAIS
Prezados Senhores,
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o
instrumento convocatório da licitação em epígrafe.
PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
TIPO DE LICITAÇÃO

NÚMERO

PREGÃO PRESENCIAL
EMPRESA:

061/ 2019

ENDEREÇO:

Fl.
01/01

TEL.:

CIDADE:

UF:

CNPJ/MF

INSCR. MUNIC.:
INSCR. EST.:

-PROPOSTADEPREÇOS
Item

Especificação

Unid.

Quantitativo (*)

Preço Unitário
(R$)

Valor Total

1
2
TOTAL GLOBAL
VALOR: Por extenso
Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
Informamos que a presente proposta terá validade de sessenta – 60 – dias, a partir da data de abertura do pregão.
Informamos, outrossim, que o preço acima proposto, contempla todas as despesas necessárias ao pleno
fornecimento do Objeto do Processo Licitatório em epigrafe, tais como os encargos – obrigações sociais, impostos,
taxas e outros –, cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

LOCAL E DATA
ASSINATURA (CARIMBO)
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO VI

DECLARAÇÕES
Ref.: Pregão Presencial Nº 061/ 2019
Processo Nº 102/2019

_______________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de ......................,
Estado de .........................., CEP ................., neste ato representada pelo seu representante legal o Sr.
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), .......................
(Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/....e inscrito no CPF/MF sob o nº.
......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro ................,
Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, DECLARA, sob as penas da lei, e para fins de
participação no Pregão Presencial acima que nossa empresa até a presente data:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta;
Não foi declarada inidônea pelo poder Público, de nenhuma esfera;
Não existe fato impeditivo à nossa habilitação e contratação com a Administração Pública, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
Não possui entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo;
Não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle de estabelecimento participante desta
licitação, com qualquer vínculo direto ou indireto com a Prefeitura Municipal de Itajubá, nos termos do art. 9º,
da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, sob pena de exclusão do certame;
Não possui no seu quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, perigosos ou insalubres e
menores de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;
Recebeu todos os documentos e tomou conhecimento de todas as informações necessárias para participar do
presente certame e das condições para o fornecimento dos produtos;
Aceita e concorda com todas as condições do presente Edital e das especificações que fazem parte integrante
do mesmo e farão parte do contrato, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os
documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.
Local e Data __________________, ____ de _____________________ de _________

