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EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL

PREGAO PRESENCIAL N° 001 - 2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 017 / 2022

MAIOR LANCE

Objeto; Contratagao de instituigao financeira para prestagao de servigos bancarios, incluindo o
pagamento da folha de salario dos servidores publicos municipals do Poder Executivo, em conformidade
com os Procedimentos Operacionais da Folha de Pagamento, com disponibilizagao de estrutura minima
para o regular atendimento devendo para tanto possuir ou instituir no minimo 01 posto de atendimento
e/ou 2 (dois) correspondentes no Municipio de Sao Valerio.

JANEIRO DE 2022
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EDITAL PREGAO PRESENCIAL PMSV PP 001-2022

SEQAO I - DO PREAMBULO

A Prefeitura Municipal de Sao Valerio , representada pelo Prefeito Municipal, atraves de
PREGOEIRO, comunica aos interessados que realizara licitapao na modalidade de PREGAO
PRESENCIAL, TIPO MAIOR LANCE, na data, horario abaixo indicado, com o objeto de Contratapaode
instituipao financeira para prestapao de servipos bancarios, incluindo o pagamento da folha de
saldrio dos servidores publicos municipals do Poder Executivo, em conformidade com os
Procedimentos Operacionais da Folha de Pagamento, com disponibilizapao de estrutura minima
para o regular atendimento devendo para tanto possuir ou instituir no minimo 01 posto de

atendimento e/ou 2 (dois) correspondentes no Municipio de Sao Valerio, conforme condipoes e

especificapoes estabelecidas no termo de referenda, cuja licitapao foiautorizada nos autos infernos,

a fim de selecionar a rnelhor proposta, obedecendo as condipoes estatuidas neste Edital e reger-se-

d pela legislapao aplicavel, em especial pela Lei Federal n° 10.520/2002, pelo Decreto n° 3.555/2000,

Lei Complementer n° 123/2006, e subsidiariamente pela Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993,

observadas as alterapoes posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

seu

1.2. DASESSAO PUBLICA DE RECEBIMENTO E INICIO DA ABERTURA DOSENVELOPES
"PROPOSTA" E "DOCUMENTAQAO"

DIA 15 de fevereiro de 2022
HORARIO 09h00min HORARIO LOCAL
LOCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO

O inteiro teor deste Edital podera ser solicitado junto a Comissao Permanente de Licitapao, na sede

da Prefeitura, sala de Licitapoes, no horario de 07h30min as llh30min e no portal do municipio:

www.saovalerio.to.qov.br/licitacao.

1.3.

Se no dia acima agendado para abertura da sessao nao houver expediente no Orgao. o

recebimento e o inicio da abertura dos envelopes referentes a este Pregao serao realizados no primeiro dia

util de funcionamentoda Prefeitura que se seguir.
No local indicado no item 1.3 deste Edital. serao realizados os procedimentos pertinentes ao

Pregao , relativos ao (a) :

1.4.

1.5.
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Credenciamento do(s) representante(s) legal (ais) da(s) proponente(s):

1.6.1. Recebimento dos envelopes "Proposta" e "Documentos de Habilitagao”;

1.6.2. Abertura do(s) envelope(s) "Proposta";

1.6.3. Divulgagao da(s) proponente(s) classificada(s) e da(s) desclassificada(s);

1.6.4. Condugao dos trabalhos relativos aos lances verbais;

Abertura do(s) envelope(s) "Documentagao" da(s) proponente(s) detentora(s) do(s) menor (es)

1.6.

1.6.5.
prego(s);

As decisoes do Pregoeiro serao comunicadas mediante publicagao no Diario Oficial do Estado do

Tocantins e Portal da Prefeitura Municipal de Sao Valerio , salvo com referenda aquelas que forem

lavradas em Ata, puderem ser feitas diretamente aos representantes legais das proponentes presentes ao

evento, ou ainda, por intermedio de Oficio, desde que comprovado o seu recebimento, principalmente,

quanto ao resultado de:

julgamento deste Pregao;

recursos porventura interpostos.
1.7.1. O esclarecimento de duvidas a respeito de condigoes do edital e de outros assuntos relacionados a

presente licitagao sera divulgado mediante publicagao de notas no Diario Oficial do Estado do

Tocantins/Portal da Prefeitura Municipal de Sao Valerio , ficando os proponentes interessados obrigados a

acessd-la para a obtengao das informagoes prestadas pela Pregoeira.

1.7.

a)

b)

SEQAO II - DO OBJETO

Contratagao de instituigao financeira para prestagao de servigos bancarios, incluindo o

pagamento da folha de salario dos servidores publicos municipaisdo Poder Executivo, em conformidade

com os Procedimentos Operacionais da Folha de Pagamento, conforme condigoes e especificagoes

estabelecidas no edital e seus anexos.
Os Servigos ofertados pelas licitantes deverao. OBRIGATORIAMENTE, atender as exigencias de

qualidade, observados os padroes e normas baixadas pelos orgdos competentes de controle de

2.1.

2.2.

fiscalizagao.
A instituigao financeira vencedora do certame podera ofertar credito consignado aos servidores,

2.3.
SEM EXCLUSVIDADE, durante toda a vigencia do contrato.

SEgAO III - DO TERMO DE REFERENCIA

3.1. O Termo de Referenda foi elaborado e devidamente assinado pelo seu responsavel e servira de base

para todo o procedimento licitatorio.

SEOAO IV - DA DOTAOAO ORQAMENTARIA E DO VALOR ESTIMADO

4.1 O valor minimo estimado para a contratagao sera de R$ 42.000.00 (quarenta e dois mil reai_s_) a ser
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creditado na conta bancaria indicada pela Prefeitura.

SECAO V - DAS CONDigOES DE PARTICIPAgAO NA LICITAgAO

5.1. Podera participar da licitagao as instituigdes financeiras oficiais ou privadas devidamente

autorizadas pelo Banco Central do Brasil, vedada asubcontratagao de outra instituigao financeira,mesmo

que seja sua controlada ou controladora, para execugao total ou parcial do objeto deste certame.
5.2. As instituigdes financeiras participantes deverao apresentar as documentagoes exigidas no edital

de licitagao.
Poderao participar da presente licitagao as pessoas jurfdicas do ramo pertinente aos servigos

licitados deste certame, que atenderem a todas as exigencias, inclusive quanto a documentagao.

constantes deste Edital e seus anexos.

5.3.

5.4. Nao poderao participar desta licitagao os interessados que se encontrarem sobre falencia,

concurso de credores, dissolugao, liquidagao, empresas estrangeiras que nao funcionam no pais, nem

aqueles que tenham sido declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administragao Publica

Federal, Estadual e/ou Municipal ou punidos com suspensao do direito de licitar e contratar com a

Administragao Publica Federal, Estadual e/ou Municipal, bem como aqueles relacionados no art. 9° da Lei

n° 8.666/93.
5.5. Os impedimentos acaso existentes deverao ser declarados pela empresa proponente, sob pena de

responsabilidades administrativa, civis e penais cabiveis, conforme legislagao vigente.
5.6. So serao aceitas copias legiveis.
5.7. Nao serao aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas.
5.8. O (a) Pregoeiro (a) reserva-se o direito de solicitor o original de qualquer documento, sempre que

tiver duvida e julgar necessario.
5.9. A instituigao financeira nao recebera qualquer tipo de remuneragao direta oriunda dos cofres

publicos municipals pelos servigos objeto desta licitagao, ou pela prestagao de servigos correlatos.

SEgAO VI - ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAgAO AO EDITAL

6.1. Decaira do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que nao o

tizer ate 02 (dois) dias uteis antes da data designada para a abertura dos envelopes, apontando de

forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende viciarem o mesmo. As petigoes deverao

ser protocoladas, devidamente instruidas (assinatura, enderego, razao social e telefone para contato).
junto ao Servigo de Protocolo desta Prefeitura ou diretamente ao Pregoeiro (a) Oficial desta Prefeitura, que

tern o prazo de 24 (vinte e quatro) HORAS UTEIS para responde-las.

6.2. Se a impugnagao ao edital for reconhecida e julgada procedente, serao corrigidos os vicios e.
caso a formulagao da proposta seja afetada, nova data sera designada para a realizagao do certame;

6.3. Ocorrendo impugnagao de carater meramente protelatorio, ensejando assim o retardamento da

execugao do certame, a autoridade competente podera assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
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aplicar a pena estabelecida no artigo 7°da Lei n. 10.520/02 e legislagao vigente.
Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, a realizagao de

qualquer ato do procedimento licitatorio, incorrera em pena de detengao, de 2 (dois) a 3 (tres) anos, e

multa, nos termos do artigo 93,

da Lei 8.666/93, em que sera encaminhado copia da ata circunstanciadadevidamente assinada pelos

presentes a delegacia de Policia Civil.

6.4.

SECAOVII DA APRESENTACAO
CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES)

DOS DOCUMENTOS DE

7.1. A(s) empresa(s) participante(s) devera (ao) se apresentar para credenciamento junto a (ao)

Pregoeiro (a) com apenas um representante legal, o qual devera estar munido da sua carteira de

identidade (RG, CNH ou Carteira de Categoria Profissional), sendo o unico admitido a intervir no

procedimento licitatorio no interesse da representada.
7.2. O credenciamento sera efetuado com a entrega da seguintedocumentagao:

a) se dirigente, proprietaries socio ou assemelhado da empresa:

a.l) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade

comercial, e, no caso de sociedade por agoes, acompanhado de documento de eleigao de seus

administradores;

a.2) Inscrigao do Ato Constitutive, no caso de sociedade civil, acompanhadode prova de diretoria

em exercicio;

a.3) Decreto de Autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento

no Pais, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigagoes em decorrencia

de tal investidura e para pratica de todos os demais atos inerentes ao certame.

b) se representante legal:

Procuragao (publica ou particular) da proponente. com poderes paraque o procurador possa
b.l)

manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregao, notadamente para formular proposta, lances

verbais, declarar a intengao de recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos. COM FIRMA

RECONHECIDA; ou,

documento equivalente (termo de credenciamento - modelo/Anexo II) da proponente, com
b.2)

poderes para que a pessoa credenciada possa manitestar-se em seu nome em qualquer fase deste

Pregao, notadamente para a formular proposta, lances verbais, declarar a intengao de recorrer ou

renunciar ao direitode interpor recursos, COM FIRMA RECONHECIDA.

se empresa individual, o registro comercial.c)

Certidao Simplificada Da Junta Comercial "se a mesma for optante do Simples Nacional". ou

Declaragao De Enquadramento Validada Pela JuntaComercial.
OBSERVAOOES:

d)
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se o reconhecimento de firma for em nome da pessoa fisica, o instrumento deve estar

acompanhado do ato constitutive da empresa (Estatuto/Contrato Social), que comprove a legitimidade do

outorgante;

se o reconhecimento de firma for em nome da pessoa juridica (empresa proponente),

fica dispensada a apresentagao do ato constitutive , vez que o cartorio ja o tera examinado e verificado a

legitimidade do signatario.

o representante devera, obrigatoriamente, apresentar o reconhecimento de firma em nome de

pessoa fisica ou juridica (empresa proponente) ATUALIZADO, pois, caso o outorgante nao faga mais parte

da sociedade, aempresa sera inabilitada na fase de "Habilitagao".

caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a

procuragao (publica ou particular) ou o documento de credenciamento ( Anexo II), a falta de qualquer

uma delas invalida o documento para os fins deste Pregao, sendo a empresa inabilitada na fase de

“Habilitagao".
7.3. O representante legal da proponente que nao se credenciar perante a

(o) Pregoeiro (o) ficara impedido de participar da fase de lances verbais, de negociagao de pregos, de

declarar a intengdo de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposigao de recursos, enfim, para

representor a proponente durante a reuniao de abertura dos envelopes "Proposta" ou "Documentagdo"

relative a este Pregao.
7.4 Nesse caso, a proponente ficara excluida da etapa de lances verbais e mantido o seu prego

apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenagao das propostas e apuragao do maior prego.

