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PROCESSO LICITAT6RI0 N° 003/2021
PREGAO (PRESENCIAL) N° 002/2021

ORGAO SOLICITANTE: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

EDITAL
PREAMBULO

A  PREFEITURA  muNICIPAL  DE  CALCADO,   Estado  de  Pernambuco,   atrav6s  do
Pregoeiro,  designado  pela  Portaria  n° 018/2021,  de 04  de janeiro de 2021, toma  pdblico que
realizara licitaeao na modalidade PREGAO (PRESENCIAL) do tipo MAIOR PRECO, de acordo
com a Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro   de   2006,   (alterada   pela   Lei   Complementar   n°.    147/2014)   Decreto   Federal
5.450/2005,  Decreto Federal n° 8.538,  de 06 de outubro de 2015, aplicando subsidiariamente,
no que  couber,  as disposig6es  contidas  na  Lei  Federal  n°  8.666  de  21.06.1993  e  alterag6es
posteriores e demais normas regulamentares aplicaveis a esp6cie e pelas disposig6es fixadas
neste Edital e seus anexos.

A   sessao   pdblica   de    processamento   do   Pregao   acontecefa,    conforme   abaixo
especjficado:

Local: Rua Joao Alexandre da Si]va, 84 -Centro -Cal€ado/PE.

Tel€fone papa coritife: q7) 3793-1127

Pafa de abertura das Proposfas: as 10h00 (dez} horas do dia 19/02/2021

RefeFeftcia de tempo: Hofario Local

ADIAMENTO DO CERTAME

Ocorrendo decqefacao de feriado ou outro fro
superveniente de cafater pdblico, que impeca a
realiza¢ao da licitagao na data acima marcaLda,
a  licita¢ao  ficafa  automaticamente  prorrogada
para     o     primeiro     dia     t]til     subsequente,
independentemente de nova comunicac5o.

Nao  havendo  expedients  ou  ocorrendo  quak]uer  fate  superveniente  qLte  impeea  a
realiza€ao do certame na data maroada,a sessao sera automaticarnente transferida part o
primeiro dia  dil subsequente,  no  mesmo hofario  e  locals  anteriormente esfabelecidos
desde qLle nao Raja comunicacao do Pregoeiro em conffirio.

na  sala  de  reuni6es  da  Comissao
Permanente  de  Licitagao/Equipe  de  Pregao  da  Prefeitura  Municipal  de  Calgado,  Sito  a  Fiua
Jofo Alexandre da  Silva,  84,  Centre,  Caleado -  PE,  e sefa conduzida pete  Pregoeiro,  com
auxilio da equipe de apoio.
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1.2.   As   propostas   de   preeos,   eventualmente   encaminnadas   pelos   Correios   ou

transporfadoras,   s6  serao  consideradas  para  efeito  de  participacao  na  presente  licitacao,
quando recebidas pela CPL/Equipe de pregao ate a data e hora supra.

2.1        A  presente  licitagao tern  por objeto  a  contrataEao de  instituigao financeira,  em
carater  de  exclusividade,   para  processamento  dos  cfeditos  da  fotha  de  pagamento  dos
servidores   ativos   (estatutarios,    contratados,    comissionados   e   conveniados),    inativos   e
pensienistas da Prefeitura Ivlunicipal de Calcado,  pelo periedo de 05 (cinco) anos,  conforme
especificae6es constantes no termo de refefencia.

22.  Os  servigos  serao  executados  de  forma  exclusiva,  abrangendo  os  servidores
atuais, ativos e aposentados, e os que venham a ser admitidos durante a vigencia do contrato.

2.3. A Instituicao Financeira vehcedora do certame estafa habilitada a concecler ctedito
consignado aos servidores da Prefatura de Cat?ado, sem exclusividade, atrates de convenio.
As  margens  e  averbae6es  de  emprestimos  consisnados  em  folha  de  pagamento  serao
efetuadas par meio eletr6nico ou fisico, atravds da Secretaria de finances ou empresa por ela
indicada.

2.4.  Os  cfeditos  a  serem  lan?ados  nas  contas  dos  servidores  munit}pais,  ativos  e
inativos, estatufarios., comissionados, comratados, aposentados e pensionista nos termce deste
Edital, sefao os valores liquidos das fthas de pagamento mensal, 13° salahos, ferias e demais
creditos originarios da relapao entre servidores/pensionisfas com a Prefatura Municipal.

2.4.1.  Os  valores  roferentes  a  pagamento  clos  inativos  "aposentados  e  pensionistas"
que residirem  em  Estados ou Municipios onde nao  hoL]ver agencia credenciada da licitante
vencedora ficam excluidos do contrato.

2.5.   A   empresa   contratada   tefa   preferencia   no   direito   de   realizar   emprestimo
consignado  a  favor  dos  Servidores  Municipais,  desde  que  os  encargos  referentes  a  esses
emptestimos sejam aqueles praticados com a media da taxa de juros do mercado.

Z.6.  A  instituicao  financeira  venoedora  do  certame  devefa  disponibilizar  durante  a
execngao do contrato, exclusivamente aos servidores municipais:

2.6.1.  No minima dois funcionarios:  Urn na area de gefencia e outro para atendimento e
orientagao aos servidores do Municipio de Calgado - PE;

2.7.  Sagrando-se  vencedora  instituicao  financeira  oficial,  a  Contratada  tambem  ficafa
responsavel  pela  disponibirdade  de  caixa  do  Munieipio,  alem  de  outros  vatores  que  lhe
pertenea,  exceto  os  valores  provenientes  de  convenios,  contratos  ou  ordens  judiciais  que
disponham de forma contfaria (art.164, § 3°, da CF).

2£. Os interessados poderao contatar com a CPL pelos telefones (87) 3793-1127 e e-
mail:   Iicitacaocalcado@hotmail.com,   pare  dirimir  ddvidas  quanta  ao  opjeto  da  contrataeao,
editaldisponivelnosite:wwwv\rvyvy.calcado.pe.QQ±£J2[.
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3.1  Fazem  parte  do  presente  instrumento  convocat6rio  os Anexos  de  I  a  VII,  conforme        {;=]-3.`
descrito baixo:

I - Termo de F3efetencia (anexo I);

11 -Minuta do Contrato (Anexo 1]);

Ill -Declaragao de cumprimento das condig6es de habilitagao (anexo Ill);

lv - Declaraeao Conjunta (anexo lv);

V -Carta de Credenciamento (anexo V);

Vl - Modelo para Apresenta da Proposta de Pregos (anexo Vl);

Vll -Protocolo de Recebimento do edital (anexo VIl).

3.2  0s  anexos  constantes  no  subitem  anterior  sao  parte  integrante  e  insepafavel  do
presente edital.

4.1  a  certame  sefa  conduzido  pelo  Pregoeiro,  que  tefa,  em  especial,  as  seguintes
atn.buie6es:

4.1.1. Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;

4.1.2. Responder as quest6es formuladas pelos interessados, relativas ao certame;

4.1.3. Abrir as propostas de pregos;

4.1.4. Analisar a aceitabilidade das propostas;

4.i .5. Desclassificar propostas indicando os motivos;

4.1.6.  Conduzir os  procedimentos  relativos  aos  lances  e  a  escolha  da  proposta  do
lance de menor prego;

4.1.7. Verificar a habilitagao do proponente classificado em primeiro !ugar

4.1.8. Declarar a vencedor;

4.1.9.  Receber,  examinar,  apreciar a  admissibilidade dos  recursos e,  se  nao  houver
rctratagao de sua parfe, encaminha-Ios a autoridade competente;

4.1.10.  Sanar  erros  ou  falhas  que  nao  alterem  a  substancia  das  propostas  e  dos
dooumentos    de    habilitacao    e    a    §ua    validade   juridica,    mediante    despacho
fundamentado,  registrando  em  ata  e  acessivel  a  todos,  atribuindo-lhes  validade  e  eficacia
para fins de classificagao e habilitagao;

4.1.11. Publicar a ata da sessao;

4.1.12. Encaminhar a prcoesso a autoridade superior para homologaeao e autoriza?ao
da contrataeao.

Rua |oao Alexandre da Siiva, 84 -Ceritro -Galsado -PE.  CEP. 55.375J}00
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5.1        Poderao DarticiDar do Dresente preaao:

5.1.1     Pedefao pardcipar desta licitaQao as instituie6es financeiras  pdblicas e privadas
legalmente autorizadas a funcionar polo Banco Central do Brasil,  que detenham  atividade
peTtinente e compativel com o objcto a ser contratado, legalmelite constitu'idas e que satisfagam
as condig6es estabelecidas neste Edital e seus anexos.