_____________________________________________________________
Assinatura do responsável legal e carimbo do CNPJ

Obs.: Esta Declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação.
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO Nº ----2019
INSTRUMENTO
CONTRATUAL
PARA
................................................, QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICIPIO
DE
ITAJUBÁ
E
A
EMPRESA
...................................................
Pelo presente Contrato de prestação de serviço entre pessoas jurídicas, de um lado o MUNICÍPIO DE
ITAJUBÁ, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 18.025.940/0001-09, com sede localizada
na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, neste ato
representado pela Secretária Municipal de Planejamento, Sra. Edna Maria Lopes Dias, brasileira, casada, portadora do
Registro Geral MG-13.640.692, inscrita no CPF/MF sob o n°. 069.247.726-84, residente e domiciliada na Rua João
Targino Borges, Nº 177, Bairro Vila Rubens, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, CEP 37.505-151, doravante
simplesmente denominado de CONTRATANTE e a empresa................................, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº......................................., com sede na........................, nº.........., Bairro ........................,
Município de .................., Estado de ..................., CEP ..................., neste ato representada por seu representante legal o
Sr........................................., brasileiro, ..................., portador do Registro Geral nº................................, inscrito no
CPF/MF sob o nº ............................, residente e domiciliado na Rua ........................, nº............ Bairro....................,
Município de ............................., Estado de ................, CEP ......................, doravante simplesmente denominada de
CONTRATADA, têm, entre si, como justo e contratado, regendo-se pela legislação pátria aplicável ao presente contrato,
e especialmente pelas cláusulas a seguir declinadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PROCEDIMENTO
O presente Contrato obedece aos termos da Justificativa para abertura de Processo Licitatório nº 102/2019 na
modalidade Pregão Presencial nº 061/2019, com fundamento na Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa com a execução do presente contrato de fornecimento de produtos correrá a conta da seguinte dotação
orçamentária:
02.07.01.04.122.0003.2038.3.3.90.39.00
Parágrafo único. As despesas decorrentes da execução deste Contrato que excederem o exercício em curso,
decorrentes de eventual aditamento, prorrogação ou necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
pactuado, correrão à conta de dotações que serão consignadas nas Leis Orçamentárias Anuais subseqüentes, nas
mesmas funções programáticas.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA ALIENAÇÃO
COM PRIORIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA ATENDER A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, conforme especificações previstas no ANEXO I
do Processo Licitatório nº 102/2019.
CLAUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA
O contrato terá vigência de doze– 60 – meses contados a partir de sua publicação.
CLÁUSULA QUINTA: DOS SERVIÇOS
1. A CONTRATADA deverá executar os serviços, conforme anexo I do edital.
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Para a execução do determinado nas cláusulas deste Contrato, as partes se obrigam a:
I – CONTRATANTE:
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a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, assegurando-se da boa prestação do serviço e qualidade dos produtos
fornecidos;
b) assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado;
c) realizar os devidos pagamentos;
d) proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do presente contrato.
II – CONTRATADA:
a) responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, bem como
assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas as obrigações estabelecidas neste instrumento;
b) manter a qualidade dos produtos fornecidos;
c) executar fielmente o objeto do contrato, comunicando imediatamente e com antecedência ao representante legal do
CONTRATANTE, na hipótese de ocorrência de qualquer fato impeditivo de seu cumprimento;
d) apresentar Fatura/Nota Fiscal. A fatura deve ser detalhada e deverá discriminar todos os produtos fornecidos, e outras
informações que se fizerem necessárias;
e) comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade na continuidade do fornecimento dos produtos e
prestar informações julgadas necessárias, em tempo hábil, principalmente quando solicitadas pelo CONTRATANTE;
f) responder por danos causados diretamente ao CONTRATANTE e ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo,
quando da execução deste contrato;
g) manter, durante toda a execução do contrato a compatibilidade com as obrigações assumidas em relação a todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
h) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do
contrato. A inadimplência da CONTRATADA, referente a esses encargos, não transfere ao CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento.
CLÁUSULA SETIMA: DO VALOR
O valor do presente Contrato será de R$............. (.........................................................), conforme especificado abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1.
2.
VALOR TOTAL:........................................................................................................................
CLÁUSULA OITAVA: DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado até 15 (quinze) dias corridos.
§ 1º. Cada pagamento somente será efetuado após a comprovação pela CONTRATADA de que se encontra em dia com
suas obrigações para com sistema de seguridade social, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito com
o INSS e com o FGTS.
§ 2º. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão ser entregues no Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves,
localizado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, CEP
37.500-000, nos dias úteis no horário das doze às 17 horas.
§ 3º. O não pagamento de quaisquer valores devidos pelo CONTRATANTE, nas datas de seus respectivos vencimentos,
implicará na incidência de sanções previstas na legislação pátria.
§ 4º. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento Contratual.
CLÁUSULA NONA: DA FISCALIZAÇÃO
O fornecimento será objeto de acompanhamento e fiscalização através do Sr ...................................., representante da
Secretaria Municipal de Administração o qual competirá acompanhar e avaliar a qualidade dos serviços, bem como
dirimir as dúvidas que surgirem no seu curso.
Parágrafo único. A Fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não
implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
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CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES
Nos termos do artigo 86 da Lei nº. 8.666/93, fica estipulado o percentual de meio por cento – 0,5% – sobre o valor
inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, até o
limite de dez por cento – 10% – do valor empenhado.
§ 1º. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições
avençadas, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93:
I – advertência;
II – multa de dez por cento – 10% – do valor do contrato;
III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não
superior a dois – 02 – anos e,
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
§ 2º. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio
da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas
por escrito e no prazo máximo de cinco – 05 – dias úteis da data em que for oficiada a pretensão do CONTRATANTE
no sentido da aplicação da pena.
§ 3º. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em agência
bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de cinco – 05 – dias a contar da data da
notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente.
§ 4º. As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pelo
CONTRATANTE ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatária em conta corrente em
agência bancária devidamente credenciada pelo CONTRATANTE no prazo máximo de cinco – 05 – dias a contar da
notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS ALTERAÇÕES
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a alteração do
OBJETO.
Parágrafo único. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização
financeira prevista neste Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do
respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESILIÇÃO
O presente contrato poderá ser resilido a qualquer momento, por qualquer das partes, mediante comunicações expressas,
com antecedência mínima de trinta – 30 – dias.
Parágrafo Único. Havendo pendências, as partes definirão, através de um Termo de Encerramento do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESOLUÇÃO
O Contrato poderá ser resolvido:
I – por ato unilateral do CONTRATANTE, face ao interesse público, reduzido a termo no respectivo processo;
II – por inadimplemento das Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos
da Seção V, do Capítulo III, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.
III – independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, em qualquer dos seguintes casos:
a) falência ou liquidação da CONTRATADA;
b) incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou, ainda cisão ou fusão da mesma com outra empresa, sem
a prévia e expressa concordância do CONTRATANTE;
c) extinção da CONTRATADA.
Parágrafo único. Sempre que ocorrerem as hipóteses de resolução contratual será assegurado o contraditório e a ampla
defesa à CONTRATADA, em conformidade com artigo 78 da Lei nº. 8666/1993 e suas alterações.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA PUBLICAÇÃO
Dentro do prazo legal, contatos de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste
Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes contratantes, respeitadas e observadas as
disposições legais pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA EXTENSÃO
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram aceitar o presente instrumento nos expressos termos em
que fora lavrado, obrigando-se a si e seus herdeiros e ou sucessores a bem e fielmente cumpri-lo.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
As partes se obrigam a manter, durante toda a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições exigidas no processo licitatório.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:

DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Itajubá, Estado de Minas Gerais, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para a resolução de questões eventualmente levantadas em decorrência deste Contrato.
E por estarem as partes de pleno acordo em tudo que se encontra disposto neste Contrato, ciente das obrigações
contraídas e das conseqüências de sua inobservância, firmam-no em três – 03 – vias de igual teor e forma.

Itajubá-MG, ..... de ................................ de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ
Secretária Municipal de Planejamento
Edna Maria Lopes Dias

CONTRATADA

VISTO DO PROJU:

VISTO FISCAL:
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ANEXO VIII

COMPOSIÇÃO DE CUSTO
Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Administração
Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA ALIENAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, ESTATUTÁRIO, ESTAGIARIOS E CONTRATOS EMERGENCIAIS.
Responsáveis: ANDRÉ CARLOS ALVES DA SILVA
Descrição do Objeto
Item

01

Tipo

Quantid.

Serviço
01

Descrição
Constitui objeto da presente licitação contratação de Instituição Financeira, com
prioridade, para alienação da folha da folha de pagamento dos servidores da
Prefeitura Municipal de Itajubá, ativos e inativos e concessão de empréstimos em
consignação em folha de pagamento, com preferência, objetivando a prestação dos
seguintes serviços.
a) efetuar o pagamento dos servidores municipais, ativos e inativos, estatutários, e
contratos emergenciais, da Administração Direta, em número aproximado de 2.162
(Dois mil cento e sessenta e dois) servidores, podendo ocorrer variações, para mais
ou para menos, ao longo do período docontrato;

Justificativas:
1.1. Justificativa para Contratação
Necessidade de operacionalizar o pagamento dos créditos provenientes da Folha de
Pagamento dos servidores ativos, inativos, celetistas, pensionistas e, em alguns casos, estagiários,
inclusive aqueles que venham a ser contratados na vigência do contrato pela Administração Direta
do Município de Itajubá, por meio de instituição financeira que ofereça serviços com qualidade.
Registra-se que a demanda da folha de pagamento, é estimada em 1.942 (um mil e
novecentos e quarenta e dois) beneficiários servidores e 220 (estagiários) totalizando 2.162 (dois
mil e cento e sessenta e dois ). Tal número demonstra a impossibilidade de tratar internamente os
referidos pagamentos. Além disso, tendo em vista que o fim do contrato atual está programado para
segundo semestre de 2019, é mister que se inicie o processo licitatório, a fim de atender os
princípios de planejamento e eficiência administrativa.