7.5. No momento do credenciamento deverao ser entregues a (ao) Pregoeiro

(o) os seguintes documentos FORA DOS ENVELOPES:

7.5.1. Declaragao de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagao,conforme modelo constante

no Anexo III;

7.5.2. Em se tratando de microempresa - ME ou empresa de pequeno porte -

EPP e tambem MEI a comprovagao desta condigao sera efetuada mediante apresentagao de CERTIDAO

SIMPLIFICADA expedida pela Junta Comercial (Conforme Instrugao Normativa n° 103, art. 8° do

Departamento Nacional de Registro do Comercio, de 30/04/2007, publicada no DOU de 22/05/2007) ou

DECLARAgAO DE ENQUADRAMENTO VALIDADA PELA JUNTACOMERCIAL.
7.5.3. O Microempreendedor Individual para participar deve esta em conformidade com a Lei

Complementar 128/2008.
7.5.3.1. A apresentagao da certidao/declaragao referida no item anterior devera ocorrer quando do

credenciamento, sob pena de nao aplicagao dos efeitos da Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela

Lei Complementar n° 128/2008.
7.5.3.2. A certidao/declaragao devera ter sido emitida neste exercicio, ou seja, em 2022, sob pena de nao

aceitabilidade.
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OBSERVAQAO - A consulta de optante pelo Simples Nacional nao substitui a Certidao/Declaragao da

Junta Comercial.

SEQAO VII - DAS SITUAQOES ESPECIAIS NO ATO DE CREDENCIAMENTO

8.1. Na hipotese dos documentos que comprovam a regularidade da outorga de credenciamento

(estatuto, contrato social etc), a declaragao de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagao ou

qualquer outro documento referente a fase de credenciamento, que por equivoco esteja dentro dos

envelopes de Proposta ou de Habilitagao, poderao ser retirados dos respectivos envelopes, pelo proprio

representante, que procedera a novo lacramento do envelope.
8.2. Na fase de credenciamento sera permitida ao representante da empresa proponente retirar os

documentos necessarios que porventura estejam dentro dos envelopes de proposta e/ou de habilitagao

para providenciar as copias para complementar a documentagao para o credenciamento, devendo em

seguida lacrar os referidos envelopes.
8.3. A (o) Pregoeira (o) podera autenticar os documentos referentes ao credenciamento, desde que Ihe

sejam apresentados os respectivos originais.
8.4. Nao precisa do termo de credenciamento (Anexo II deste Edital) e/ou de procuragao: o socio-

gerente, o administrador eleito, o proprietario ou assemelhado, devendo estes apresentar os documentos

previstos na alinea "a" da do item 7.1.1. deste Edital.

SEQAO IX - DA SESSAO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DEPROPOSTA E HABILITAGAO

9.1. A sessao para recebimento e abertura dos envelopes de proposta de pregos e documentagao para

habilitagao sera publica, dirigida por um Pregoeiro e realizada de acordo com o que prescreve a Lei

n° 10.520/2002, o Decreto n° 3.555/2000, Lei Municipal n° 175, de 30 de junho de 2010, e aplicagao da Lei n°

8.666/1993, no que couber (aplicagao subsidiaria) , e em conformidade com este Edital e seus anexos.

9.2. Na data e hora aprazadas, constantes do preambulo deste Edital, antes do inicio da sessao, o

interessado ou seu representante legal devera se credenciar junto a (o) Pregoeiro (o) na forma do item

7.1 eseguintes.
9.3. Ate o termino do credenciamento sera permitido o ingresso de novos proponentes uma vez que a

sessao ainda nao tera se iniciado.
9.4. Declarada a abertura da sessao pela (o) Pregoeiro (a), nao mais serao admitidos novos proponentes,

dando-se inicio ao recebimento dos envelopes de proposta e habilitagao apresentados pelos

proponentes credenciados ou nao.

9.5. Os proponentes entregarao a (ao) Pregoeiro (a), em envelopes separados, a proposta de pregos

(ENVELOPE N° 1) e a documentagao de habilitagao (ENVELOPE N° 2), momenta em que, com a abertura

do ENVELOPE N° 1 , dar-se-a inicio a fase de classificagao.
9.6. A indicagdo nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum erro de transcrigao, desde que nao
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cause duvida quanto ao seu conteudo ou nao atrapalhe o andamento do processo, nao sera motivo

para exclusao do procedimento licitatorio.

SEQAO X - DA ANALISE DAS PROPOSTAS E LANCES VERBAIS

(Envelope n°1)

10.1.
seguintes dizeres:

As proponentes deverao apresentar ENVELOPE LACRADO, tendo na parte frontal os

PREFEITURA MUNICIPAL DE DE SAO VALERIO
PREGAO PRESENCIAL N° 001/2022

ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA

(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA)

(CNPJ/MF DA EMPRESA)

(ENDEREQO DA EMPRESA)

As propostas deverao ser apresentadas em original, datilografada ou impressa por qualquer

processo eletronico, sem cotagoes alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas e dela devem constar:

Papel timbrado da empresa, ou identificado com a Razao Social e carimbo do CNPJ (MF),

enderego, numero de telefone e/ou fax, CEP, devidamente datada com a ultima folha contendo a

indicagao e assinatura do representante legal da empresa, do banco, da agenda e dos respectivos

codigos e numero da conta corrente para efeito de emissao de nota de empenho e posterior pagamento,

bem como a indicagao do nome, numero dos documentos pessoais e qualificagao (cargo/fungao

ocupagao) do responsavel pela assinatura do contrato:

a falta de data e/ou rubrica da proposta podera ser suprida pelo representante legal da

proponente com poderes para esse fim presente a reuniao de abertura dos envelopes Proposta; e

a falta do CNPJ e/ou enderego completo podera, tambem, ser preenchida pelos dados

constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n° 02 - "Documentos de Habilitagao".

Especificagao do objeto de forma clara, descrevendo detalhadamente as caracteristicas

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
tecnicas dos servigos ofertados.

Apresentar oferta nao inferior a RS 42.000,00 (auarenfa e dois mil reaisl.conforme consignado

no “Termo de Referenda” constante do Anexo I e na forma do Anexo VI - "Modelo de Proposta de

Pregos", ou em modelo proprio, desde que contenha todas as informagoes ali previstas.
10.8 Cotagao dos pregos dos itens ofertados com base no “Termo de Referenda" constante do Anexo I e

na forma do Anexo VI - "Modelo deProposta de Pregos", ou em modelo proprio, desde que contenha

10.7.

todas as informagoes ali previstas.
10.8.1 No dia, hora e local designados neste Edital, na presenga das proponentes e demais

interessados, o pregoeiro recebera a documentagao para credenciamento dos representantes, as
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declaragdes de cumprimento dos requisitos de habilitagao e de opgao como microempresa ou empresa

de pequeno porte, para as proponentes que assim se enquadrarem.

10.8.2 Apos declarado pelo pregoeiro o encerramento da fase de credenciamento, nao sera permitida a

participagao de novas proponentes.
Em seguida, deverao ser entregues ao julgador os envelopes "PROPOSTA" E

"DOCUMENTAQAO", com posterior abertura dos primeiros. O pregoeiro, juntamente com a equipe de

apoio, procedera a analise da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital,

com excegao do percentual de desconto, desclassificando as incompativeis.
Nos valores propostos deverao estar inclusos todas as despesas relacionadas a execugao

do Contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros, encargos sociais e fretes, bem como

deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

So serao aceitos pregos em moeda nacional, ou seja, em Real (R$) , em algarismos arabicos

e, de preferencia, tambem por extenso, prevalecendo este ultimo, em caso de divergencia.desprezando-

se qualquer valor alem dos centavos;

A cotagao apresentada para efeito de julgamento sera de exclusivaresponsabilidade da

licitante, nao the cabendo o direito de pleitear alteragao.
Indicagoes do prazo de validade da proposta, ressalvado o disposto no presente subitem:

A proposta devera ter validade minima de 60 (sessenta) dias, contados da data de

abertura dos envelopes "Proposta" e "Documentos de Habilitagdo".
Caso este prazo nao esteja expressamente indicado na "Proposta", o mesmo sera

considerado como aceito para efeito de julgamento.
Se por motivo de forga maior, a adjudicagao nao ocorrer dentro do periodo de validade

da proposta, e caso persista o interesse desta Prefeitura, podera ser solicitada prorrogagao geral da

validade acima referida, por igual prazo, no mfnimo.
A apresentagao das propostas implicara na plena aceitagao, por parte da licitante, das

condigoes estabelecidas neste Edital.
Serao DESCLASSIFICADAS as propostas que:

Contiverem cotagao de objetos diversos daqueles requeridos nestalicitagao.
Nao atendam as exigencias deste Edital.
Apresentar valores irrisorios ou de valor zero, incompativeis com ospregos de mercado

acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se

10.8.3

10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

10.18

10.18.1.
10.18.2.

10.18.3.

referirem a materiais e instalagoes de propriedade da licitante, para os quaisela renuncie d parcela ou a

totalidade da remuneragao.
10.18.4. Apresentar valor superior a 10% da proposta de maior prego e estiver fora das 3 (tres)

melhores propostas.
10.19 No caso de empate entre duas ou mais propostas escritas, sera realizado sorteio para
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determinagao da ordem de oferta de lances.
Sera vedada a oferta de lance visando o empate.

A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicara a

exclusao da proponente da fase de lances e a manutengao de sua ultima oferta, para efeito de

ordenagao das propostas.
10.22

10.20

10.21

O encerramento da fase competitiva dar-se-a quando, indagadas pelo pregoeiro, as

proponentes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
Caso ocorra a inabilitagao da proponente da melhor oferta, o pregoeiro examinara a

subsequente, procedendo a analise da documentagao necessaria a habilitagao da proponente, na

ordem de classificagao, e assim sucessivamente, ate a apuragao de uma proposta que atenda a todos

ostermos do edital, sendo a respectiva proponente declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do

certame.
10.24

10.23

Todos os documentos da(s) empresa(s) vencedora(s) serao colocados a disposigao dos

presentes para livre exame e rubrica, podendo qualquer proponente manifestar imediata e

motivadamente a intengao de recorrer.
Declarada a vencedora do lote, todas as classificadas, a partir da segunda colocada,

serao consultadas formalmente sobre o interesse em assinar a Ata pelo percentual de desconto, prazo da

prestagao do servigo e demais condigoes de fornecimento da primeira colocada.
Para as proponentes que concordarem com as condigoes expostas no item 10.25 acima, o

pregoeiro procedera a abertura do envelope "Documentagao", verificando se os documentos atendem

as condigoes de habilitagao fixadas no edital. Encerrado o processo licitatorio, as proponentes serao

convocadas para assinar o Contrato, que tera efeito de compromisso de fornecimento nos termos

estabelecidos, condicionado ao impedimento ou desistencia da primeira colocada e assim,

sucessivamente, respeitada a ordem de classificagao.