5.2. Nao Doderao DarticiDar do Presente Preqao:

5L2.1. De empresas que nao detenham atividade pertinente e compativel com o o"eto a
ser contratado;

52.2.  Empresas  que  estejam  suspensas  de  participar  de  ticitacao  realizada  pela
Prefeitura Munieipal de Caleado/PE;

52.3.  Empresas  que  esteiam  dectaradas  inidcheas  para  licitar  ou  contratar  cowl  a
Administragiv Pdblica ;

5.2.4.  Empresas  ou   pessoas  impedidas  de  licitar  ou  contratar  com  o   Estado  de
Pemambuco;

5.2.5. Pessoas enquadrada§ rlo artigo 9® da Lei 8.666/1993;

52.6. Pessoas fisicas, as associeg6es civis qualificadas ou nao com OS (organizag6es
sociais)  ou  OSCIP  (organizae6es  da sociedade  civil de  interesse  pdblico),  conforme Ac6rdao
do Plenario do Tribunal de Contas da Uniao n° 746/2014, e outras entidades que, em funcao de
sua natureza juridiea, nao podem executar a dyieto da presente lieitae5o.

5t2.7   Ao autor do projcto, basico ou executive, pessoa fisica ou juridl ida;

52.8 A empresa, isoladamende ou em cons6roio, responsavel pela elaborae5o do prtyeto
basico ou executive ou da qual o autor do projeto seia dirigente, gerente, acionista ou detentor de
mais de 5% (Cinco por canto) do capital com direito a voto ou confrolador, responsavel fecnico ou
ouhatrawh;

5.2.9. Estejam em estado de falencia, recuperagao judicial, dissolueao ou liquidaeao; e)
Tenham  em  seu  quadro  de  empregados  menores  de  18  (dezoito)  anos  efeturando  trabatho
notumo, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com idade inferior a 16 (dezesseis) anos
efctuando qualquer trabalho, salvo na condigao de aprendky a partir de 14 (qLiatorze) anos.

5t2,10   Empresa cujos s6cios  ou  diretores  perfengam,  simultaneamente,  a mais de  uma
froa ifeitante;

5.2.11.  Ao  participar  do  presente  cerfame,  o  licitante  declara  tacitamente  que  nao
empfega  menor,  salvo  rna condi?ao  de  aprendiz,  nos termos  do incise  XXXIIl  do Art.  7° da
Constituieao Federal de 1988.

Rna Jcho Alexandre da Siiva, 84 -Centro - Calfad® - PE.  CEP. 55.375-000
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6.1.    Os  envelopes  contendo  a  PROPOSTA  e  os  DOCuMENTOS  DE  HABILITACAO
serao  recebidos  no enderego  mencionado  no  preambulo  deste  edital,  em  sessao  pdbLiea de
processamento  do  Pregao,  ap6s  o  credenciamento  dos  interessados  que  se  apresentarem
para participar do certame.

6.2. As propostas de pregos e os documentos de habilitagao deverao ser apresentados
em dois envelopes fechados, contendo em sua parfe extema os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 1 -PROPOSTA DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCADO/PE
PREGAO (PRESENCIAL) N° 002/2021
Contrata?ao de institui?ao fiinanceira para processamento dos creditos da folha de pagamento
[Razao social da empresa licitante]
[Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
PREFEITUFtA MUNICIPAL DE CALCADO/PE
PREGAO (PF3ESENCIAL) N° 002/2021
Contratapao de instituicao financeira pare placessamento das crfeditos da folha de pagamento
[Razao social da empresa licitante]
[Enderego, telefone e fax da empresa licitante]

7.1. Para o credenciamento deverao ser apresentados os seguintes dooumentos:

a} Trafahdo¢e de representanfe legal do lieifante, registro crmrtercial, ate cQnsthutivo,
estatuto ou  contrato  social,  acompanhado da  t]Itima  arteragao  contratual,  podendo ser
substituido por consolidagao contratual, devidamente registrados na Junta Comercial;

b)  Tratando-se  de  procurador,  instrumento  de  proouragao  pdblico  ou  particular  com
firma   reconhecida  do  qual  constem   poderes   para  a   pfatica  de  todos  os  atos  de
representaeao     neoessarios     a     particjpagao     no     certame,     OU     CARTA     DE
CREDENCIAMENTO  (ANEXO  V),  acompanhado do correspondente  dooumento,  dentre
os indicados na alinea "a", que comprovem os poderes do mandante para a outopga.

7.2.  0  representante  legal  e  a  procurador  deverao  identificar-se  exibindo  documento
Oficial de identificagao que contenha toto.

7.3. Sera admitido apenas 1  (urn) representante para cada licjtante credenciado.

7.4. As empresas interessadas em participar do certame que nao apresentarem nenhum
dos documentos  refen.dos  no subitem  7.1  nao  poderao ofertar lances,  manifestar intengao de
interposieao de reourso ou praticar os demais atos pertinentes ao certame. Sera considerada
como anica Oferta a constante de sua proposta de prepes (Envelope 01 ).

7.5.  Junto  com  o  credenciamento,  o  licitante  devefa  apresentar declara€ao  de  pleno
atendimento aos requisitos de habilitagao, podendo utilizar como modelo o estabelecido no
ANEX0111 deste Edital]

Run ]ofro Alexandre da Siiva, 84 -Centro -Calqudo -PE.  CEP. 55,375flco
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7.6.  A  dectaracao  referida  no  subitem  7.5  supra  devefa  ser  apresentada  fora  dos

envelopes de Proposta de Pregos e de Documentos de Habilitacao.

7.7.   0   licitante   credenciado   na   forma   do   subitem   7.1   podefa   elaborar   a   referida
declaraeao na pr6pria sessao.

`8'  ~`DA~~B®Tfi

8.1  Em face da natureza do objeto da contrataeao,  nao have fa despesas,  mctivo pelo
qual se mostra desnecessario a indicagao de dotagao orgamentaria.

9.1  - A proposta de pregos devefa ser apresentada de acordo com todas as exigencias
deste Edital,  redigida em  papel timbrado da licitante,  par meio mecanico ou  informatizado,  de
forma clara e inequivoca,  sem emendas,  rasuras ou entrelinhas,  assinada na t]ltima folha e
rubricada  nas  demais  polo  seu  titular ou  representante  legal,  devidamente  identificado,
nela constando obrigatoriamente:

a) Nome, endereco, CNPJ e inscrfeao estadual/municipal da licftante se hourer;

b) Ndmero do Processo e do Pregao;

c)  Descn'?ao do Odyeto  da  pTiesente  licitag§o,  em conformidade com a  modelo (Anexo
V[)   deste   Edital,    em    papel   timbrado   da   licitante   devidamente   rubricado   pelo
representante legal da licitante e com o carim`bo da lnstituicao Bancaria.

d) A proposta em si mesma considerada com a seu valor expressa em moeda corrente
nacional  (RS),  em  algarismQ  e  par  extenso,  prevalecendo  em  caso  de  divergencia  o
valor  apontado  por  extenso,  apurado  a  data  de  sua  apresentagao,  sem  inclusao  cle
qualquer ericargo financeiro ou previsao inflacionaria.

e}, 0  valor  minimo  papa  a  pagamento  da  outorga  da  pel.missao  sera  de  RS:
2T8:Oae`,ce (duzentce e setenta mif reais).

f) Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias;

g) Data, identifica?ao e assinatura do proponente.

9.2. Fica clara que a vencedora do certame podera explorar o objeto deste certame pelo
prazo de 60 (sessenta) meses.

9.3. Nao serao aceitas,  nem levadas em consideragao as propostas enviadas via FAX,
Telegramas, Ftadiogramas, Aerogramas, e-mails e similares.

9.4.   0  proponente   e   inteiramente   responsavel   pela   elaboragao   de   siia   propesta,
devendo   faze-la   conforme   especificaeao,   nao   sendo   em   hip6tese   alguma,   alegag6es
Posteriores de cotag6es emitidas erroneamente ou incompleta, ficando o proponente sujeito as
penalidade legais.

RunJofio Alexandre da Silva, 84 -Centro -Calqudo -PE.  CEP. 55.375-000
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10.1   A Documentaeao de Habilitagao devefa ser apresentada de acordo com todas as
exigencias deste Edital, em envelope opaco e fechado, contendo em sua parte frontal extema,       ,ap``,
a  identificagao  da  empresa  (Razao  Social,  CNPJ,  endereap  completo,  CEP,  E-mail,  telefone
e/ou fen).

102  Para  a  habilitagao  nas  lieitac6es  exigir-se-a  dos  interessados,  exclusivamente,
documentaeao relativa a:

10.2.1     Habilitaeaojuridica;

10.2.2    Regularidade fiscal e trabalhista;

10.2.3    Qualificaeao econ6mico-financeira

10.2.4    Qualificacao ou capacidade Teenica

10.3 HABILITACAO JURiDICA

10.3.1   Estatuto  da  sociedade  acompanhado  due  documentos  de  eleigao  de  sous
administradores,   registrado   na   Junta   Comercial   e   com   comprovacao   de   publicaeao   na
imprensa oficial da Uniao,  Distrito Federal ou Estado Membro, conforme o lugar enn que esteja
situada a sede da companhia, e em outro jomal de grande circulagao editado na localidade em
que esta situada a sede da companhia, conforme preceitua o art. 289 da Lei n° 6.404/1976;

10.3.2  Autorizagao  para  fun     n  mento  expedido  pete  BACEN  -  Banco  Central  do
Brasil;

m±4 REGULARiDADE FiscAL E TFIABALH!§_T4

10.4.1. Jnscrieao no Cadasfro Nacional de Pessoa Juridica (C.N.P.J.), atL[alizada, emitido
pelo  rmnisterio  da  Fazenda  conforme  lnstrucao  Normativa  n° 200  da  Secretaria  da  Receita
Federal.