O Município de Itajubá centraliza atualmente na Caixa Econômica Federal o
processamento dos pagamentos aos servidores ativos, inativos, celetistas, pensionistas e
estagiários, por meio de crédito em contas abertas na referida instituição financeira.
Tem-se que a licitação é o procedimento administrativo por meio do qual a Administração
Pública seleciona a proposta mais vantajosa, ou seja, a que melhor atenda ao interesse público
dentre as ofertadas pelos particulares que com ela desejam contratar, oportunizando, pois, qualquer
interessado, desde que devidamente habilitado, a participar do certame.
Trata-se de obrigação do administrador público, estabelecida pelo art. 37, XXI, da
Constituição Federal, in verbis:
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Art.37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte:
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências
de qualificação técnica e econômicas indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações.
Conforme se depreende da inteligência do referido dispositivo constitucional, o dever de
licitar é a regra no ordenamento jurídico pátrio. Enquanto decorrência do princípio da supremacia do
interesse público, tal medida tem caráter compulsório, deixando de ser adotada apenas nas
hipóteses previstas na lei.
Dessa maneira, é comum que a Administração Pública abra licitação pública para
escolher instituição financeira que gerenciará e processará a folha de pagamento dos servidores
municipais da Administração Direta e Indireta.
1.2. Justificativa para Utilização da Modalidade Pregão, Critério de Julgamento Maior
Oferta e Permissão para Participação de Instituições Financeiras Privadas
No Acórdão TCU n.º 1940/2015 - Plenário, o Tribunal assim se posicionou com relação à
licitação:
“(…) 9.3.2.3. Havendo interesse de a Administração Pública Federal promover
prévio procedimento licitatório para contratação de prestação de serviços, em
caráter exclusivo, de pagamento de remuneração de servidores ativos, inativos
e pensionistas e outros serviços similares, com a previsão de contraprestação
pecuniária por parte da contratada, deverá a contratante, além de franquear
acesso ao certame tanto das instituições financeiras públicas como das
privadas, adotar as seguintes medidas:
(...)
b) realizar licitação na modalidade pregão, prevista na Lei n.º 10.520/2001,
preferencialmente sob forma eletrônica, conforme exige o artigo 4.º, § 1.º, do
Decreto 5.450/2005, tendo por base critério “maior preço”, em homenagem ao
princípio da eficiência, insculpido no caput do artigo 37 da Constituição Federal
e da seleção proposta mais vantajosa para a Administração Pública, inserto no
caput do artigo 3º daLei8.666/1993;”
O Pregão é uma das modalidades de licitação, instituído pela Lei n.º 10.520/02, que tem
por escopo garantir maior celeridade aos procedimentos licitatórios, bem como de reduzir os custos
operacionais e permitir a diminuição dos valores pagos nas aquisições de bens e serviços.
Nessa modalidade, diversamente do que ocorre nas demais modalidades licitatórias,
previstas pela Lei n.° 8.666/93 (Estatuto Geral das Licitações e Contratos), deve-se ter em conta o
objeto a ser licitado e não o valor da contratação, segundo deixa claro o teor do art. 1. °, da Lei n.º
10.520/2002:
Art. 1.º - Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a
licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. - grifo nosso
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos
deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no
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mercado.
Além disso, é de se observar que o critério para julgamento das propostas da licitação na
modalidade Pregão é sempre o de menor preço, conforme apregoa o art. 4.º, X, da lei já
mencionada, in verbis:
Art. 4.º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos
interessados e observará as seguintes regras:
X - para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de
menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as
especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade
definidos no edital;
Quanto à caracterização de serviços bancário como “serviços comuns”, parece plenamente
possível definir os padrões contratuais visto que a atividade bancária é regida por uma série de normas
expedidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo próprio Banco Central que estabelecem rotinas e
padrões de tais serviços.
Já quanto ao critério para julgamento das propostas, impende ressaltar que nos contratos
da espécie o interesse da Administração é justamente o de “receber o maior preço”. Nesse ponto, o
TCU tem considerado, de forma excepcional, ser possível a adoção de tal critério por
entender que em tais casos há nítido atendimento ao interesse público.
“A adoção de critério de julgamento de propostas não previsto na legislação do
pregão, do tipo maior valor ofertado para o objeto mencionado no item anterior,
somente seria admissível, em princípio, em caráter excepcional, tendo em vista
o relevante interesse público e como mecanismo concretizador do princípio
licitatório da seleção da oferta mais vantajosa para a Administração. Tal
especificidade deve obrigatoriamente ser motivada e justificada pelo ente
público no processo relativo ao certame, além de ter demonstrada sua
viabilidade mercadológica.”
1.3. Justificativa do Valor Mínimo de Admissibilidade da Contra partida Financeira para o
Gerenciamento e Processamento da Folha de Pagamento
De plano, tem-se que este é um contrato que trará receita para a Administração. Assim,
foi feito um estudo técnico preliminar para se chegar ao valor de referência que melhor retrate a
posição do mercado.
No Acórdão n.º 1940/2015 - Plenário, o TCU trouxe orientações para nortear a pesquisa
de preços:
a) estimar o orçamento base da contrapartida financeira a ser paga pela futura
contratada com fundamento em estudo ou avaliação de mercado, em
cumprimento à finalidade da condição prevista no artigo 7.º, §2, inciso II, da Lei
n.º 8.666/1993;
Tem-se que a alienação da folha de pagamentos se tornou uma importante fonte de
receita para os entes federados. As instituições financeiras promoviam intensa disputa entre si com
o objetivo de obterem a prerrogativa de coordenarem as folhas de pagamentos dos servidores
municipais. Ainda que a aprovação da portabilidade tenha permitido aos servidores escolherem o
banco onde querem receber os seus salários independente da instituição que tenha vencido o
certame para gerenciamento da folha de pagamentos, ainda existe um grande interesse por parte
das instituições na prestação deste tipo de serviço.
As instituições financeiras possuem uma quantidade enorme de clientes dos mais
variados perfis socioeconômico e comportamental. Para a instituição é possível rapidamente criar
grupos negociais de acordo com particularidades comuns, disponibilizar produtos e serviços básicos
como: contas de poupança, contas- correntes, empréstimos com garantia hipotecária, empréstimos
pessoais, cartões de débito, seguros e cartões de crédito, além de oferecer vantagens adicionais,
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como taxas menores de administração ou de juros, para faixas segmentadas quanto à nível de
investimento e/ou renda.
Mesmo com a aprovação da portabilidade da conta-salário em 2006, não houve redução
do apetite por este tipo de ativo pelas instituições financeiras. Uma das razões é a grande parcela
de empregados que acabam optando por abrir uma conta de depósitos na própria instituição
financeira contratada pelo empregador.
Assim, a precificação pela Administração dos serviços pode ser determinada com o
emprego de metodologia, que visa proporcionar uma base para negociação com as instituições
financeiras interessadas, qual seja:

a) utilização como parâmetro o valor ofertado atualizado por municípios em certames
com as mesmas características.

b) o valor referente à concessão de uso do espaço físico.
Ademais outro ponto que deve ser avaliado são os ganhos potenciais que a instituição
financeira vencedora poderá auferir em razão da prerrogativa de gerenciar uma folha de pagamento.
Isto posto, entendeu-se que seria útil desenvolver este exercício analítico.

Prazo de
Exclusividade

Prazo de
Contratação

2019 a 2024

60 meses

Quantidade total
de servidores e
estagiários
2.162
aproximadamente

Valor de
precificação
apurado
R$ 2.772.112,50

Valor médio
por servidor
mensal (R$)
R$ 21,37

1.3.1. Metodologia para apuração do valor
2.3.1.1.

Pesquisa de Mercado: Média de outros Municípios

2.3.1.2.
Com base no quadro acima, para elaboração do cálculo, como o estudo tomou por
base o valor ofertado em outros municípios fazendo media do valor da folha de pagamento pelo
Município e o valor médio por servidor, atualizando-o com a quantidade atual de servidores
municipais.
Nesse sentido:

Valor total atualizado R$ 2.772.112,50

Portanto, tendo como referência os critérios objetivos adotados acima, o valor estimado
mínimo para a alienação da folha de pagamento é de R$ 2.772.112,50 (DOIS MILHÕES E
SETECENTOS E SETENTA E DOIS MIL E CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
2.3.1.3.

Potencial de Ganhos à Instituição Financeira

Não obstante, complementando o estudo, é imperioso destacar o potencial de ganho em
serviços individuais que a instituição financeira poderá auferir em razão da prerrogativa de gerenciar
a folha de pagamento dos servidores municipais, levando em conta o portfólio de serviços bancários
que será oferecido aos novos clientes.
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Além disso, podemos considerar o ganho com os produtos que as instituições financeiras podem
oferecer aos servidores municipais, tais como: empréstimos, empréstimos consignados, tarifas,
investimentos, etc.