10.25

10.26

SEQAO XI. DA HABILITAQAO (Envelope n° 2)

As empresas deverao apresentar envelope lacrado contendo na parte frontal os seguintes
11.1.

dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO

PREGAO PRESENCIAL N° 001/2022

ENVELOPE N° 2 - HABILITAGAO
(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA)

(CNPJ/MF DA EMPRESA)
(ENDEREGO DA EMPRESA)

Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro comprovara as

condigoes de habilitagao do autor da melhor oferta, pela analisedos documentos a seguir, que deverao
11.2.
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constar do envelope de habilitagao:

Da Habilitagao Juridica11.3.

a) ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, acompanhado de

todas as alteragoes ou da consolidagao respectivae dos documentos de eleigao de seus administradores;

b) ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil.

Da Regularidade Fiscal:11.4.

a) Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas -CNPJ;

b) Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio

sede da licitante, pertinente ao seu ramo deatividade e compativel com o objeto do contrato;

c) Prova de regularidade junto a Fazenda Publica estadual de seu domicilio ou sede, mediante certidao:

d) Prova de regularidade junto a Fazenda Publica Nacional, mediante Certidao Conjunta de Debitos

Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao, emitida pela Secretaria da Receita Federal;

e) Prova de regularidade junto a Fazenda Publica municipal de seu domicilio ousede, mediante certidao;

f) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, mediante certificado

emitido pela Caixa Economica Federal:

g) Prova de regularidade junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social -

INSS, mediante certidao negativa de debito, ou prova equivalente que comprove regularidade de

situagao para com a Seguridade Social, ou ainda prova de garantia de juizo de valor suficiente para

pagamento do debito,quando em litigio;

h) Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a

apresentagao de certidao negativa, nos termos do Titulo Vll-A da Consolidagao das Leis do Trabalho,

aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de l° de maio de 1943.

Outros documentos:11.5.

Juntamente com os documentos exigidos para habilitagao, a instituigao financeira,

mesmo cadastrada junto ao Certificado de Registro Cadastral, devera apresentar os seguintes

documentos:

a. Certidao Negativa de Falencia e de Recuperagao Judicial e Extrajudicial, expedida pelo cartorio

distribuidor da comarca da sede da pessoa juridica oude execugao de pessoa fisica, de acordo com o

inciso II do artigo 31 da Lei n° 8.666/93, com data de emissao de, no mdximo, 60 (sessenta) dias,

contadosda data prevista para sessao publica deste Pregao;

b. comprovagao de que o participante do certame nao esta submetido a processo, intervengao,

liquidagao ou suspensdo pelo Banco Central do Brasil ou por outros orgaos publicos de fiscalizagao;

c. declaragao de que seu PAB e seus caixas eletronicos possuem toda infra- estrutura necessaria ao

perfeito cumprimento do objeto do contrato, inclusive quanto a mdo-de-obra especializada.
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equipamentos, seguranga etecnologia;

d. declaragao de que a instituigao financeira nao se encontra declarada inidonea para licitar e

contratar com o Poder Publico ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administragao Publica,

conforme modelo constante doAnexo V deste Edital;

e. declaragao de que nao emprega em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menor de 18 (dezoito)

anos ou, em qualquer trabalho, menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigao de aprendiz, a partir de

14 (quatorze) anos, a qual devera ser assinada por quern possua poderes para representa-la em juizo ou

fora dele, comprovando-se esta condigao, podendo utilizar-se do modelo constante do Anexo VI deste

Edital.
11.6. Das disposigoes gerais sobre a habilitagao

Sob pena de inabilitagao, todos os documentos apresentados para habilitagao deverao

constar o nome da instituigao financeira e o numero do CNPJ e o enderego respectivo.
Se a instituigao financeira figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos

deverao estar em nome da matriz; se estabelecimento filial, todos os documentos deverao estar em nome

da filial, exceto aqueles documenfos que forem emitidos somente em nome da mafriz;

Sera inabilitada a instituigao financeira que deixar de apresentar quaisquer dos

documentos exigidos para a habilitagao ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

Para fins de habilitagao, a verificagao em sftios oficiais de orgaos e entidades constitui

meio legal de prova, sendo que a ausencia de qualquer documento de habilitagao passfvel de consulta,

durante a sessao, pelo sistema eletronico (incluindo internet, ou outros programas de computador), nao

acarretara a inabilitagao do licitante.
Na hipotese do subitem anterior, a Pregoeira fara a consulta no ato da sessao para

averiguar a regularidade fiscal da instituigao financeira e providenciara a irmpressdo dos documentos

necessarios a comprovagao das exigencies de habilitagao.
Os documentos provenientes da internet terao sua autenticidade certificada junto aos

sites dos orgaos emissores, para fins de habilitagao.
Para fins de conferencia, o pregoeiro reserva-se o direito de exigir os originais de todos os

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

documentos apresentados em fotocopias.
A autenticagao dos documentos podera ser feita por cartorio competente, pelo

pregoeiro ou qualquer membro da equipe de apoio, a vista dos originais, no ato de abertura da sessao do

pregao.
11.15.

11.14.

Todos os documentos deverao ter vigencia ate o dia previsto para realizagao do pregao:

inexistindo esse prazo. reputar-se-ao validos por 90(noventa) dias, contados de sua expedigao.

Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposigao relativamente ao

pregao, o pregoeiro devolvera as licitantes desclassificadas os envelopes de “HABILITAGAO" inviolados,

podendo, todavia, rete-los ate o encerramento da licitagao.

11.16.
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A Prefeitura podera manter em seu poder os envelopes de habilitagao dos demais

licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, apos a homologagao da

licitagdo, devendo as licitantes retira-los apos este periodo, sob pena deinutilizagao dos mesmos.

11.17.

SECAO XII. DOS RECURSOS

Declarada a vencedora, qualquer licitante podera manifestar imediata e motivadamente a

intengao de recorrer, cuja sintese sera lavrada em ata, sendoconcedido o prazo de 3 (tres) dias uteis para

apresentagao das razoes de recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar

contra - razoes em igual numero de dias, que comegarao a correr do terminodo prazo do recorrente,

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

A licitante podera apresentar as razoes do recurso no ato do pregao, as quais serao

reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todas as demais licitantes desde logo intimadas para

apresentar contra- razoes no prazo de 3 ( tres) dias uteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes

assegurada vista imediata dos autos.
A falta de manifestagao imediata e motivada da licitante importara a decadencia do

12.1.

12.2.

12.3.

direito de recurso.
Os recursos deverao ser dirigidos ao Secretario Executivo de Gestdo da Prefeitura por

intermedio do pregoeiro que, reconsiderando ou nao sua decisao, encaminha-lo-a devidamente

informado, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.
Os recursos deverao ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

12.4.

12.5.

O acolhimento de recurso importara a invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de
12.6.

aproveitamento.
12.7. O resultado do recurso sera divulgado mediante afixagao no quadro de avisos da Prefeitura

e comunicado a todas as licitantes via fax ou correio eletronico

SECAO XIII. DA ADJUDICA0AO E DA HOMOLOGAgAO

Inexistindo manifestagao recursal, o Pregoeiro adjudicard o objeto da licitagao ao licitante

vencedora. com a posterior homologagao do resultado peloSecretario Executivo de Gestdo da Prefeitura

Municipal de Sao Valerio , Estado do Tocantins, apos recebimento do processo concluido pelo Pregoeiro.

Havendo interposigao de recurso, apos o julgamento, caso o Pregoeiro ndo tenha se

retratado de sua decisao, o Secretario Executivo de Gestdo da

Prefeitura Municipal de Sao Valerio adjudicard e homologara o procedimento licitatorio ao licitante

vencedor, e apos sera realizada a assinatura do Contrato nos termos da Minuta em anexo, ou se a
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entrega for integral e imediata, o respectivo instrument contratual podera ser substituido por Nota de

Empenho nos termos do art. 62, caput e §4° da Lei n° 8.666/93.

SEQAO XIV. DO PAGAMENTO

14.1 - A parcela unica devera ser creditada em ate 15 dias apos a assinaturado contrato, em moeda

corrente nacional, a vista e sem qualquer desconto.
14.2 - Nao haverd qualquer tipo de remuneragao direta a instituigao financeira vencedora, oriunda dos

cofres publicos estaduais, pelos servigos objeto deste Termo de Referenda, ou pela prestagao de servigos

correlatos.

SEQAO XV. DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS E MULTAS

Sem prejuizo da cobranga de perdas e danos, a classificada em primeiro lugar, podera

sujeitar as penalidades seguintes:
Multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecugao total da

15.1.

15.2.

obrigagao;

15.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente d parte contratual nao cumprida, no

caso de inexecugao parcial da obrigagao;

Multa de 0,3% (tres decimos por cento) por dia, no caso de inexecugao diaria do objeto

deste contrato, ate o maximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais sera considerado descumprimento

parcial da obrigagao, conforme alinea anterior;

Suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com o Municipio de ,

pelo prazo que for fixado pela Administragaoem fungao da natureza e da gravidade da falta cometida,

conforme previsto nostermos do artigo 7° da Lei 10.520/02 e Leis subsidiaries;

Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publico,

considerando, para tanto, reincidencias de faltas, sua natureza e gravidade.
A aplicagao de quaisquer das penalidades previstas realizar-se a em processo

administrativo, devidamente autuado. e que assegure o contraditorioe a ampla defesa, conforme os

preceitos legais da Lei 8.666/93.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

DA RESCISAOXVI.

16.1. A contratada somente podera promover a rescisao do contrato mediante comunicagao formal a

Prefeituia, com antecedencia minima de I (urn) ano, hipotese na qual nao fara jus a nenhuma restituigao
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ou indenizagao do valor pago a Prefeitura.

XVII. DAS DISPOSICOES FINAIS

Ao Gestor da Prefeitura Municipal de Sao Valerio compete anular este Pregao por

ilegalidade, de oficio ou por provocagao de qualquer pessoa, e revogar o certame por considera-lo

inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.
A anulagao do Pregao induz a do contrato;

17.1.

17.2.

Os proponentes nao terao direito a indenizagao em decorrencia da anulagao do

procedimento licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa-fe de ser ressarcido pelos encargos

que tiver suportado no cumprimentodo contrato.
E facultado a Pregoeira ou a autoridade superior, em qualquer fase desde Pregao,

promover diligencia destinada a esclarecer ou completar a instrugao do processo, vedada a inclusao

posterior de informagao ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de

classificagao e habilitagao.
No julgamento das propostas e na fase de habilitagao, a Pregoeira podera sanar erros ou

falhas que nao alterem a substancia das propostas e dos documentos e a sua validade juridica, mediante

despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para

fins de classificagao e habilitagao.
Caso os prazos definidos neste edital nao estejam expressamente indicados na proposta, eles

serao considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregao.

Os documentos eletronicos produzidos com a utilizagao de processo de certificagao

disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisoria n.° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001,

serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagao aos signatarios, dispensando-se o envio de

documentos originais e copias autenticadas em papel.

Aplicam-se as cooperatives enquadradas na situagao do art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de

junho de 2007, todas as disposigdes relativas as microempresas e empresas de pequeno porte.