10.4.2. Se o ramo de atividade da empresa for presta?ao de servigo, devefa apresentar
prova de inscricao municipal (CIM, Alvara ou outro equivalente), se houver;

10.4.3   Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Federal,  Estadual  e  Municipal,
confome segue:

a) A   regularidade  para  com  a   Fazenda   Federal  devefa  ser  comprovada  atrav6s  da
apresentaeao  da  CerGdao  Conjunfa  de  Det]itos  Relativos  a  Tributes  Federais  e  a
Divida da uniao, expedida pela Secretaria da F`eeeita Federal;

b) A    regularidade   para    com    a    Fazenda    Estadual   devefa   ser   comprovada    pela
apresentagao de Cerfidao de Regularidade Fiscal expedida pela Secretaria da Fazenda
do Estado onde a licitante se encontra sediada;

c) A regularidade para com a Fazenda Municipal devefa ser comprovada pela Certidao de
Regularidade Fiscal ou Cerddao Negatjva de D6bitos expedida pela FaEenda Ptlblica
do Municipio onde se encontra sediada;

10.4.4. Certidao de regufaridade para com o FGTS -Fundo de Gal-antia por Tempo de

Run}cho Alexandre da Siiva, 84 -Centro -CalFado -PE.  CEP. 55.375-000
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10.4.5.   Certidao   Negativa   de    Debitos   Trabalhistas   (CNDT),    expedida   gratuita   e
eletronicamente,  para  comprovar a  inexistencta  de  debitos  inadimplidos  perante  a  Justiga  do
Trabalho, em atendirnento a Lei Federal n° 12.440/11 ;

10.5 QUALIFICACAO Ou ECONOMICO-FINANCEIRO

10.5.1.  Certidao  Negativa  de  Falencia,  Reouperaeao  Judieial  ou  Extrajudicial  expedida
pelo  distribui?ao  dos  Feitos  da  Comarca  Judicial  da  sede  do  lieitante,  em  cujo  teor  reste
considnado  que  o  mesmo  nao  se  encontra  em  nenhuma  das  mencionadas  situae6es  em
periodonaosuperiora90(noventa)dias,contadosdadatadorecebimentodadooumentap5+ap5o
para habilitaeao. ;

10.5.2.  Certidao  Negativa  de  Fal€ncia,  Reouperaeao  Judidal  ou  Extrajudicial  referente
aos  processos  distnfouidos  pelo  PJe  (processos  judiciais  eletr6nicos)  da  sede  da  pessoa
juridica;

10.5.2.1.  A  certjdao   descrita   no  subitem   10.5.2.   somente   e  exigivel  quando  a
certidfo negativa de Falencia,  Recuperaeao Judicial ou  Extrajudicial do  Estado da  secle
da  licitante  (subitem   10.5.1)   contiver  a   ressaiva  expressa  de  que  nao  abrange  os
processes judiciais eletr6nicos.

10.5.2.2.  Cabefa ao  licitante obter a  Certidao  Negativa  de Falencia,  Recuperagao
Judicial ou Extrajudicial, de acordo com as dispostE6es normativas do respectivo Estado
da Federaeao da sede da pessca juridica.

105.3.  Balango  Patrimonial  e  demonstrae6es  confabeis  do  ammo  exercicio  social
(2019), exigiveis e apresentades na forma da lei , que comprovem a boa situapao finaneeira da
empresa,  vedada  a  sua  substituigao  por  balancetes  ou  balangos  provis6rios,  Poclenclo  ser
atualizados  por iridices oficiais,  quando encerrado  ha mais de 3  (tres)  meses da data fhada
para recebimento dos envelopes.

poesu:?;5di4d33f\dcoiTid;*=d8a#a,#=°8reaBT=s!#jaq)u:n£,anLi#f¥jeing:B%';:;::qp=r
canto), caloulado na conformidade das regras estabelecidas pela legislagao vigente do Banco
Central de Brasil:

18 =PR xl 00/(PRE /FatorF)
Once:
18 = indice de Basileia ou indice de Adequagao de Capital;
PF3 = Patrim6nie de Refefencia;
PF=E = Patrim6nie de Refetencia E>dgido;
FatorF = 0,08

10.5T5.  A   relaeao  entre  o  Patrim6nie  de   Refetencia  (PR)   e   os   riscos   ponderados
[Patrim6nio de Referencia Exigido (PRE)] obedecem a regulamentagao em \rigor.

10r5,6.  A  relaeao  minima  exigida  e  clada  pelo  fator  F,  de  acordo  com  o  art.  4°  da
Resolueao do CMN n° 4.193, de 1° de mango de 2013 e Circular do BC n°3.644, de 4 de marap
de 2013 e demais normas apliedveis.
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10.6 QUAuFICACAO Ou CAPACIDADE TECNICA

10.6.1  Comprovaeao de aptidat]  para desempenho de atividade  pertinente e compativel
em caracteristicas com o otyeto da [icitaeao,  mediante apresentaeao de atestado (s), emitido
(s)  por pessoa juridica de direito  pdblico ou  privado em  nome da licitante.  Sera considerado
como atividade pettinente e compativel em caracteristicas com a ohieto da licicaeao o
gereneiaTnento   e   processamento   de   fblha   de   pagamento   de,   no   minima,   400
(quatrocentos) funciona rios.

11.1 - Dec[arapeo de oumprimento as condipees de habi!itapao (Anexo Ill);

11,2.  Declaragao Conjunta (Anexo lv);

11.3 Todos os documentos apresentados  pela licitante deverao estar com sua validade
em vigor na data marcada para a sessao de abertura da licjtaeao.

11.4 - Os dcoumentos necessarios a habilitacao poderfro ser apresentados em original ou
por qualquer processo de c6pia autenticada por cart6rio competente,  publicagao em 6rgao da
imprensa oficial.

11.5 0 Pregoeiro e/ou a equipe de Apoio autenticaram os documentos pe[o original
a efes apresentados ate a hera marcada para inicio da sessao, nao sendo autenticado
polo Pregoejro e/ou equips de apojo``no momerfuo da sessao.

11.6 -Todos os dooumentos apresentados deverao corresponder unicamente em name
da licitante que se habilita para o cerfaine:

a} se a licitante for matriz, todos os dooumentos deverao estar em name da ffiatriz

b) se a ifeitante for a filial, todos os documentos deverfro estar em name da filial

c)   sefao  dispensados  da  filial   aqueles  documentos  que,   pela  pr6pria   natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.7 -Os dooumentos emitidos via internet, tef.ao sua autenticidade verifieada nos sites
das fontes emissoras.

11.8  -  A  faha  de  veracidade  de  qualquer  das  informag6es  prestadas  pela  empresa
ljcitante,  implicara  no  indeferimento  de  sua  habilitacao,  sem  prejuizo  as  demais  Sancoes  e
punigiv cabiveis.

11.9 -Nao sera concedida habilitacao ao licitante que deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para habilitagao,  ou  apresenta-los em desacordo com as exisencias do
Edital.

11.10 -Toda dacumentagao requerida nests edital, 6 considerada requisite indispensavel
e    in§ubst.ituivel    para    a    habilitaeao    do    licitante,    devendo    entao    ser    apresentada
obrigatoriamente.

11.11   -   Alegag6es   de   desconhecimento   de   disposie6es   legais   deste   Edital,   seus

3#:gi€eoAUDEd¥v%%£nnc?:sse:a££ii:ida:sconmo:ra5gcsuv#Nafop€raj±st!f#:,qLYfis8ie5erer/°osj
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PROPOSTAS apresentadas pelas LICITANTES,

11.12 -Caso aJgum 6rgao expedidor de doctimento exigido nesta licita?ao se encontre de
greve, se a licitante nao possuir documento com prazo de validade vigente, e comprovar que a
vigchcia   expirou-se  ap6s  deflagrada   a  greve,   devefa   apresentar  o  documento  vencido,
juntamente com a comprovaeao de que o 6rgao expedidor encontra-se em paralisaeao atrav6s
de maferia e/ou reportagem ou revistas e/ou deelaragao do pr6prio 6rgao expedidor.

11.13  -  Nao  serao  aceitos  protocoLos  de  entrega  ou  solicitapao  de  dooumento  em
substituieao aos requeridos neste Edital e seus anexos.