Além disso, devemos mencionar a influência do tempo de permanência dos recursos
mantidos ou depositados na instituição financeira, float, na formação dos lucros bancários. A
retenção temporária de recursos gerará ganhos consideráveis á instituição bancária. O Município
depositará em conta corrente os recursos com antecedência de 2 (dois) dias para o efetivo
pagamento. Registra-se que o valor da folha de pagamento do Município é em torno de R$
6.592.656,18 (folha bruta) e R$ 4.973.380,18 (folha líquida).
Diante de todo o exposto, não verificasse óbice ao valor estimado pela Administração
como oferta mínima para aceitabilidade das propostas, de modo que pode-se verificar um estudo
com critérios objetivos e com variáveis, dentre as quais a capacidade de fidelização a ser
implementada pela instituição financeira vencedora da disputa proporcionando-o ganhos potenciais.
Local da Realização: Na sede do Município de Itajubá/MG.
Fiscalização: Realizada pela Secretaria Municipal de Administração.
Forma: O valor da primeira parcela deverá ser recolhido aos cofres do Município de Itajubá em 01 parcelas, no prazo
de até 15 (quinze) dias corridos, contados após a assinatura do contrato de prestação de serviços, a ser feito em conta
indicada pela Secretaria Municipal da Administração.

Condições e Prazo de Execução: Prestar os serviços de acordo com as tabelas e horários previstos
5Como a nova legislação proíbe a exclusividade dos consignados, caberá a licitante usar de seus meios comerciais
para fornecer as melhores taxas para empréstimo consignado, já que os servidores poderão optar por outros
bancos.que os serviços deverão atender todos os requisitos previstos, que será realizado no prazo de 60
(sessenta)meses.
Forma de Apresentação da Proposta: A proposta mínima de repasse deverá ser no montante de R$ 2.772.112,50
(DOIS MILHÕES E SETECENTOS E SETENTA E DOIS MIL E CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
Obrigações do Contratado:
a) Fornecer o Objeto da Licitação e dar garantia para a sua realização no local determinado e de acordo com os
prazos estabelecidos na proposta, contados a partir da data da assinatura do presente instrumento, quando
solicitados no Anexo I do instrumentoconvocatório;
b) Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao Objeto da Licitação a siadjudicado.
c) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas.
Obrigações da Administração:
a) O Município de Itajubá enviará a relação nominal dos servidores, contendo os dados necessários para o
pagamento, com antecedência de 02 (dois) dias úteis, da data docrédito.
b) Fiscalizar a execução do contrato, informando à Contratante para fins de supervisão;
c) Ceder a exclusividade de propagandas e comercialização de serviço e produtos na dependência da prefeitura e
seus demais prédios durante o prazo docontrato.
d) Conceder a vencedora do certame, em caso de interesse público, a autorização para manter ou instalar
dependências bancárias de atendimento (PAB, PAE e AGÊNCIA ou outras formas de atendimento bancário ou
eletrônico) no interior da prefeitura ou em outro prédio público escolhido pela administração, para uso dos servidores.6
Sanções Administrativas: No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução, total ou
parcial, o Contratante reserva-se o direito de rescindir o contrato e aplicar multa de 2% (dois por cento) ao dia, até o
total de 05 (cinco) dias sobre o valor do contrato, além, das demais sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº
8666/93 e art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02; quais sejam:
a) Advertência;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a
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Administração, pelo prazo de 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;
c) Multa de 10% do valor total do contrato pela rescisãounilateral;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;
e) A sansão de que trata o item anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas na
Resolução nº 33, de 01/04/2003, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no CADFOR e nos
sistemas mantidos pela administraçãopública.
6

Essa concessão cabe apenas ao caso de instalação de equipamento de apoio bancário para uso exclusivo da
prefeitura. Para os casos de instalação de equipamento de apoio bancário de uso da população, será aberto processo
licitatório próprio.

f) multa de 01% (um por cento) sobre o valor do contrato pelo descumprimento de obrigações previstas em contrato ou
obrigações acessórias inerentes a suaatividade.
Extensão das Penalidades: A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderão ser
também, aplicada àqueles que:
a) Retardarem a execução do Pregãopresencial;
b) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administraçãoe;
c) Fizerem declaração falsa ou cometerem fraudefiscal.

Outras Informações:

1) Critério de aceitabilidade da proposta: Para aceitação da proposta comercial o(a) Pregoeira(a) considerará as
características do Objeto e sua conformidade com as especificações do Edital, o prazo e locais de realização, preços e demais
requisitos formais daoferta.
2) Critério de Julgamento: Para julgamento e classificação das propostas o(a) Pregoeira(a) verificará a aceitabilidade
das propostas em face dos requisitos do Edital, classificando em primeiro lugar aquela de maior oferta, com ou sem
apresentação de lances, e as demais em ordem decrescente.

André Carlos Alves da Silva
Secretario de Administração
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