Em caso de divergencia entre normas infra legais e as contidas neste edital, prevalecerao as

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

ultimas.
Este Pregao podera ter a data de abertura da sessao publica transferida por

convenience da Prefeitura, sem prejuizo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.° 10.520/2002.
17.10.

Sao partes integrantes deste Edital:17.11.

Anexo I-Termo de Referenda;
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Anexo II -Modelo de Credenciamento;

Anexo III -Modelo de Declaragao de Atendimento aos Requisitos deHabilitagao;

Anexo IV -Modelo de Declaragao de Cumprimento do art. 27, inciso V, da Lein° 8.666/93;

Anexo V- Modelo de Declaragao de Cumprimento do art. 32, § 2° da Lei n°8.666/93;

Anexo VI -Modelo de Proposta de Pregos;

Anexo VII -Minuta do Contrato.

A Prefeitura Municipal de Sao Valerio , reserva-se o direito de revogar total

interesse publico, ou ainda anula-la por
17.12.
parcialmente a presente licitagao, tendo em vista o

ilegalidade, de oficio ou mediante provocagao de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93,

nao cabendoas proponentes o direito de indenizagdo, ressalvado o disposto no paragrafo unico do art. 59

da citada lei.

ou

A (o) Pregoeiro (o) dirimird as duvtdas que suscite este Pregao desde que arguidas ate 02

(dois) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao do certame no enderego indicado no

preambulo deste Edital (licitocao '?isaovalerio.to.aov.br ). ou pelo telefone (63) 3359-1433, no horario de 07

as 11 horas,

17.14.

17.13.

Os casos omissos neste Edital serao resolvidos pela (o) Pregoeiro (o). de acordo com o que

reza a Lei n° 10.520/2002, e, subsidiariamente, a Lei n° 8.666/1993.

E competente o Foro da Cidade de Peixe/TO, para dirimir quaisquer litigios oriundos da17.15.

presente licitagdo.

Sao Valerio - TO, 27 de janeiro de 2022.

BTHMLHI»»T4#^ Cwpnfo

BRUNO LEONARDOJDE CASTRO CARNEIRO
MUNICIPALPREG
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

1 - OBJETO:

1.1 - Contratagaode instituigao financeira para prestagao de servigos bancarios, incluindo
o pagamento da folha de salario dos servidores publicos municipais do Poder Executivo,

em conformidade com os Procedimentos Operacionais da Folha de Pagamento. com
disponibilizagao de estrutura minima para o regular atendimento devendo para tanto
possuir ou instituir no minimo 01 posto de atendimento e/ou 2 (dois) correspondentes no
Municipio de Sao Valerio.
1.1.1 - Os pagamentos referem-se as folhas salariois liquidas, ja descontados imposto de
renda, obrigagoes previdenciarias, pensoes alimenticias e outras transferences a terceiros.

1.1.2 - A instituigao financeira vencedora do certame podera ofertar crddito consignado
aos servidores, SEM EXCLUSVIDADE, durante toda a vigencia do contrato.

1.2 - A Instituigao Financeira contratada deve assegurar, sem onus para o contratante,

seus membros e servidores ativos, bem como os estagiarios, a faculdade de transference,

com disponibilidade no mesmo dia, dos creditos para conta de depositos de
titularidadedos beneficiarios, por eles livremente abertas em outras instituigoes financeiras,
em conformidade com o art. 2° da Resolugao 3.402/2006 e Resolugao 3.424/2006 do Banco

Central do Brasil.

2 - MODALIDADE DE LICITAQAO:

2.1- Pregao Presencial -Maior Lance Ou Oferta

3 - CRITERIO DE JULGAMENTO:

3.1 - Maior Valor Ofertado, a partir de R$ 42.000.00 fguarenta e dois mil reaisf.

4 - VALOR ESTIMADO DA CONTRATAQAO:
4.1 O valor minimo estimado para a contratagao sera de RS 42.000,00 (quarenta e dois mil

reais) a ser creditado na conta bancaria indicada pela Prefeitura.

5- DO PAGAMENTO
5.1 - A parcela unica devera ser creditada em ate 15 dias apos a assinatura do

contrato,em moeda corrente nacional. a vista e sem qualquer descontq.

5.2 - Nao havera qualquer tipo de remuneragao direta a instituigao financeira vencedora,

oriunda dos cofres publicos estaduais, pelos servigos objeto deste Termo de Reference,

ou pela prestagao de servigos correlatos.

6 - VIGENCIA DO CONTRATO E INICIO DA PRESTAQAO DOS SERVigOS:

6.1 - O contrato tera vigencia de 60 (sessenta) meses, contados de sua assinatura.
6.2 - Flavendo rescisao unilateral da Prefeitura Municipal de Sao Valerio , antes do termino

do contrato, o valor pago sera devolvido proporcionalmente ao prazo restante entrea

rescisao e o termino do contrato, corrigido pelo IPCA do periodo.
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7 - Informagoes sobre a Folha de Pagamento:

7.1. As informagoes apresentadas a seguir sdo relativas ao mes de Janeiro/2022 e podem
sofrer variagoes quando da efetiva implementagao dos servigos, em decorrencia de
eventuais nomeagoes ou exoneragoes.

7.2 - Composigao do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sdo Valerio - TO:

Servidores Ativos

2
' v'Tfwm

150

PIRAMIDE SALARIAL - JANEIRO /2022

ORDEM FAIXA SALARIAL QUANTIDADE TOTAL

R$ 1.100,00 a R$ 2.000,00 R$1 225 303.269,38

R$ 2.000,01 a R$ 4.000,00 R $ 194.369,622 75

R$ 4.000,01 a R $ 5.000,00 R$ 5.500,0013

R$ 11.000,00Acima de R$ 5.000,01 14

R$ 514.139,00300TOTAL

7.3 - Periodicidade do pagamento: Os creditos relativos as folhas de pagamento sdo

mensais, podendo, entretanto, ocorrerem outros, em quaisquer periodos, conforme
convenience administrative da Prefeitura.

7.4 - Pacote Mensal de Servigos: A instituigao bancaria vencedora da licitagao devera

oferecer isengdo de cobranga de tarifas ou qualquer outro tipo de remuneragao, no
minimo.para os seguintes servigos prestados:

7.5 - Para a Prefeitura:

a) TODOS.

7.5.2 - Para os beneficiarios:

a) Tarifa de manutengdo:

b) talonario de cheques, na forma da Resolugao BACEN n°. 3.424/06:

c) 1° via do cartao magnetico;

d) 4 (quatro) extratos impressos por mes;
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e) consultas ilimitadas de soldo em conta corrente;

f) ate 4 (quatro) TED'S ou DOC’S de mesma titularidade por mes;

g) realizagao de, no mfnimo, 6 (seis) saques, por evento de credito.

7.5.3 - Demais servigos: deverao seguir as mesmas condigdes e pregos vigentes para os
demais correntistas.
8 - ESTRUTURA DE ATENDIMENTO A PREFEITURA:

8.1 - A estrutura organizacional da Prefeitura esta localizada nesta cidade.

9 - DOCUMENTOS EXIGIDOS E CONDICOES DE PARTICIPAgAO

9.1 Podera participar da licitagao as instituigoes financeiras oficiais ou privadas
devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil, vedada a subcontratagao de outra
instituigdo financeira, mesmo que seja sua controlada ou controladora, para execugao
total ou parcial do objeto deste certame.

9.2 - As instituigoes financeiras participantes deverao apresentar as documentagoes
exigidas no edital de licitagao.
Operacionalizagao do Pagamento da Folha Salarial

10 - DADOS CADASTRAIS:

10.1 - Apos a assinatura do contrato a Prefeitura repassara ao banco, por meio de
arquivoeletronico, as seguintes informagoes relativas aos beneficiarios:
a - nome;
b - CPF;
c - data de nascimento;
d - renda bruta;
e - cargo;
f - lotagao, discriminando edificagao e enderego;
g - telefone comercial.
h - enderego residencial.

10.2 - Caberd ao banco responsabilizar-se pela obtengao de eventuais informagoes

cadastrais dos beneficiarios, nao previstas neste Termo de Referenda.

11 - ABERTURADASCONTASCORRENTES:

11.1 - A instituigao financeira vencedora desta licitagao devera, imediatamente apos a

assinatura do contrato, iniciar o procedimento de abertura de contas correntes para os
beneficiarios do objeto deste certame, observando o seguinte:

a) realizar o cruzamento dos CPF’s informados pela Prefeitura com os de seus correntistasa
fim de se evitar duplicidade de contas.
b) encaminhar a Tesouraria da Prefeitura mensalmente a listagem eletronica informando o

numero da conta corrente e a agenda para creditos dos valores a serem creditados a

favordos beneficiarios.

11.2 - Todos os procedimentos necessarios para a formalizagao de abertura das contas
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l
correntes, tais como, preenchimento de fichas cadastrais e de assinaturas, entrega de
cartoes magneticos, taloes de cheque, cadastramento de senha, implantagao de
cheques
especiais, etc., deverao ser informados aos beneficiarios do contrato.

11.3 - Ate que se regularizem todos os procedimentos relativos a abertura das contas
correntes, a instituigao financeira devera providenciar o repasse dos creditos, SEM ONUS,

para as contas ja existentes em outras instituigoes, cujos dados necessarios serao
devidamente informados pela Prefeitura, atraves de arquivo eletronico.

11.4 - Nos casos de Pensao Alimenticia, cabera a instituigao financeira vencedora desta
licitagao, providenciar o repasse dos valores, SEM ONUS, para a instituigao indicada na
sentenga judicial.

11.5 - As contas correntes deverao ser abertas no Ponto de Atendimento - PA na sede do
Municipio.

11.6 - O banco devera informar aos beneficiarios os procedimentos necessarios para a
formalizagao da abertura das contas correntes e recebimento do cartao magnetico.

11.7 - Os beneficiarios poderao, a qualquer momento, solicitor a mudanga de agenda ou
PAB, do proprio banco, no qual sera creditado seu pagamento.
11.8 - Quaisquer beneficiarios que tenham dificuldade de locomogao poderao solicitor
atendimento domiciliar para abertura de suas contas correntes.

11.9 - E vedado a instituigao financeira recusar a abertura de conta corrente em nome
dos beneficiarios, ressalvadas as hipoteses previstas em Lei.

11.10 - Na hipotese de impedimento legal para abertura/movimentagao de conta
corrente em nome de algum beneficiario, o banco devera comunicar o fato a Prefeitura e
providenciar outra forma para efetivagao do credito dos pagamentos.

12 - FLUXO FINANCEIRO:

12.1 • Para cada pagamento a Prefeitura encaminhara, ao banco, arquivo eletronico
correspondente contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) numero da conta da Prefeitura;

b) valor total da folha de pagamento;

c) quantidade total e nomes dos beneficiarios;

d) valor dos creditos, por beneficiario, e e) data do credito.

12.2 - Os prazos ("D" = dia util) para processamento do credito serao os seguintes:

12.2.1 - Credito na conta corrente dos beneficiarios = D

12.2.2 - Credito na conta corrente dos beneficiarios, nos casos de pagamentos rejeitados,

devolvidos e excluidos = D
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12.2.4 - Solicitagao de eventuais retengoes em creditos constantes dos arquivos
eletronicos encaminhados = D - 1;

12.2.5 - Debito na conta da Prefeitura dos recursos financeiros para pagamento da folha
salarial = D- 1;

12.2.6 - Envio por parte do banco, a Prefeitura, de arquivo eletronico confirmando os
pagamentos realizados e o valor efetivamente debitado na conta da Prefeitura = D + 5.