11.14 Sera fixada em 60 (sessenita) dias a partir de sua expedigao, a validade dos
docunentos Pablicos que nao trouxerem esta infoma§ao evidenciada.

12.1.  No hofaho e local  indieados no preambulo deste  Edital,  sera aberta a sessao de
pfi©samento do Pregao, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em part]-cipar
do certame.

12.2. Finalizado o credenctamento n§o sera male admitido licitante ao certame.

12.3.  Ap6s  a  credenciamento,  os  licitantes entregarao  ao  Pregoeiro  a  declaragao  de
pleno atendimento aos  requisites de habilitaeao e,  em envelopes separados,  a  Proposta de
Preeos (ENVELOPE N° 01) e os Documentos de Habilitaeao (ENVELOPE N° 02).

12.4. A aceitabifidade inicial das propostas de pregos pelo Pregoeiro visara a verjficaeao
do atendimento as condie6es estabelecidas neste Edital, sendo desclassificadas as propostas :

a) cujo objeto nao atenda as especificae6es, prazos e condie6es fixados no Ed.ital;

b) que apresentem preap baseado exclusivamente em proposta dos del'nais !icitantes`

12.5.  No  tocante  ao  preeo,  as  propostas  serao  verificadas  quanta  a  exatidao  das
operae6es aritm6ticas que conduziram ao valor total ongado, prcoedendcr5e as coneg6es flo
caso  de  eventuals  erros,   tomandcLse  como  corretos  os   pregos   unitarios.   As   oorree6es
efetuadas serao consideradas para apuragao do valor da proposta.

12.6.  Para o julgamento e classificacao das propostas  sefa adotado o crit6rio de  major
preeo.   As   propostas   classificadas   serao   selecionadas   para   a   etapa   de   lances,   Com
observancia dos seguintes criterios:

a)  Selecao da  proposta  com  major preco e das demais com  preaps ate  100/a  (dez  par
cento) inferiores aquele;

b) nao riavendo pelo menos 3 (tres) preeos na condicao definida na alinea anterior, serao
selecionada§ as  propostas que apresentarem as  maiores  pfecos,  ate a maxima de  3
(tres).  No caso de empate nos preaps, serao admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do ndmero de licitantes;

c} no caso de empate entre duas ou mais propostas, sera efetuado sorteio para definieao
da sequancia de lances, com a partieipaeao de todos os licitantes.
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12.7.  0  Pregoeiro convidafa,  individualmente,  os autores das  propostas  selecionadas a
formular  lances  de  forma  sequencial,  a  partir  do  autor  da  proposta  de  menor  preeo  e  os
demais em ordem crescente de valor.

12.8.  Os lances deverao ser formulados em valores distintos e crescentes,  superiores a
proposta de major preco.  Os lances deverao superar o valor anteriormente ofertado em,  no
minimo, R$ 3.000,00 (tres nil reais).

12.9. A etapa de lances sera considerada encerrada quando todos os participantes dessa
etapa  declinarem  da  formulacao  de  lances.   0   Pregoeiro  fa fa,  entao,   a  classificaeao  das
propostas dos ]icitantes que efetuaram lances ou nao, na ordem decrescente de valores.

12.10,  A  aceifabilidade  sera  aferida  a  paftir  do  valor  minimo  de  RS:`  2?O;ova.QQ
(duzentos e setenfa nil reaiis), estabelecido nests Edital.

12.11. 0 Pregoeiro podera negociar com o autor da proposta de maior valor com vistas
a melhoria do preap.

12.12.  Considerada  aceitavel  a  proposta  de  maior  preco  a,  sera  aberto  o  envelope
contendo os dooumentos de habilitaeao de seu autor.

12.13.   A   verificagao   da   habilitagao   sera   certificada   pelo   Pregoeiro   e   deverao   ser
anexados  aos  autos  os  documentos  passiveis  de  obten?ao  par  meio  eletr6nico,   salvo
impossibilidade devidamente justificada.

L|:t:g;,;:o:i:,:a:edAe:nE:i#:gi;:o:n¥:psf:?ne::otd:.:db:n:zva:?L£:g?,::dnatai!a'f:pf::'fad:re:::n¥:i:;
Iicitante sera inabil.rtado.

12.15.  Constatado o atendimento aos  requisites  de  habilitagao  previstos neste Edital,  o
licitante sera habilitado e declarado vencedor da licitagao.

12.16. Se a proposta nao for aceitavel, ou se a licitante desatender as exigendas para a
habilitagao, a Pregoeiro examinafa a proposta subsequente de maior prego,  negociara com o
seu autor,  decidira sobre a sua aceitabilidade e, em case positivo, verificafa as condieses de
habilitaeao e assim sucessivamente, ate a apuracao de uma oferta aceifavel cujo autor atenda
aos requisitos de habilitacao, caso em que sera declarado vencedor da licitagao.

12.17. Declarado a vencedor, a licitante que quiser recorrer devefa manifestar imediata e
motivadamente  a  sua  intencao,  abrindo-se  entao  o  prazo  de  3  (tres)  djas  consecutivos  para
apresentaeao das raz6es do recurso, ficando os demais desde logo intimados pare apresentar
contrarraz6es  em  igual  ndmero  de  dias,  que  comegarao  a  correr  no  termino  do  prazo  do
recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos.

12.18.   A   ausencia   de   manifestagao  imediata   e   motivada   do   licitante   importafa:   a
decadencia  do  direito  de  recurso,  a  adjudicaeao  do  objeto  do  certame  pelo  Pregoeiro  ao
licitante   vencedor  e   a   encaminhamento   do   processo   a   autoridade   competente   para   a
homologagao.
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12.19.   Interposto   o   recurso,   0   Pregoeiro   podefa   reconsiderar   a   sua   decisao   ou

encaminha-lo devidamente informado a autoridade competente.

12.20.   Decididos   os   recursos   e   constatada   a   regularidade   dos   atos   praticados,   a
autoridade competente adjudicafa  a  objeto  do certame ao  licitante  vencedor e  homologafa  o
procedimento.

12.21. 0 recurso tefa efeito suspensivo e o seu acolhimento jmportafa a invalidacao dos
atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.1. a Pregoeiro podefa,  a qualquer momentof  solicitar aos licitantes a composi9ao de
Preeos   unitaries   de   servieos   e/ou   de   materiais/equipamentos,    bern   como   os   demais
esclarecimentos que julgar necessarios.

13.2.   Em   qualquer  fase   do   procedimento   licitat6rio,   e   facultaclo   ao   Pregoeiro   ou
autoridade  superior promover diligencia  destinada  a  esclarecer ou  completar a  instrugao  do
prceesso.

13.3.  Como  resultado  das  diligencias  acima referidas,  objetivando  urn juizo de verdade
real,  sera  permitida  a  inclusao de documentos  ou  informagao  necessarios  para  apurar fatos
existentes  a  epoca  da  licitacao,  concernentes  a  proposta  de  preaps  ou  habilitagao  dos
pardcipantes, potem nao documentados nos autos.

14.1.  Declarado a vencedor,  o licitante que quiser interpor recursQ devera manifestar
imediata e motivadamente a sue intengao de recorrer, abrindcLse entao o prazo de 03 (ties)
dias  consecutivos  para  apresentacao das  raz6es  do  recilrso,  ficando  os  demais desde  logo
iutimados para apresentar contra-raz6es em igual ndmero de dias, que come9arao a correr no
t6rmino do prazo do recorrente, sendo-Ihes assegurado vista imediata dos autos.

14.2,  A  ausencia  de  manifestaeao  imediafa  e  mctivada  do  licitante  importafa:   a
decadencia  do  dipeito  de  recurso,  a  adjudicacao  do  objeto  do  certame  pelo  Pnegceiro  ae
licitante   vencedor  e   o   encaminhamento   do   processo   a   autoridade   competente   para   a
homologapao.

14.3.   Interposto   o   recurso,   o   Pregoeiro   podefa   reconsiderar   a   sua   decisao   ou
encaminha-lo, devidamente informado, a autoridade competente.

14.4.   Decididos   os   recursos   e   consfatada   a   regularidade   dos   atos   praticados,   a
auloridade competente adjudicafa o objeto do certame ao licfante vencedor e homologafa o
procedimento.

14.5. a reeurso tefa efato suspensivo e o sou acolhimento importafa a irlvalidapao des
atos insuscetiveis de aproveitamento.
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15.1  A contratacao decorrente desta lieita9ao sera formalizada  mediante celebrapao de
termo de contrato, cuja minuta integra este Edital, conforme Anexo 11.

15.2.  A  adjudicataria  devefa,  no  prazo,  de  ate  05  (cinco)  dias  contadas  da  data  de
convocapao, compareeer a sede da Prefeitura Municipal de Calgado, para assinaT o termo de
contrato.

15.3. 0 prazo a que se refere o item anterior podefa ser prorrogado, uma t]nica vez,  por
igual periodo, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela administraeao.

15.4.  A  recusa  injustificada  da  empresa  vencedora  em  assinar o  contrato,  aceftar ou
retirar  o  instrumento  equivalente,  dentro  do  prazo  estabelecido  acarretafa  a  aplicagao  das
penalidades.

15.5.   No  ato  da  contratagao,   a   pessoa  designada   para  assinar  o  contrato  devera
comprovar os necessarios poderes para realizagao deste ato.

15.6. No ato da assinatura do contrato, a contratada deve manter as mesmas condie6es
de habilitaEao, bern como durante a execugao contratual.

16.1.  A  inexecueao  total  ou  parcial  do  objeto  de§ta  licitacao  ensejafa  a  rescisao  do
contrato, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93.

16.2. Os casos de rescisao contratual devefao ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o coutradit6rio e a ampla defesa.

16.3.  A  rescisao  do  contrato  podefa  ser  determinada  por  ato  unilateral  e  escrito  da
Administraeao, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVII do artigo 78, da Lei Federal n°
8.666/93, ou nas hip6teses do artigo 79 do mesmo cliploma legal, quando cabivel.

16.4. A rescisao administrativa ou amigavel devera set precedida de autorizagao escrita e
fundamentada da autoridade competente.

17.1   0 contrato tera vigencia a partir da expedigao da Ordem de Serviece, e vigorafa per
urn periodo de 60 (sessenta) meses.

22.1        Fica assegurado o restabelecjmento do equilibrio econ6mico-financeiro jnic[`al do
future contrafo, desde que configurada e cabalmente demonstrada quaisquer das hip6teses do
artigo 65, inciso 11, alinea "d", e § 5° da Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores alterag6es.
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19.1. A Instituicao financeira (Banco) a ser contratada devera disponibilizar 01 (urn)
Panto   Gerencial   na   sede   do   Municipio   de   Caleado,   com   no   minimo   02   (dais)
funcionarios:   urn  na  area  de  gerencia  e  outro  pare  atendimento  e  orientaeao  aos
servjdores  que  compoem  o  quadro  de  servidores  atjyos  e  inativos  do  RAunicipio  de
CalcadomE.

19.2.  0  ctedito  dos  proventos  e  remunerag6es,  doravante  denominados  salarios,  sera
feito segundo a sistematica de contas-salario, que serao abertas em nome de cada servidor da
Prefeitura  Municipal de Caleado,  conforme  regulamentaeao do Conselho Monetario Nacional e
do Banco Central do Brasil.

19.3. 0 Banco que for contratado devefa fornecer cart6es magneticos para realizagao de
saques e  pagamentos  a  partir das  contas-salario,  as  quais  poderao ser movimentadas  para
todos os fins admitidos pelas normas  regulamentares,  inclusive transferencias e liquidagao de
contas, faturas ou quaisquer outros documentos representativos de dividas.

19.4.  Os  servidores  da  Prefeitura  Municipal  de  Calcado  poderao  optar  pela  abertura  e
manuten?ao de conta de dep6sitos  a vista ou  de  poupanea junto ao  Banco que vier a  ser
contratado,   com  definigao  de   pacotes  padronizados  de  servieos  ou   restrieao  a  servieos
essenciais.  Poderao tamb6m transferir os salarios para cfedito em contas mantidas em outras
instituig6es financeiras (portabilidade), conforms normas vigentes.

19.5.  0  desconto de  prestap6es  de  operae6es  de cfedito  diretamente  na  conta-salario
somente 6 admitido se o servidor auto#zar, ptevia e formawhente, a sua realizaeao. No caso da
transferencja automatica para a conta de dep6sitos `indicada pelo beneficiario (portabilidade), a
transterencia devera ser realizada pelo valor liquido, ap6s a desconto do valor da prestacao da
OpeHgiv de credito.

19.6. a Banco contratado devefa assegurar ampla divulgagao dos valores cobrados por
seus servieos, inclusive no que se refere aos pacotes padronizados e anuidades de cart5es de
cfedito, e informar previa e diretamente aos servidores quando ocorrerem mudan?as em suas
politicas de isencao ou redugao dessas tarifas,

19.7. Nao pods haver cobranca sobre os servicos essenciais prestados a pessoas fisicas
relativamente a conta-corrente de dep6sito a vista, a exemplo de:

a) fornecimento de cartao com funeao d6bito;

b) fomecimento cle segunda via do cartao de d6bito,  exceto nos casos decorrentes de
perda, roubo, furto, danificacao e outros motivos nao imputaveis a instituicao emftente;

c) realizacao de ate quatro saques, por mss, em 9uiche de caixa, inclusive por meio de
cheque ou cle cheque aviilso, ou em terminal de autoatendimento;

d) realizaeao de ate duas transferencias de recursos entre contas na pr6pria instituigao,
par mss, em guich6 de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet;

e} fomecimento de ate dois extratos, por mss, contendo a movimentagfro dos tlltimos 30
dfas por meio de guiche de caixa e/ou terminal de autoatendimento;
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fl realkacao de consultas mediante utilizacao da internet;

g)   fornecimento,    ate    28   de   fevereiro   de   cada   ano,    do   extrato   consolidado,
discriminando, mes a mss, os valores cobrados no ano anterior relativos a tarifas;

h) compensa?ao de cheques;

i) fornecimento  de  ate  dez folhas  de cheques  por mes,  desde  que  o cliente  redna  os
requisitos necessarios a utiliza9ao de cheques, conforme a regulamentagao em vigor e
condi?6es pactuadas;

j)  prestagao  de  qualquer  servigo  por  meios  eletr6nicos,  no  caso  de  contas  cujos
contratos
prevejam utilizar exclusivamente meios eletr6nicos.

19.8. A realizaeao de saques em terminais de autoatendimento em intervalo de ate trinta
minutos e considerada como urn dnico evento.

19.9. Alem  dos serviGos essenciais,  tambem  nao pode ser cobrada tarifa  por liquidagao
antecl-pada em  operag6es  de  cfedito e de arrendamento  mercantil financeiro  pactuadas com
pessoas fisicas,

19.10. Aos servidores ativos e aposentados que optarem pela abertura e manuten?ao de
conta-corrente de dep6sitos no Banco contratado sera assegurada iseneao de anujdades nos
cart6es de cfedito par eles contratado§, tanto para os\ titulares quanto para seus dependentes.

19.11.  Os servicos licitados deverao ser disponibilizados 60 (sessenta) dias a contar da
assinatura   do  contratoS   podendo  este   prazo   ser  prorrogado  desde   que  autorizado   pelo
Contrafanfe.

19.12. 0 Banco devefa informar a Prefeitura Munieipal de Calcado, nos meses de janeiro
e julho de cada ano, ao longo da vigencia do contrato, por sua iniciativa independentemente de
solicitacao formal, a quantidade acumulada, ate a tim do semestre imediatamente anterior,  de
servidores  qua   requererem   portabilidade  de  suas  contas-salario  para  credito  em  outras
instituiQ6es  financeiras,  discriminando  essa  informaeao  por  faixas  de  rendimento  bruto,  no
mesmo formato da pifamide salarial que integra estas Especificae6es.

20.1. A Prefeitura Municipal de Calcado e seus servidores serao clientes preferenciais do
Banco ao qual for adjudicada a contratagao em tela.

20.2.  Ao  Banco  que  vier  a  ser  contratado  fica  vedado  tratamento  diferenciado  aos
servidores   da   Prefeitura   Municipal   de   Calgado,   com   base   em   crit6rios   como   renda,
movimentacao  financeira  ou  quaisquer  outros,  para  fins  de  definigao  da  agencia  que  sera
responsavel por suas contas.

20.3. a Banco podera escolher, a seu criterio, o padrao de agencja que julgar apropriado,
mas,  seja qilal for o padrao escolhido,  a ele se vincularao as contas de todos os servidores,
salvo se houver opeao expressa de cada servidor par ag€ncia diferente.
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21.1.  Os  servidores  ativos  e  aposentados  da  Prefeitura  Municipal  de  Calcado  podem
contratar operae6es de cfedito  consignado  em folha  de  pagamentos exclusivamente  com as
instituig6es financeiras devidamente autorizadas  pelo  Banco Central do Brasil e credenctadas
nos  termos  da  Portaria  TC  n°  185/2010,  de  26  de  abril  de  2010  (DOE  de  27/04/2010).  As
operaG6es de cfedito consignado nao se inctuem no objeto desta licitacao.

21.2. As taxas de juros praticadas nas operag6es de ctedito consignado sao registradas,
diariamente, pelas instituig5es financeiras, e as averbag6es podem ser feitas com as entidades
que operam com as cinco menores taxas registradas.

21.3.  As  operae6es  de  consignagao  em  folha  de  pagamento  sao  regidas  par normas
especificas conforms legislagao em vigor.