12.2.7.Envio por parte do Banco, a Prefeitura, de eventuais registros recusados = D - 2;

12.3 - Eventuais indisponibilidades de recursos ou problemas tecnicos com os arquivos
enviados que determinem o descumprimento dos prazos acima adiarao na mesma
proporgao, a data do pagamento aos beneficiarios, cabendo a Prefeitura informar a nova
data do pagamento.

12.4 - Os pagamentos realizados em outras modalidades que nao o deposito em conta
corrente e que ficarem a disposigao no banco por nao terem sido sacados pelos
beneficiarios num prazo de 10 (dez) dias uteis contados do credito, deverao ser revertidos
a Prefeitura.

12.5 - A instituigao financeira, na qualidade de simples prestador de servigos, fica isenta
de responsabilidades, inclusive perante terceiros, por erro, omissao ou inexatidao dos dados
consignados no arquivo eletronico apresentado, limitando-se a recebe-lo e a processa-lo,

conforme estabelecido neste Termo de Referenda, Edital e Minuta de Contrato.

13 - OBRIGAQOES DA PREFEITURA:

13.1 - Informar, no ato da contratagao, o numero de sua conta bancaria na qual sera feito
odeposito relativo ao valor ofertado na licitagao.
13.2 - Repassar ao banco os dados da folha mensal de pagamento, por meio de arquivo
eletronico, no prazo de 2 (dois) dias uteis imediatamente anteriores a data prevista para
liberagao do pagamento.

13.3 - Repassar ao banco, no dia util imediatamente anterior a data de liberagao do
pagamento, o valor total descrito na folha mencionada no item anterior para que se
proceda ao deposito nas contas dos beneficiarios.

13.4 - Formalizar os pedidos de estorno/reversao de creditos indevidos aos beneficiarios, no
prazo maximo de l (um) dia util anterior ao deposito nas contas dos beneficiarios.

13.5 - Comunicar ao banco, assim que disponivel a informagao, os casos de afastamento
e/ou morte de membro, servidor ou estagiario.

13.6 - Encaminhar oficio de solicitagao de reversao de valores creditados posteriores a
eventual obito de beneficiarios, discriminados por data e remessa, juntamente com a
certidao de obito. No caso de nao ser possivel a apresentagao da certidao de obito, o
oficio devera constar a assungao de responsabilidade e compromisso da Prefeitura de
devolugaode valores em caso de reclamagao.
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13.7 - Regularizar, no prazo de 10 (dez) dias, as inconsistencies porventura indicadas pelo
banco.
13.8 - Manter atualizadas junto ao banco as informapoes constantes dos dados cadastrais
constantes deste Termo de Referencia, relativas ao pagamento da folha salarial.

13.9 - Analisar e autorizar. se forem o caso, a necessidade de eventuais utilizapbes e
adaptapoes a serem efetuadas em espapos fisicos da Prefeitura pela instituipao financeira
vencedora da licitapao.

14 - OBRIGAQOES DA CONTRATADA:

14.1 - Creditor na conta bancaria a ser indicado pela Prefeitura, nos prazos e na forma
previstos neste Termo de Referencia, o valor ofertado na licitapao, em moeda corrente

nacional.

14.2 - Designar Ponto de Atendimento - PA localizada ma sede do municipio de Sao

Valerio - TO como estrutura organizacional responsavel para realizar o atendimento a

Prefeitura E/OU implementor no minimo 02 correnpsondentes bancarios. assegurando o

regular e adeaudo atendimemto/prestapao de servipos aos servidores/consumidores.

14.3 - Informar aos beneficiarios do contrato, para fins de abertura de conta corrente,

todos os procedimentos necessarios para a sua formalizapao, tais como, preenchimento

defichas cadastrais e de assinaturas, entrega de cartoes magneticos, taloes de cheque,

cadastramento de senha. implantapao de cheques especiais, etc.

14.4 - Ate que se regularizem todos os procedimentos relativos a abertura das contas

correntes, a instituipao financeira devera providenciar o repasse dos creditos, SEM ONUS,

para as contas ja existentes em outras instituipoes, cujos dados necessarios serao

devidamente informados pela Prefeitura, atraves de arquivo eletrbnico.

14.5 - Informar a Prefeitura, por meio eletrbnico, os dados da conta corrente e da agenda

bancaria em que cada beneficiario tenha tido sua conta corrente aberta.

14.6 - Informar aos beneficiarios os procedimentos necessarios para a formalizapao da

abertura das contas correntes e recebimento do cartao magnetico.

Realizar cruzamento dos CPF's informados pela Prefeitura com os de seus
14.7
correntistas para verificapao daqueles, cujo beneficiario, ja e seu correntista, situapao em

que nao devera ser aberta nova conta corrente.

14.8 - Efetuar mensalmente os creditos nas contas dos membros, servidores, detentores

de pensoes alimenticias e estagiarios, com base na folha de pagamento repassada pela

Prefeitura, no prazo de I (um) dia util, contado do recebimento do credito.

14.9 - Efetuar os creditos relativos a verbas indenizatorias e outros pagamentos conforme

comando da Prefeitura.
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14.10 - Comunicar a Prefeitura, ate o l° (primeiro) dia subsequente ao pagamento, os
creditos eventualmente rejeitados por inconsistencies nas informagoes bancarias, para fins

de regularizagao.

14.11 - Comunicar a Prefeitura, apos o processamento do arquivo de remessa de credito
(arquivo eletronico no padrao CNAB - item 12.2) os creditos eventualmente rejeitados e
excluidos por inconsistencies nas informagoes bancarias, para fins de regularizagao.

14.12 - Isentar a Prefeitura de todas e quaisquer tarifas bancarias ou qualquer outro tipo de

remuneragao pelos servigos prestados objeto do contrato.

14.13
folha de pagamento, serao "Clientes Preferences” da instituigao financeira a que for

adjudicado o objeto da licitagao e estara sujeita as regras sobre tarifas estabelecidas na
Resolugao n° 3.919 de 25/11/2011, do Conselho Monetario Nacional. Devera isentar os -
Analisar e autorizar, se forem o caso, a necessidade de eventuais utilizagoes e adaptagoes

a serem efetuadas em espagos fisicos da Prefeitura pela instituigao financeira vencedora

da licitagao.

- A Prefeitura, seus membros e servidores, bem como os demais beneficiarios da

14.14 Devera isentar os beneficiarios da folha de pagamento de, no mfnimo:

a - Tarifa de manutengao;
b - talonario de cheques, na forma da Resolugao BACEN n°. 3.424/06;

c - 1° via do cartao magnetico;

d - 4 (quatro) extratos impressos por mes;

e - consultas ilimitadas de soldo em conta corrente;

f - ate 3 (tres) TED S ou DOC'S por mes;

g - realizagao de, no minimo, 6 (seis) saques, por evento de credito.

14.15 - Quaisquer outros servigos ndo previstos neste subitem, nao poderao ser tarifados

em valor superior aos praticados para os demais correntistas da instituigao financeira.

14.16 - Aceitar solicitagoes dos beneficiarios de mudanga de PAB do proprio banco nos

quais serao creditados seus pagamentos.

14.17 - Responsabilizar-se pela obtengao de eventuais informagoes cadastrais dos

beneficiarios, nao previstas neste Termo de Referenda.

14.18 - Oferecer aos beneficiarios do contrato as mesmas condigoes de servigos ofertadas

aos demais correntistas, ressalvadas as condigoes de isengao de taxas previstas neste

Termo de Referenda,

14.19 - Responsabilizar-se pela guarda e sigilo dos arquivos repassados pela Prefeitura para

o atendimento do objeto deste contrato.

14.20 - Corrigir quaisquer irregularidades e/ou omissoes na execugao dos servigos, quando

de sua responsabilidade, arcando com todos os onus decorrentes.
Avenida Minas Gerais, n° 237. Centro- Sao Valerio/ TO - CEP: 77.390-000 - Fone:(63) 3359 -1433

CNPJ N°: 25.043.449 - 68 , www.saovalerlo.to.aov .br. Iicitacao@saovalerio.to.aov.br



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALERIO - TO
SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRAgAO

ADM: 2021:2024
L

' * ^Sao Valerio
4 linino, rrabalh© B Pf<Mcwrktori»

14.21 - Disponibilizar PAB's e caixas eletronicos com toda a infraestrutura necessaria ao
Perfeito cumprimento do objeto do contrato, inclusive quanto a mao-de-obra
especializada, equipamentos, seguranga e tecnologia.

14.22 - Responsabilizar-se por eventuqis danos ou prejuizos causqdos diretamente a
Prefeitura ou a terceiros decorrentes de suo culpa ou dolo, na inexecugao ou execugao
inadequada dos servigos objeto do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade,a fiscalizagao ou o acompanhamento pela Prefeitura.

14.23 - Comunicar a Prefeitura, com antecedencia minima de 60 (sessenta) dias,
quaisquer intengoes de mudanga na forma de atendimento bancario, apresentando
proposta alternative de atendimento a ser avaliada e aprovada pela Prefeitura.

14.24 - Disponibilizar pagina na internet para acesso e movimentagao da conta corrente e
demais servigos.

14.25 - Disponibilizar numero de telefone para ligagao gratuita para esclarecimentos de
duvidas quanto a prestagao dos servigos objeto do contrato.

14.26 - Garantir, manter e melhorar a qualidade dos servigos prestados a Prefeitura, de
maneira competitiva no mercado.

14.27 -Garantir o desenvolvimento de produtos especificos para os membros e servidorese
pensionistas, com valores inferiores ou correspondentes ao melhor valor oferecido aos
demais correntistas, em especial:

- emprestimos, inclusive em conta corrente;

- financiamentos e investimentos;

- condigoes especiais de cobranga de juros de cheques especiais, etc.

- beneficiarios da folha de pagamento de, no minimo:

a - Tarifa de manutengao;
b - talonario de cheques, na forma da Resolugao BACEN n°. 3.424/06;
c - 1° via do cartao magnetico;
d - 4 (quatro) extratos impressos por mes;
e - consultas ilimitadas de soldo em conta corrente;

f - ate 3 (tres) TED’S ou DOC’S por mes;
g - realizagao de, no minimo, 6 (seis) saques, por evento de credito.

14.28 - Quaisquer outros servigos nao previstos neste subitem, nao poderao ser tarifados

em valor superior aos praticados para os demais correntistas da instituigao financeira.

14.29 - Aceitar solicitagoes dos beneficiarios de mudanga de agenda ou PAB do proprio
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banco nos quais serao creditados seus pagamentos.

14.30 - Responsabilizar-se pela obtenpao de eventuais informapoes cadastrais dos
beneficidrios, nao previstas neste Termo de Referenda.
14.31 - Oferecer aos beneficidrios do contrato as mesmas condipoes de servipos ofertadas
aos demais correntistas, ressalvadas as condipoes de isenpao de taxas previstas neste
Termo de Referenda.

14.32 - Manter, permanentemente atualizado para efeito de pagamento, cadastro dos
membros e servidores e outros, que sao o objeto do pagamento de pessoal, bem como
seus representantes legais, de acordo com os arquivos disponibilizados pela Prefeitura.

14.33 - Manter a regularidade juridica, economico financeiro e fiscal, bem como sua
qualificapdo tecnica, durante toda execupao do contrato.