22.1.  Nao serao admitidas subcontratapao,  cessao ou transferencia, total ou pancial,  do
objeto do presents instrumento, associagao do Contratado com outrem,  bern como a fusao, a
cisao  ou  a  incorporaEao,  nao  aceitas  pelo  Contratante,  que  impliquem  em  substituieao  do
Contratado par outra pessca, e comprometa a exeougao do contrato.

23.1.  0  pagamento  do  valor  homologado  na licitagao  devera  ser efetuado  no  prazo
maxima de 15 (quinze} dies  dteis,  contados a partir da data da assinatura do contrato, em
uma  dniea  parcela,  por meio  de cfedito  em conta  de titularidade  da  Prefeftura  Munic+pal  de
Calgado a ser indicada.

23.2. Em caso de atraso no pagamento, a Banco devefa pagar a Prefeitura Municipal de
Calcado a multa de 2% (dais par cento) incidente sobre a valor total da proposta, acrescida de
atualizagao monetaria e juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, alem de sujeitar-se as
penalidades previstas no edital.

23.3.  No  caso  acima,  a  valor  sera  atualizado  pelo  indice  Naa.onal  de  Pregos  ao
Consumittor Amplo (lpcA), apurado pete lBGE, conforme a Lei estadual n° 12.525/2003.

23.4. Os juros de mora de  12%  (doze por cento) ao ano, pro rafa,  sefao calculados e
cobredos mediante a utilizagao da seguinte f6rmula:

EM = I x N x V
Onde:
EM = encargos morat6rios;
I = indice de 0,000328767 correspondente a taxa anual de 12°/o: (12/100)/365;
N = ndmero de dias entre a data fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;
V = valor em atraso.

23.5.   Em  caso  de   nao  pagamento  em  ate  trin{a  dias,   o  contrato  sera   rescindido
unilateralmente,   sendo   convocado   a   assumir   o   objeto   da   presente   licitagao   o   licitante
classificado em posigao imediatamente posterior ao vencedor original do Cename.
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24.1.  0  Contratante  acompanhafa  e  fiscalizafa  a  execugao  do  objeto  do  contrato  e
notificafa  o   Banco  sobre  as  ocorrencias  que  exijam   medidas  corretivas,  quando  se  fizer
necessario.  cabendo  ao  Contratado  a  sua  imediata  correeao,  sem  preju{zo  das  sane6es
aplicaveis pelo contfatante.

24.2.  A  fiscalizaeao  do  contrato  nao  implica  corresponsabilidade  do  Contratante,  nao
excluindo nem reduzindo a responsabilidade do Contratado na execueao do objeto contratado,
inclusive  por danos  que  possam  ser causados  a Administraeao  ou  a terceiros,  por qualquer
imegularidade decorrente de culpa ou dolo do Contratado na execueao do contrato.

25.1 Das obrigac6es da Prefeitura Municipal de Calcado;

a)  Prestar  informag6es  e  os   esclarecimentos  que  venham   a  ser  so[icitados   pela
CONTRATADA;

b) Rejeitar,  no  todo  ou  em  parfe,  os  servigos  que  a  contratada  entregar  fora  das
especificag6es deste edital e seus anexos.

25]2. Das obrigac6es da Coqtrafada

a) Substituir,  as  suas  expensas,  no total  ou  em  parte,  nos  prazos  estabelecidos,  os
servigos  em  que  se  verificarem  vicies,  defeitos  ou  incorreg6es  resultantes  da  sua
execugat>.

b) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ag6es, demandas decorrentes
de   danos,   seja   por  culpa   sua   ou   quaisquer  de   seus   empregados   e   prepostos,
obrigando-se,   igualmente,   por  quaisquer  responsabilidades   decorrentes   de  a?6es
judiciais de terceiros, que lhes venham a  ser exigidas por for¢a de  Lei,  ligadas ao cumprimento
do presente Contrato.

26.1. A  empresa ifeitante tefa a  prazo  maxino de 24  (vinte e quaho)  horas  pa.ra enviar a
proposta de preaps contendo as especificag6es detalhadas do opjeto e com os valores atualizados
em conformidade com es fences eventualmente ofertados,  bern como suas respectvas planilhas,
que devefa ser formulada pela empresa venoedora, contados a partir do encerramento da etape de
fences.

262. a prazo para assinatura do contrato, sefa de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de
publicagao da homologagao do processo.

26.3.   As   consultas   deverao   ser  formafizadas   e   enviadas   exclusivamente   par  e-mail:
±±caacaocalcado@hotmail.com.

26A,  Decaifa  do  direito  de  solicitar esclarecimento  ou  proviclchcja  e  de  impugnar o  Edital,
aquele que nao o fizer ate 03 (ties) dias uteis alrfes da data de aberfura da sessao do Pregfo,
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cabendo o Pregceiro decidir sobre a pcticao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas utejs.

26r5. Acolhida a peticao contra a Edital, sefa feita a correcao e designada nova data para a
realizagao do certame, tudo devidamente publicado, conforme prev6 e legislaedo em vigor,

27.1  Sera aplicada uma multa de 20% (vinte por cento) sabre a valor previsto no presente
edital   para  contratacao  e,   ainda  podefa  ficar  impedido  de   licitar  e  de  contratar  com   a
Adrrinistrapao  Pdblica,  pelo  prazo de  ate  5  (cinco)  anos,  sem  prejuizo  das demais  sang6es
cabiveis,   enquanto   perdurarem   os   motivos   determinantes   da   punigao   ou   ate   que   seja
promovida a reabilitacao perante a pr6pha autoridade que aplicou a penalidade,  garantindo a
direito pfevio da citacao e da ampla defesa, a licitante que;

a) Ensejar retardamento da realizagfro do certame;
b) Cometer fraude fiscal;
c) Deixar de apresentar documento exigido para participagao no certame;

a) Apresentar documento ou cleclaracao falsa;
e) Nao mantiver a proposta de preeos;
0 Comportar-se de modo inid6neo;
g) Falhar ou fraudar a execueao do contato; e
h) Descumprir prazos

27,2 Aplicarsaao as sang6es descritas no subitem anterior quando a empreca deixar de
assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias, contados da comunicagao da contratante, que
podefa  ser efetuada  por  meio  de  co`ntato  telef6nico,  e,pvio  de  fax  ou  de  e-mail,  ou  qualquer
meio habil.

27.3  A  inexeoueao  total  ou  pareial  das  obrigae6es  assumidas  sujeitafa  a  empresa
adjudicafaria as sang6es previstas na Segao 11 do capftuto IV da Lei 8.666re3 ctct art.7a da Lei
10.520/2002,  podendo a Administragao, garantida a previa defesa,  aplicar ao FOF3NECEDOR
as seguintes sangdes:

a) Advertencia

b)  Muha  de  0,2  (dois  decimos  por cento)  por dia  de  atraso,  sobre  o  valor total,  o
desoumprimento da§ obrigag6es assumidas ate a COO trigesimo die;

c)  Multa  de  o,5  (cinco  decimos  por  cento)  por  dia  de  atraso,  ate  o  limite  de  15%
(quinze por cento), sabre o valor total, no descumprimento das obrigag6es assumidas,
ap6s o 30° (trig6simo) dia, sem prejuizo das penalidades;

a) Multa indenizat6ria de 20% (vinte por cento) sabre o valor tctal, no descumprimento
das obrigac6es assumidas;

e) Suspensfo tempofaria de participapfo em licitaeao e impedimenta de contratar com
a Administraeao Pdblica, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

f)  Declaragao de  inidoneidade  para licitar ou  contratar com  a Administragao  Pdbtica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate qLie seja promovida
a reabilitagao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso
IV, Art. 87 da Lei 8.666/93;

g)  No  descumprimento  parcial  das  obrigae6es,  o  valor  da  multa  sera  caleulado  de
forma proporcional ao inadimplemento;
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h)  As  demais  sane6es  poderao  ser aplicadas juntamente  com  a  multa,  facultada  a
defesa do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias dteis.

i) A multa aplicada ap6s regular processo administrativo,  sera descontada da garantia        .:.`:i6\`
ou  pagamento  eventualmente  devido  a  Contratante  ou  ainda  quando  for  o  caso,
cobrada judicialmente;
j) As penalidades previstas  poderac ser suspensas  ro todo ou em  parte,  quando o
atraso  no  cumprimento  das  obrigacdes  for  devidamente  justificado  pela  empresa
Contratada,   por  escrito,   no  prazo  maximo  de  05  (cinco)  dias  dteis  e  aceito  pela
Contratante.

28.4        E facultado ao pregoeiro e a prefeitura Munieipal de calgado, em qualquerfase da
licitagao,  a  promapao  de  diligencias  destinadas  a  esclarecer ou  complementar a  instrueao  do
processo, vedada a inclusao posterior de documento ou informagao que deveria constar ro ato da
sessao pt]blica.

Z85        Fica assegurado a prefeitura Municipal de calgado, medjante justifieativa motivada
o  direito  de  a  qualquer tempo  e  ro  interesse  da  Administragao,  anufar a  presente  licitagao  ou
revogar no todo ou em parte.

28.6         As   empresas   partiChipantes   do   certame   sao   responsaveis   pela   fidelidade   e
legitimidade das informae6es e dos documentos apresentados ann qualquer face da licitapao.

28.7        Ap6s a finalizacao da fase de lances`,\ nao cabefa desistencia da proposta,  saivo
par motivo justo deoonente de fato superveniente, se aceitb pete Priegoe].ro.

28rs        E vedada a cessao ou transferencia no todo ou em  parte do objeto ora  licitado,
sem expf± anuencia da Prefeitura Municipal de Caleado.

289        Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o cia do inicio e
se incluifa o die do vencimento.

28.10      0   desatendimento   de   erdgencias   formats   nao   essenciais,   hao   inpelfa,fa   no
rfestamerfe  de  Licitarke,  clesde  que  sc:ia  pcesivel  a  rferig5o  de  s`[a  quetificagao  e  a  e]qata
compreensao da sue proposta.

28.10.3    Exigencias formais nao essenciais sao aquelas cujo descumprimento nao acarrete
irregulandade no procedimento,  em termos de processualizagao,  bern como,  nao importem em
vautagem a urn ou mais Licitantes em detrimento das demais.

28.11      As normas que disciplinam este pregao serao sempre interpretadas em favor da
ampliacao  da  disputa  entre  os  interessados,  sem  comprometimento  da  seguranea  do futuro
contrato ou instrumento equivalente.

28.12      a Pregcefro ou a Aderidade competeme podera, ate a assinatura clo comrato ou
outro   documento  equivalente,   inabilitar  licitante,   por  clespacho  fundamentado,   sem   direito  a
indenizacao  ou  ressarcimento  e  sem  prejuizo  de  outras  sane6es  cabiveis,  se  vier  a  ter
Conhecimento  de  fato ou  circunstancia anterior ou  posterior ao julgamento  da licitagao que
desabone  a  habilitagao juridica,  a  qualificagao tecnica,  econ6mico-financeira e  a  regularidade
fiscal da Licitante, once na ocasiao, a Pregoeiro convocafa as licitantes remanescentes, na ordem
de chssjficaeao, resfabelecendo a sessao pare negoctar dinefameute com a Proponerfe meJhor
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classificada e posterior abertura do envelope "Documentos de Habilitaeao",  sendo declarada
vencedora   e   a   ela   sera   adjudicado   o   objeto   deste   Pregao,   podendo   apresentar  o(s)
documento(s) que veneer(em) seu prazo de validade ap6s o julgamento da licitapao.

28.13       As ddvidas quanto a interpretagao dos termos deste Edital e seus anexos,  bern
como quaisquer incorreg6es ou discrepancias neles encontradas deverao ser encaminhadas o
Pregoejro,  ate  02  (dois)  dias  antes  da  data  marcada  para  abertura  da  sessao  pdblica,  no
enderepe abaixo:

28.14 Para dirimir as quest6es relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente o
Foro da Comarca de Calgado, com rendncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que
seja.

Caleado, 28 de janeiro de 2021.

Adauto 10 Lima
Secretario de Administra9ao e Planejamento

Ordenador de Despesas da Secreta

€oo`e`°;;86\:?3\°9`|.iQ1\
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1.1   Este  termo  de   referencja  visa   a  orientacao   para  contratacao  de   instituicao
financeira,   em   carater  de  exclusividade,   para   processamento  dos  creditos  da  falha  de
pagamento  dos  servidores  ativos  (estatutarios,  contratados,  comissionados  e  conveniados),
inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal de Caleado, pelo periodo de 05 (cinco) anos.

1.2    Nostermos da Lei Federal n° 10.520 de 17/07/2002, Lei Complementar n® 123
a_f _14/_12/2008,  peto Decrcto Federal n° 3.555, de 08/08/2000, pelo  Decreto Mun-icipal  n°
585, _de 0_1/1 _2/2qas, aplicando subsidiariamente, no que couber, as disposig6es contidas
na  Lpi  Federal  n°  8.666  de  21/06/1993  e  posteriores  alterag6es,  e  demais  normas
regulamentares aplicaveis a especie.

1.3. A contratagao do objeto desta licitagao justifica-se conforme itens abaixo, bern
como trata-se de procedimento adotado por diversas Administrag6es Publicas Executoras e de
Controle.

1.4.   A   administragao   da   folha   de   pagamento   dos   servidores   ativos,   inativos   e
pensionistas  da  Prefeitura  Municipal  de  Calcado,  mos  termos  do art.  20,  inciso  Ill,  da  Lei  de
F3esponsabilidade Fiscal , movimenta urn expressivo volume de recursos, requerendo efici6ncia
e eficacta nas operac6es financeiras de pagamento.

1.5.  A  decisao de  subrneter a  contrataGao  desses  servieos  a  !icitaefro  decorre  do
entendimento  firmado   pelo   Supremo   Tribunal   Federal   quando   do  julgamento   do  Agravo
Regimerltal  na  ReclamaSao  n°  3.872-6-DF,  segundo  o  quai  o  processamento  dos  cFeditos
decorrentes de falha de pagamento e servigo comum, que pode ser e de fato e Ofertade por
quaisquer  institui96es  flnanceiras  devidamente  autorizadas  e  que  nao  se  confunde  com  o
objeto do §3° do artigo 164 da Constituigao Federal.

1.6.  A  prestagao  de  servieos  bancarios,  serao  em  cafater  de  exclusividade,  do
processamento de oreditos provenientes de folha de pagamento dos servidores atuais atves,
inativos e pensionistas, e o§ que vennam a ser admitidos durante a vigencia do oontrato a ser
firmado,  e  sem  exclusividade,  a  consignaeao  em  folha  de  pagamento  dos  emptestimos  e
financiamentos  concedidos  aos  servidores  municipais,  alem  dos  demais  seMgos  bancarios
regulamentados pelo Banco Central do Brasil.

1.7, 0 objeto deste pregao nao abrange os servieos de pagamento a fomeoedores e
credores  diver`sos  nem  a  guarda  ou  gestao  bancaria  de  recursos  pr6prios  da  Prefeitura
Municipal de Calgado.

1.8. Diante de todo exposto acima justifica-se a intengao da contratagao dos serviaps
suprachados.

2.1     Constitui objeto do presente Termo de F3efer6ncia a contrata€ao de instituic5o
flnanceira, em cafater de exclusividade, para processalmento dos cfedids da folha de
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pagamento   dos   servidores   ativos    (estatutarios,    contratados,    comissionados   e
conveniados), inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal de Calcado, pelo periodo
de 05 (cinco) anos, conforme especificac6es constantes nests Termo de referencja.

2.2.  Os  servigos  serao  executados  de  forma  exclusiva,  abrangendo  os  servidores
atuais, ativos e aposentados, e os que venham a ser admitidos durante a vig6ncia do contrato.

2.3.  A   Instituigao  Financeira  vencedora  do  certame  estara   nabiljtada  a  conceder
cfedito  consignado  aos  servidores  da  Prefeitura  de  Gal?ado,  sem  exclusividade,  atraves  de
convenio.  As  margens  e  averbae6es  de  empfestimos  consignados  em  folha  de  pagamento
sefao efetuadas por meio eletr6nico ou fisico,  atraves da Secretaria de finaneas ou empresa
par ela indicada.

3.1   Sera consjderada vencedora a proposta que apresentar MAIOR PRE?O GLOBAL,
ap6s ser encerrada a fase de lances e a empresa arrematante declarada habilitada.

3.2  Nao sera acejta a proposta que ap6s face de lances ou negociaeao esteja abaixo
do valor minimo admitido para contratagao.

3.3  a  valor  minimo  admitido  para  contratagao  e  de  RS:  270.000,00  (duzentos  e
setenfa mif reais).

3.4   a   Valor   minimo   admiticlo   para   ]icitaeao \foi   extraido   pape   Secretaria   de
Administragao e Planejamento, atraves de pesquisa§ de preeos extraidas do TOME CONTAS,
do Tribunal  de  Contas do  Estado  de  Pernambuco,  em  contratae6es de  outros  municfpios  de
pche semelhante ao de Caleado, conforme anexos.

4.1. A  media mensal  dos  dltimos  10 (dez)  meses  /marfo a  tfezembro de 2020/,  da
folha  de  pagamenta§  dos  son/idore§  ativos  e  aposeutados  e  pensionistas  da  Prefeitura
Municipal de  Calpedo  ,  foi  de  R$  1.643.201,46  (urn  milhao,  seiscentos e quarenta  e tres mil,
duzentos e  urn  reais e  quarenta  e seis  centavce),  contemplando 934  (novecentos e trinta  e
quatro) servidores, conforme piramide de Servidores e Salarial constante no item 5.a.