14.34 - A instituipao financeira vencedora nao recebera qualquer remunerapao direta
oriunda dos cofres publicos estaduais por este servipo ou por quaisquer prestapoes de
servipos correlatos.

14.35 - Transferir, sem custo e no mesmo dia, o salario do servidor que apresentar oppao
de portabilidade, para a instituipao bancaria e conta informadas previamente. conforme
Resolupoes BACEN 3.402/2006 e 3.424/2006.
15 - RESCISAO:

15.1 - A contratada somente podera promover a rescisdo do contrato mediante
comunicapao formal a Prefeitura, com antecedencia minima de l (um) ano, hipotese na
qual nao fara jus a nenhuma restituipao ou indenizapao do valor pago a Prefeitura.

Sao Valerio/TO, 27 de Janeiro de 2022.

onrW2i ,Port»n«

Bruno Leonardo dp^Castro Carneiro
Municipal
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ANEXO II (MODELO)

CREDENCIAMENTO

Atiaves do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) portador(a) da Cedula de Identidade n° e
CPF sob n°
Municipal de Sao Valerio - TO na modalidade PREGAO PRESENCIAL N° 001/2022 na
qualidade de REPRESENTANTE
LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa
bem como formulat propostas, lances verbais epraticar todos os demais atos inerentes ao
certame.

, a participar dalicitagao instaurada pela Prefeitura

de de 2022.., em

Assinatura do Representante Legal (firma
reconhecida como pessoa juridica) Nome do
Diretor ou Representante Legal

OBSERVAGOES: - se o reconhecimento de firma for em nome da pessoa fisica, o

instrumento deve estar acompanhado do ato constitutive da empresa

(Estatuto/Contiato Social) , que comprove a legitimidade do outorgante;

se o reconhecimento de firma for em nome da pessoa juridica
(empresa licitante), fica dispensada a apresentagao do ato constitutivo, vez que
o cartorio ja o tera examinado e verificado a legitimidade do signatario.

- o representante devera, obrigatoriamente, apresentar o reconhecimento de

firma em nome de pessoa fisica ou juridica (empresa licitante) ATUALIZADO, pois,

caso o outorgante nao faga mais parte da sociedade, a empresa sera
inabilitada na fase de "Habilitagdo".
- caso o Contrato Social ou o Estafuto determinem que mais de uma pessoa

deva assinar a procuragdo (publica ou particular) ou o documento de
credenciamento ( Anexo II) , a falta de qualquer uma delas invalida o documento

para os fins deste Pregao, sendo
"Habilitagdo".

a empresa inabilitada na fase de

Avenida Minas Gerais, n° 237, Centro - Sao Valerio / TO - CEP: 77.390-000 - Fone:(63) 3359 - 1433

CNPJ N°: 25.043.449 - 68 , www.soovalerio to gov .bi. lieitacaoissaovalerio to.qov.br



« « 4 ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALERIO- TO
SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRACAO

ADM: 2021:2024

W tg jgggt * *" ^rek'iiuNiMwic.ip.ilRvClSao Valerio
Unrao, Trabfilnoo Proiiporltiariit

Adm •«3?. J5AX

ANEXO III (MODELO)

DECLARACAO REFERENTE A HABILITA(^AO (EM ATENDIMENTO AO INCISOVII DO ART. 4° DA
LEI N° 10.520/2002)

empresa, inscritaA CNPJ sob o n°
, DECLARA, que cumpre plenamente os

requisitos exigidos para sua habilitapao, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4°, da Lei
10.520, de 17 de julho de 2002, referente ao PREGAO PRESENCIAL N° 001/2022, estando
ciente das penalidades aplicaveis nos casos dedescumprimento.

no
, sediada

de de 2022., em

Assinatura do Representante Legal.

OBS.:

- ESTE DOCUMENTO, TAMBEM, DEVERA SER ENTREGUE NO ATO DOCREDENCIAMENTO,

OU SEJA, FORA DOS ENVELOPES.
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ANEXO IV (MODELO)
DECLARAgAO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI N° 8.66 A/93E ART. 7°, INCISO

XXXIII, DACF.

A empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o n° xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sediada na
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por intermedio do seu representante legal o(a) Sr (a)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador (a) da Carteira de Identidade n° xxxxxxxxxxxSSP/ xx e CPF
n° xxxxxxxxxxxx, DECLARA para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93,
acrescido pela Lei 9.854/99, que nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e nao emprega menor de 16 (dezesseis) .

*Ressalva: emprega menor, a partirde 14 (quatorze) anos, na condigao de aprendiz ( ).

de de 2022., em

Assinatura do Representante Legal

OBS.:
DEVERA ESTAR- ESTA DECLARAgAO

2 - DOCUMENTAgAO.

- OBSERVAgAO:EM CASO AFIRMATIVO, ASSINALAR A RESSALVA ACIMA.

NO ENVELOPESCONTIDA
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ANEXO V (MODELO)

DECLARAgAO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 32, § 2° DA LEI N° 8.666/93
(em papel timbrado da licitante)

A empresa
o n°

, inscrita no CNPJ sob
, declara, sob as penas da lei, para fins do

disposto no art. 32,§2° da Lei n° 8.666/93, por intermedio do seu representante legal abaixo
assinado, para fins de participagao no PREGAO PRESENCIAL N° 001/2022 da Prefeitura que:

- nao nos encontramos declarada inidonea para licitar ou contratar com orgaos da
Administragao
Publica Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;

- inexiste fato superveniente impeditivo de habilitagao.

de 2022.de, em

( Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa)OBS:

- ESTA DECLARAQAO DEVERA SER APRESENTADA EM PAPEL TIMBRADODA EMPRESA;

- ESTA DECLARAGAO DEVERA ESTAR CONTIDA NO ENVELOPE N° 2 -DOCUMENTAgAO.
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ANEXO VI
(MODELO - PROPOSTA DE PREgOS)
(em papel timbrado da licitante)
PREGAO PRESENCIAL N°
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO

Proposta que faz a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ(MF)
inscrigao estadual n°

em conformidade
n° xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxe
, estabelecida no(a) xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

de PREGAO PRESENCIAL N°

xxxxxxxxxxxxxx
com o Edital

Portanto, oferecemos a esse Orgao o prego a seguir indicado, para a realizagaodos
servigos descritos no ANEXO I- TERMO DE REFERENCIA:

ESPECIFICACAO OBJETOITEM QDADE VALOR V. TOTAL

Contratagao de instituigao financeira
para prestagao de servigos bancarios,

incluindo o pagamento da folha de
salario dos servidores publicos municipals
do Poder Executivo, em conformidade
com os Procedimentos Operacionais da
Folha
disponibilizagao de estrutura minima
para o regular atendimento devendo
para tanto possuir ou instituir no minimo
01 posto de atendimento e/ou 2 (dois)
correspondentes no Municipio de Sao
Valerio.

1 xxxx

de Pagamento, com

R$VALOR TOTAL GERAL DOS ITENS OFERTADOS

*Obs: O proponente deve, obrigatoriamente, descrever os produtos_ efetivamente
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ofertados, se vinculando tao somente as exigencias minimas constantes nopresente
Edital.

O VALOR TOTAL GERAL para o(s) item(ns) ofertado(s) por esta empresa e de:R$

Dados da empresa:
a) Razao Social:
b)CGC (MF) n°:
c)lnscrigao Estadual n°:
d)Enderego:
e)Fone:
f) CEP:
g) Cidade:

Fax (se houver) :

Estado:

h) Banco Agenda n°: Conta n°:

Dados do responsavel para assinatura do contrato:

Nome:
RG n°:
CPF n°:
Cargo/Fungao ocupada:
Fone:

Prazo de validade da proposta: (nao inferior a 60 dias), contado da data da entregade
seu respectivo envelope.

dedeCidade/UF,

( Assinatura,nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa)
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ANEXO VII
(MINUTA DOCONTRATO)

TERMO DE CONTRATO FIRAAADO ENTRE O PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAO VALERIO E A xxxxxxxxxxxxxxxxx, REFERENTE A
CONTRATACpAODE INSTITUigAO FINANCEIRA PARA PRESTAgAO DE
SERVigOS BANCARIOS, INCLUINDO O PAGAMENTO DA FOLHA DE
SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DO PODER
EXECUTIVO, EM CONFORMIDADE COM OS PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO DE
SAO VALERIO.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO, Estado do Tocantins, pessoa Juridica de
Direito Publico, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.° xxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede na
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Sao Valerio -TO, neste ato representada por seu Prefeito em exercicio, o
Senhor xxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, residente e domiciliada na xxxxxxxxxxxxxx, n° xxxxxxxxxxxxxxxx,

Centro, neste Municipio, portador do CPF n° xxxxxxxxxxxxxxxxx.

CONTRATADA: EMPRESA xxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o n° xxxxxxxxxxxxxxxxx, situada a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representado pelo senhor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

inscrito no RG sob o n. xxxxxxxxxxxxxxx e no CPF sob o n. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Resolvem celebrar o presente Contrato nos termos do Pregao Presencial N° 001/2022, e observados
os preceitos da Lei Federal n°. 8.666/93 e alteragoes posteriores, e demais normas pertinentes ao
procedimento licitatorio, que se regera pelas clausulas e condigoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratagao de instituigao financeira para prestagao de servigos bancarios, incluindo o
pagamento da folha de salario dos servidores publicos municipals do Poder Executivo, em
conformidade com os Procedimentos Operacionais da Folha de Pagamento, com
disponibilizagao de estrutura minima para o regular atendimento devendo para tanto possuir ou
instituir no minimo 01 posto de atendimento e/ou 2 (dois) correspondentes no Municipio de Sao
Valerio.
Os pagamentos referem-se as folhas salariais liquidas, jd descontados imposto de renda,

obrigagoes previdenciarias, pensoes alimenticias e outras transferences a terceiros.

1 . 1

1.1.1

1.2- A Instituigao Financeira contratada deve assegurar, sem onus para o contratante, seus
membros e servidores ativos, bem como os estagiarios, a faculdade de transference, com
disponibilidade no mesmo dia, dos creditos para conta de depositos de titularidade dos

beneficiarios, por eles livremente abertas em outras instituigoes financeiras, em conformidade com o

art. 2° da Resolugao 3.402/2006 e Resolugao 3.424/2006 do Banco Central do Brasil.

Avenida Minas Gerais, n° 237, Centro - Sao Valerio/ TO - CEP: 77.390-000 - Fone:(63) 3359 -1433

CNPJ N°: 25.043.449 - 68 , www .saovalerio.to.aov.br. licitocao@saovalerio.to.qov.br



*' v5 <

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALERIO - TO
SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRAQAO

ADM: 2021:2024

Pr*totyr*Mviw.ip.ildt

C;Sao Valerio
Uniito. r » eb* > lNi> o P»os»p«rR’i*l«

*#<X

CLAUSULA
PRESTAgAO DE SERVigOS:

DA VIGENCIA DO CONTRATO E INICIO DASEGUNDA:

2.1.

2.2.

devolvido proporcionalmente ao prazo restante entre a rescisao e o termino do contrato, corrigido
pelo IPCA do periodo.

O contrato tera vigencia de 60 (sessenta) meses, contados de sua assinatura.
Havendo rescisao unilateral da Prefeitura, antes do termino do contrato, o valor pago sera

CLAUSULA
PAGAMENTO.

DA INFORMAgAOTRERCEIRA SOBRE A FOLHA DE

3.1. As informagoes apresentadas a seguir sao relativas ao mes de janeiro/2022 e podem sofrer
variagdes quando da efetiva implementagao dos servigos, em decorrencia de eventuais
nomeagoes ou exoneragoes.
3.1.1. Composigao do Quadro de Pessoal da Prefeitura:

ml4. S55S

150Servidores Ativos

PIRAMIDE SALARIAL - JANEIRO /2022

TOTALORDEM FAIXA SALARIAL QUANTIDADE

R$ 303.269,38R$ 1.100,00 a R$ 2.000,00 2251

R$ 194.369,62R$ 2.000,01 a R$ 4.000,00 752

R$ 5.500,00R$ 4.000,01 a R$ 5.000,00 13

R$ 11.000,00Acima de R$ 5.000,01 14

R $ 514.139,00300TOTAL

3.3. Periodicidade do pagamento: Os creditos relativos as folhas de pagamento sao
mensais, podendo. entretanto, ocorrerem outros, em quaisquer periodos, conforme
convenience administrativa da Prefeitura.

3.4. Pacote Mensal de Servigos: A instituigao bancaria vencedora da licitagao devera
oferecer isengao de cobranga de tarifas ou qualquer outro tipo de remuneragao, no
minimo, para os seguintes servigos prestados:
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3.4.1. Para a Prefeitura:

a) TODOS.

a) Para os beneficiarios:
b) Tarifa de manutengao;

c) talonario de cheques, na forma da Resolugao BACEN n°. 3.424/06;

d) r via do cartao magnetico;

e) 4 (quatro) extratos impressos por mes;

f) consultas ilimitadas de saldo em conta corrente;

g)ate 4 (quatro) TED’S ou DOC’S de mesma titularidade por mes;

h) realizagao de, no minima, 6 (seis) saques, por evento de credito.

3.4.2. Demais servigos: deverao seguir as mesmas condigoes e pregos vigentespara os
demais correntistas.

CLAUSULA QUARTA - DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO

4.1. A estrutura de atendimento fica de integral responsabilidade da empresa OCNTRATADA, a
quia responde nos termos do Codigo de Defesa do Consumidor, sendo desde ja exigido 01 posto
de atendimento e/ou 02 correspondnetes bancarios.

CLAUSULA QUINTA - DA OPERACIONALIZAQAO DO PAGAMENTO DAFOLHA SALARIAL

5.1. Dados Cadastrais:
5.1.1. Apos a assinatura do contrato a Prefeitura repassara ao banco, por meio de
arquivo eletronico, as seguintes informagoes relativas aos beneficiarios;

a) nome;

b) CPF:

c) data de nascimento;

d) renda bruta;

e) cargo;

f) lotagao,discriminando edificagao e enderego;

g) telefone comercial

h) enderego residencial.
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5.1.2. Cabera ao banco responsabilizar-se pela obtengao de eventuais informagOes
cadastrais dos beneficiarios, nao previstas neste Termo de Referenda.

CLAUSULA SEXTA - DA ABERTURA DAS CONTAS CORRENTES:

6.1. A instituigao financeira vencedora desta licitagOo devera. imediatamente aposa
assinatura do contrato, iniciar o procedimento de abertura de contas correntes para os
beneficiarios do objeto deste certame, observando o seguinte:

a) realizar o cruzamento dos CPF's informados pela Prefeitura com os de seus correntistas a
firm de se evitar duplicidade de contas.

b) encaminhar a tesouraria da Prefeitura mensalmente, a listagem eletronica informando
o numero da conta corrente e a agenda para creditos dos valores a serem creditados a
favor dos beneficiarios.
6.2. Todos os procedimentos necessarios para a formalizagao de abertura das contas
correntes, tais como, preenchimento de fichas cadastrais e de assinaturas, entrega de
cartoes magneticos, taloes de cheque, cadastramento de senha, implantagao de
cheques especiais, etc., deverao ser informados aos beneficiarios do contrato.

6.3. Ate que se regularizem todos os procedimentos relativos d abertura das contas
correntes, a instituigao financeira devera providenciar o repasse doscreditos, SEM ONUS,

para as contas ja existentes em outras instituigoes, cujos dados necessarios serao
devidamente informados pela Prefeitura, atraves de arquivo eletrOnico.

6.4. Nos casos de Pensao Alimenticia, cabera a instituigao financeira vencedora desta
licitagao, providenciar o repasse dos valores, SEM ONUS, para a instituigao indicada na
sentenga judicial.

6.5. As contas correntes deverao ser abertas no Ponto de Atendimento - PA na sede do
municipio.

6.6. O banco devera informar aos beneficiarios os procedimentos necessarios para a
formalizagao da abertura das contas correntes e recebimento do cartao magnetico.

6.7. Os beneficiarios poderao, a qualquer momento, solicitor a mudanga de PAB, do
prOprio banco, no qual sera creditado seu pagamento.

6.8. Quaisquer beneficiarios que tennam dificuldade de locomogao poderao solicitor
atendimento domiciliar para abertura de suas contas correntes.

6.9. E vedado a instituigao financeira recusar a abertura de conta corrente em nome dos
beneficiarios, ressalvadas as hipoteses previstas em Lei.

6.10. Na hipOtese de impedimento legal para abertura/movimentagao de conta corrente
em nome de algum beneficiario, o banco devera comunicar o fato a Prefeitura e
providenciar outra forma para efetivagao do credito dos pagamentos.

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO
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7.1 - A Contratada pagara a Contratante o valor de R$
moeda corrente do pais, sendo que este valor devera ser pago na sua totalidade 15
(Quinze) dias apos a assinatura deste Contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO FLUXO FINANCEIRO

8.1 - Para cada pagamento a Prefeitura encaminhara, ao banco, arquivo eletronico
correspondente contendo, no mi'nimo, as seguintes informagbes:

(...), em

a) numero da conta da Prefeitura;
b) valor total da folha de pagamento;

c) quantidade total e nomes dos beneficiarios;
d) valor dos creditos, por beneficiario, e e) data do credito.

8.2 - Os prazos ( "D" = dia util) para processamento do credito serao os seguintes;

8.2.1. Credito na conta corrente dos beneficiarios = D

8.2.2. Credito na conta corrente dos beneficiarios, nos casos de pagamentos rejeitados,

devolvidos e excluidos = D

8.2.3. Encaminhamento pela Prefeitura do arquivo eletronico contendo as informagbes
relatives a folha de pagamento = D;

8.2.4. Solicitagao de eventuais retengoes em creditos constantes dos arquivos eletronicos
encaminhados
= D - 1;

8.2.5. Debito na conta da Prefeitura dos recursos financeiros para pagamento da folha
salarial = D - 1;

8.2.6. Envio por parte do banco, a Prefeitura, de arquivo eletronico confirmando os
pagamentos realizados e o valor efetivamente debitado na conta da Prefeitura = D
+ 5.

8.2.7. Envio por parte do Banco, a Prefeitura, de eventuais registros recusados = D
- 2;

8.3. Eventuais indisponibilidades de recursos ou problemas tecnicos com os arquivos
enviados que determinem o descumprimento dos prazos acima adiarao na mesma
proporgao, a data do pagamento aos beneficiarios, cabendo a Prefeitura informar a nova
data do pagamento.

8.4. Os pagamentos realizados em outras modalidades que nao o deposito em conta
corrente e que ficarem a disposigao no banco por nao terem sido sacados pelos
beneficiarios num prazo de 10 (dez) dias uteis contados do credito, deverao ser revertidos a

Prefeitura.

8.5. A instituigao financeira, na qualidade de simples prestador de servigos, fica isenta de
responsabilidades, inclusive perante terceiros, por erro, omissao ou inexatidao dos dados
consignados no arquivo eletronico apresentado, limitando-sea recebe-lo e a processa-lo,
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1
conforme estabelecido neste Termo de Referenda, Edital e Minuta de Contrato.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA PREFEITURA:

9.1 . Informar, no ato da contratagao. o numero de sua conta bancaria na qual sera feito
o deposito relativo ao valor ofertado na licitagao.
9.2 . Repassar ao banco os dados da folha mensal de pagamento, por meio de arquivo
eletronico, no prazo de 2 (dois) dias uteis imediatamente anteriores a data prevista para
liberagao do pagamento.
9.3. Repassar ao banco, no dia util imediatamente anterior a data de liberagao do
pagamento, o valor total descrito na tolha mencionada no item anterior para que se
proceda ao deposito nas contas dos beneficiarios.

Formalizar os pedidos de estorno/reversao de creditos indevidos aosbeneficiarios,
no prazo maximo de I (um) dia util anterior ao deposito nas contas dos beneficiarios.
9.4.

9.5 . Comunicar ao banco, assim que disponivel a informagao, os casos de afastamento
e/ou morte de membro, servidor ou estagiario.
9.6 . Encaminhar oficio de solicitagao de reversao de valores creditodos posteriores q

eventual obito de beneficiarios. discriminados por data e remessa, juntamente com a
certidao de obito. No caso de nao ser possivel a apresentagao da certidaode obito, o
oficio devera constar a assungao de responsabilidade e compromissoda Prefeitura de
devolugao de valores em caso de reclamagao.
9.7. Regularizar, no prazo de 10 (dez) dias, as inconsistencies porventura indicadas pelo
banco.
9.8 . Manter atualizadas junto ao banco as informagoes constantes dos dadoscadastrais
constantes deste
Termo de Referenda, relativas ao pagamento da folha salarial.
9.9 . Analisar e autorizar, se for o caso, a necessidade de eventuais utilizagoes e
adaptagoes a serem efetuadas em espagos fisicos da Prefeitura pela instifuigao financeira
vencedora da licitagao.
CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA

10.1 - Creditor na conta bancaria a ser indicado pela Prefeitura, nos prazos e na forma
previstos neste Termo de Referenda, o valor ofertado na licitagao, em moeda corrente
nacional.
10.2 - Designar Ponto de Atendimento - PA localizada ma sede do munidpio de Sao
Valerio - TO como estrutura organizacional responsavel para realizar o atendimento a
Prefeitura e servidores e/ou instituir no minimo 02 correspondnetes bancarios.
10.3 - Informar aos beneficiarios do contrato, para fins de abertura de conta corrente,

todos os procedimentos necessarios para a sua formalizagao, tais como, preenchimento
defichas cadastrais e de assinaturas, entrega de cartoes magneticos, taloes de cheque,

cadastramento de senha, implantagao de cheques especiais, etc.
10.4 - Ate que se regularizem todos os procedimentos relativos a abertura das contas
correntes, a instifuigao financeira devera providenciar o repasse dos creditos, SEM ONUS,

para as contas ja existentes em outras instituigoes, cujos dados necessarios serao
devidamente informados pela Prefeitura, atraves de arquivo eletronico.
10.5 - Informar a Prefeitura, por meio eletronico, os dados da conta corrente e da
agenda bancaria em que cada beneficiario tenha tido sua conta corrente aberta.

- Informar aos beneficiarios os procedimentos necessarios para a formalizagao da10.6
abertura das contas correntes e recebimento do cartao magnetico.
10.7 - Realizar cruzamento dos CPF’s informados pela Prefeitura com os de seus
correntistas para verificagao daqueles. cujo beneficiario, ja e seu correntista, situagao em
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que nao devera ser aberta nova conta eorrente.
10.8 - Efetuar mensalmente os creditos nas contas dos membros, servidores, detentores
de pensoes alimenticias e estagiarios, com base na folha de pagamento repassada pela
Prefeitura, no prazo de 1 (um) dia util, contado do recebimento do credito.
10.9 - Efetuar os creditos relativos a verbas indenizatorias e outros pagamentos conforme
comando da Prefeitura.
10.10 - Comunicar a Prefeitura, ate o 1° (primeiro) dia subsequente ao pagamento, os
creditos eventualmente rejeitados por inconsistencies nas informagoes bancarias, para fins
de regularizagao.
10.11 - Comunicar a Prefeitura, apos o processamento do arquivo de remessa de credito
(arquivo eletrdnico no padrao CNAB - item 12.2) os creditos eventualmente rejeitados e
excluidos por inconsistencies nas informagoes bancarias, para fins de regularizagao.
10.12 - Isentar a Prefeitura de todas e quaisquer tarifas bancarias ou qualquer outro tipo de
remuneragao pelos servigos prestados objeto do contrato.

10.13- A Prefeitura, seus membros e servidores, bem como os demais beneficiarios da folha
de pagamento, serao “Clientes Preferences" da instituigao financeira a que for
adjudicado o objeto da licitagao e estara sujeita as regras sobre tarifas estabelecidas na
Resolugdo n° 3.919 de 25/11/2011, do Conselho Monetario Nacional. Devera isentar os -
Analisar e autorizar, se forem o caso, a necessidade de eventuais utilizagoes e adaptagoes
a serem efetuadas em espagos fisicos da Prefeitura pela instituigao financeira vencedora
da licitagao.
10.14 Devera isentar os beneficiarios da folha de pagamento de, no minimo:

a - Tarifa de manutengao;
b - talonario de cheques, na forma da Resolugdo BACEN n°. 3.424/08;
c - 1° via do cartao magnetico;
d - 4 (quatro) extratos impressos por mes;
e - consultas ilimitadas de soldo em conta eorrente;
f - ate 3 (tres) TED’S ou DOC'S por mes;
g - realizagao de, no minimo, 6 (seis) saques, por evento de credito.

10.15 - Quaisquer outros servigos nao previstos neste subitem, nao poderdo ser tdrifados
em valor superior aos praticados para os demais correntistas da instituigao financeira.

10.16 - Aceitar solicitagdes dos beneficiarios de mudanga de PAB do proprio banco nos
quais serao creditados seus pagamentos.
10.17 - Responsabilizar-se pela obtengao de eventuais informagoes cadastrais dos
beneficiarios, nao previstas neste Termo de Referencia.
10.18 - Qferecer aos beneficiarios do contrato as mesmas condigdes de servigos ofertadas
aos demais correntistas, ressalvadas as condigdes de isengao de taxas previstas neste
Termo de Referencia.

10.19 - Responsabilizar-se pela guarda e sigilo dos arquivos repassados pela Prefeitura para
o atendimentq do objeto deste contrato.
10.20 - Corrigir quaisquer irregularidades e/ou omissoes na execugao dos servigos, quando
de sua responsabilidade, arcando com todos os onus decorrentes.

10.21 - Disponibilizar PAB’s e caixas eletronicos com toda a infraestrutura necessaria ao
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Perfeito cumprimento do objeto do contrato, inclusive quanto a mao-de-obra
especializada, equipamentos, seguranga e tecnologia.
10.22 - Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuizos causados diretamente a
Prefeitura ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, na inexecugao ou execugao
inadequada dos servigos objeto do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalizagao ou o acompanhamento pela Prefeitura.
10.23 - Comunicar a Prefeitura, com antecedencia minima de 60 (sessenta) dias,
quaisquer intengoes de mudanga na forma de atendimento bancario, apresentando
proposta alternativa de atendimento a ser avaliada e aprovada pela Prefeitura.
10.24 - Disponibilizar pagina na internet para acesso e movimentagao da conta corrente e
demais servigos.
10.25 - Disponibilizar numero de telefone para ligagao gratuita para esclarecimentos de
duvidas quanto a prestagao dos servigos objeto do contrato.
10.26 - Garantir, manter e melhorar a qualidade dos servigos prestados a Prefeitura, de
maneira competitive no mercado.
10.27 - Garantir o desenvolvimento de produtos especificos para os membros e servidorese
pensionistas, com valores inferiores ou correspondentes ao melhor valor oferecido aos
demais correntistas, em especial:

- emprbstimos, inclusive em conta corrente:

- financiamentos e investimentos;

- condigoes especiais de cobranga de juros de cheques especiais, etc.

- beneficiaries da folha de pagamento de, no minimo:

a - Tarifa de manutengao;
b - talonario de cheques, na forma da Resolugao BACEN n°. 3.424/06;
c - 1a via do cartao magnetico;
d - 4 (quatro) extratos impressos por mes;
e - consultas ilimitadas de soldo em conta corrente;
f - ate 3 (tres) TED S ou DOC'S por mes;
g - realizagao de, no minimo, 6 (seis) saques, por evento de credito.

10.28 - Quaisquer outros servigos nao previstos neste subitem, nao poderao ser tarifados
em valor superior aos praticados para os demais correntistas da instituigdo financeira.

10.29 - Aceitar solicitagoes dos beneficiarios de mudanga de agenda ou PAB do proprio
banco nos quais serao creditados seus pagamentos.

10.30 - Responsabilizar-se pela obtengao de eventuais informagoes cadastrais dos
beneficiarios,nao previstas neste Termo de Referenda.

10.31 - Oferecer aos beneficiarios do contrato as mesmas condigoes de servigos ofertadas
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aos demais correntistas, ressalvadas as condigoes de isengao de taxas previstas neste
Termo de Referenda.
10.32 - Manter, permanentemente atualizado para efeito de pagamento, cadastro dos
membros e servidores e outros, que sao o objeto do pagamento de pessoal, bem como
seus representantes legais, de acordo com os arquivos disponibilizados pela Prefeitura.

10.33 - Manter a regularidade juridica, economico financeiro e fiscal, bem como sua
qualificagao tecnica. durante toda execugao do contrato.
10.34 - A instituigao financeira vencedora nao recebera qualquer remuneragao direta
oriunda dos cofres publicos estaduais por este servigo ou por quaisquer prestagoes de
servigos correlatos.

10.35 - Transferir, sem custo e no mesmo dia, o salario do servidor que apresentar opgao
de portabilidade, para a instituigao bancaria e conta informadas previamente, conforme
Resolugoes BACEN 3.402/2006 e 3.424/2006.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DAS SANQOES

11.1. Pela inexecugao total ou parcial das condigdes estabelecidas neste Contrato, a
Preteitura podera garantir a previa defesa da CONTRATADA, que devera ser apresentada
no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da sua notificagao, aplicar, sem prejuizo das
responsabilidades penal e civil, as seguintes sangoes:

a) ADVERTENCIA, por escrito, quando a CONTRATADA deixar de atender quaisquer
indicagoes aqui constantes;

b) MULTA COMPENSATORIO-INDENIZATORIA no percentual de 5% (cinco por cento)
calculado sobre o valor do presente Contrato:

C) SUSPENSAO TEMPORARY DE PARTICIPAR EM LICITACAO E IMPEDIMENTO DE
CONTRATAR COM A PREFEITURA, pelo prazo de ate 02 (dois) anos;

d) DECLARAQAO DE INIDONEIDADE PARA UCITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRACAO
PUBLICA enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja
promovida a reabilitagao, na forma da Lei, perante apropria autoridade que aplicou
a penalidade.

11.2. Na hipotese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigagoes assumidas pela
CONTRATADA, a esta sera aplicada multa moratoria de 0,5% (zero vfrgula cinco por cento)
sobre o valor do presente Contrato ou instrumento equivalente, pordia de atraso, limitada
a 10% (dez por cento) do valor inadimplido.

11.3. O valor da multa aplicada (tanto compensatoria quanto moratoria) devera ser
recolhido no setor financeiro da Prefeitura, dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis apos a
respectiva notificagao.

11.4. Caso nao seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela sera descontada por
ocasido do pagamento posterior a ser efetuado pelo CONTRATANTE ou cobrada
judicialmente.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

12.1. A contratada somente podera promover a rescisao do contrato mediante
comunicagao formal a Prefeitura, com antecedencia minima de 1 (urn) ano, hipotese na
qual nao fara jus a nenhuma restituigao ou indenizagao do valor pago a Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAQAO LEGAL E DAVINCULAQAO AO EDITAL E A
PROPOSTA

13.1. O presente Contrato fundamenta-se:

13.1.1. Nas Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/02 e posteriores alteragoes;

13.1.2. Nos preceitos de direito publico;

13.1.3. Supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos Contratos e nasdisposigoes
do Direito Privado.

13.2. O presente Contrato vincula-se aos termos:

13.2.1. Do Edital de Pregao Presencial n° 001/2022;
13.2.2. Da proposta vencedora da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO GESTOR DE CONTRATO

14.1 Sera designado por Portaria o Gestor do CONTRATO dentre servidores daTesouraria da
Prefeitura.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA EFICACIA E DA PUBLICAQAO
15.1. O presente instrumento sera publicado, em resumo, no Diario Oficial doEstado do
Tocantins, que e condigao indispensdvel para sua eficacia, consoante dispoe o artigo 61,
paragrafo unico da Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

16.1. As questoes decorrentes da execugao deste Instrumento, que nao possam ser
dirimidas administrativamente. serao processadas e julgadas na Justiga Estadual, no Foro
de Sao Valerio /TO, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

16.2. Assinam o presente Contrato, a Prefeita e Gestores do Municipio de Sao Valerio ,
responsavel pela condugao do certame, bem como o representante da empresa
vencedora.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO CONTRATANTE

CONTRATANTE

(
Contratado(a)

TESTEMUNHAS

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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Senhor Assessor,

Em cumprimento ao paragrafo unico do Artigo 38 da Lei 8.666/93, solicitamos examinar as folhas retro,
referentes ao edital do Pregao Presencial N°. 001 /2022.

Atenciosamente,

Sao Valerio/TO, 27 de Janeiro de 2022.

I

)NARDp DE CASTRO CARNEIRO
PREOOEI.RO MUNICIPAL

BRUNO LE
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PARECER JURIDICO

ASSUNTO: Parecer sobre a Minuta do Edital de Licitagao, na modalidade de Pregao Presencial,
registrado sob o n° 001/2022, visando a CONTRATAQAO DE INSTITUigAO FINANCEIRA PARA PRESTAQAO
DE SERVIQOS BANCARIOS, INCLUINDO O PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, EM CONFORMIDADE COM OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DA
FOLHA DE PAGAMENTO, COM DISPO DISPONIBILIZAQAO DE MINIMO ( 1) (UM) PONTO DE ATENDIMENTO,

CAIXA DE AUTOATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE SAO VALERIO, ABERTOS AOS FINAIS DE SEMANA E

FERIADOS.

Na analise da Minuta do edital que fora apresentada, verifica que esta plenamente de acordo com o
disposto na legislagao pertinenle a materia.

Diante do exposto, conclui-se que o presente procedimento Licitatorio esta adequado as exigencias
legais, emitindo parecer favoravel a sua publicagdo nos veiculos pertinentes.

Apos a sessao de Julgamento retorne os autos a esta assessoria para analise previa a Homologagao e
Adjudicagao.

E o parecer, s.m.j.

SAO VALERIO/TO, 28 de Janeiro de 2022.

Diogo Sousa Naves - Adv
OAB-MG 110.977
Assessor Juridico
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