42. A disponibilizagao dos recursos por parte do MIJNIcipIO referente ao pagamento
dos salarios, pens6es, proventos e ordens judiciais mediante dep6sito em conta regulamentada
pela Resolueao BACEN 3424 ou outra equivalente que vier a substitui-Ia.

4.3, A data do pagamento: entre o dltimo dia etil de cada mes ate o quinto dia atil do
mss  imediatamente  posterior,  podendo  sofrer  alteragao  de  acordo  com  a  conveniencia  da
administracao.

4.4.  0  custo  da  abertura  e  manutengao  de  conta  com  os  beneficios  da  Resoltlcao
BACEN  3424  ou  equivalente:  R$  0,00  (zero),  assegurando  o  saque  integral  das  qllantias
creditadas  a  esse  titulo,  bern  como  a  sua  transferencia  para  outras  instituie6es  a  serem
apontadas pelos servidores.
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4.5.  Quaisquer  cobrancas  de  tarifas  por  services  adicionais  devera  ser  comunicado

previamente ao servidor correntista, observadas as normas do Banco Central.

4.6.  As cobraneas  eventuais  de taxas,  tarifas,  emolumentos ou  cong6neres,  somente
poderao ocorrer em funeao do relacionamento ou contratag6es particulares entre o servidor e a
Contratada, devendo vir acompanhada de anuencia formal do servidor acerca das modalidades
de servigos ofertadas pela instituieao bancaria.

4.7.   Fica   assegurada,   sem   exclusividade,   margem   consignavel   de   salarios   dos
servidores,  para  efejto de concessao de empfestimos e outros d6bitos,  Iimitado a  30%  (trinta
POT canto).

4.8. 0 usa do TED de forma a alternativa ou complementar.

5.1.  0  mapa  comparativo  de  estimativas  de  folha  de  pagamento  abaixo  foi
fornecido pelo Departamento de Pessoal do Municipio.

QUANTIDADE DE SERVIDORES
FAIXA SALARIAL(EFETIVOS, CONTRATADOS E

COMISS!ONADOS)
307 Ate 1.200 00
226 de 1.201  00 a 2.000 00
98

'de2,001,00a3.000,00de3.00100a400000

48
30

'--_  ` `_--'acimade4,000,00

TOTAL DOS SERVIDORES 709

QUANTIDADE DE SERVIDORES
FAIXA SALARIAL(PENSIONISTAS  E INATIVOS )

64 Ate 1.200,00
104 de 1,201,00 a 2.000,00
33 de 2.001,00 a 3.000,00
15 de 3.001,00 a 4.000,00acimade4.000,00
9

TOTAL DOS SERVIDORES 225
TOTAL DE SERVIDORES 934

MEDIA DE FOLHA MENSAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE cALeADO

COuPETENCIA i                                   VALOR Em RSRS:726.607,70                                 IRS:662.555,94IF{S:730.990,07RS.73240894
MAReo
ABRIL

MAIO

JUNHO
JULHO

`  ` __,RS:703.463,10
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AGOSTO RS:   718.713,70

SETEMBRO RS:   731.192,20
OuTUBRO RS:   734.490,27

NOVEMBRO RS: 737.260,56
DEZEMBRO RS: 736.346,17

mEDIA io MESEs RS: 721.402,87

MEDIA DE FOLHA MENSAL -FUND0 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

COMPETENCIA VALOR EM RS
MARCO RS: 34.557,50
ABRIL RS: 33.580,00

MAIO RS: 36.580,00
JUNHO RS: 37.625,00
JULHO RS: 38.993,95

AGOSTO RS: 38.993,95

SETEMBRO RS: 38.993,95
OUTUBRO RS: 38.993,95

NOVEMBRO RS: 38.993,95
DEZEMBRO RS:   38.670,00

MEDIA 10 MESES RS:   37.598,23

MEDIA DE FOLHA MENSAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR EM RSCOMPETENCIA
MAReo RS:  404.625,30
ABRIL RS:   386.091,23
MAIO F`S:   399.3za,33

JUNHO RS:   412.093,61

JULHO RS:   419.400,14

AGOSTO RS:   474.779,88
SETEMBRO RS:   503.878,46
OUTUBRO RS:    504.510,50

NOVEMBRODEZEMBRO RS:   488.543,62
RS:  472.092 05

MEDIA 10 MESES RS:  446.534,47                       I

lNSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CALCADO

COMPETENCIA VALOR EM RS
MAR0 RS:   397.173,66

Rna Jcho Alexandre da Siiva, 84 -Centro -Calqudo -PE.  CEP. 55.375-000
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ABRIL RS:   435.708,13
MAIO RS:   437.684,67

JUNHO RS:  464.083,42
JULHO RS:   459.329,66

AGOSTO RS:   459.855,21
SETEMBRO RS:  434.584,15
OUTUBRO RS:   431.171,87

NOVEMBRO RS:   429.108,87

DEZEMBRO RS:   427.959,37
MEDIA 40 MESES RS:  437.665,90                               I

MEDIA DE FOLHAS MENSAIS

PREFEITURA RS:    721.402,87
ASSISTENCIA RS:      37.598,23

SAODE RS:   446.534,47
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE

RS:  437.665,90CALCADO

MEDIA GERAL RS:   1.643.201

MEMORIA DE CALCULO DE ESTIMATIVA DE RECEBIMENTOS PARA
CONTRATA€A0 POR UM PERIODO DE 60 MESES.

MEDIA DA FOLHA MENSAL RS: RS:    1.643.201,46

MEDIA •DA FOLllA ANUAL RS: RS:    9.718.417,56

VALIDADE D0 CONTRATO 60 lvIESES

ESTIMATIVA PARA 60 MESES RS:    98.592.087,78

6.1. A Institui¢ao financeira (Banco) a ser contratada devera disponibilizar 01  (urn)
Ponto   Gerencial   na   sede   do   Municipio   de   Cal9ado,   com   no   minjmo   02   (dois)
funcionarios:  urn  na  area  de  gerencia  e  outro  pare  atendimento  e  orientacao  aos
servidores  que  compoem  o  quadro  de  servidores  ativos  e  jnativos  do  Municipio  de
Calcado/PE.

6.2.  0  cfedito  dos  proventos  e  remunerag6es,  doravante  denominados  salarios,  sera
feito segundo a sistematica de contas-salario, que serao abertas em nome de cada servidor da

RuaJofio Alexandre da Siiva, 84 . Centro -Calqudo -PE.  CEP. 55.375-000
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Prefeitura Municipal de Calcado, conforme regulamentaeao do Conselho Monetario Nacional e
do Banco Central do Brasil.

6.3. 0 Banco que for contratado devefa fornecer cart6es magneticos para realizagao de
saques  e  pagamentos  a  partir das  contas-salario,  as  quais  poderao  ser movimentadas  para
todos os fins admitidos pelas normas  regulamentares,  inclusive transfetencias e liquidacao de
contas, faturas ou quaisquer outl.os documentos representativos de dividas.

6.4.  Os  servidores  da  Prefeitura  Municipal  de  Caleado  poderao  optar  pela  abertura  e
manutenQao  de  conta  de  dep6sitos  a  vista  ou  de  poupanea junto  ao  Banco  que  vier  a  ser
contratado,   com   definicao   de   pacotes   padronizados  de   servieos  ou   restrieao   a   servieos
essenciais` Podefao tamb6m transferir os salarios para ctedito em contas mantidas em outras
instituig6es financeiras (portabilidade), conforme normas vigenfes.

6.5.  0  desconto de  prestae6es  de  operae6es  de ctedito  diretamente  na conta-salario
somente e admitido se o servidor autorizar, pfevia e formalmente, a sua realizaeao. No caso da
transferencia automatica para a conta de dep6sitos indicada pelo beneficiario (portabilidade), a
transferencia devefa ser rea]izada pelo valor liquido, ap6s o desconto do valor da prestapao da
operaeao de ctedito.

6.6. 0 Barico contratado devefa assegurar ampla divulgagao dos valores cobrados por
seus servigos, inclusive no que se refere aos pacotes padronizados e anuidades de cart6es de
cfedto, e informar previa e dtretamente aos servidores quando ocorrerem mudancas em suas
po!'Iticas de iseng5o ou reducao dessas \farifa§.

6.7. Nao pode haver cobranga sobre os servigos essenctais prestados a pessoas fisicas
relativamente a conta-corrente de dep6sito a vista, a exemplo de:

a) fomecimento de carfeo com fungao debfro;

b) fornecimento de segunda via do cartao de debito,  exceto  nos casos decorrentes cle
perda, roubo, furto, danificacao e outros motivos nao imputaveis a instituieao emitente;

c) realizaeao de ate quatro saques, par mss, em guiche de caixa, inclusive por meio de
cheque otJ cle cheque avulso. ou em terTninaf de aL]tcatendimento;

d) realizacao de ate duas transfeiencias de recursos entre contas na pr6pria instituieao,
per mss, em guiche de calxa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet;

e} fomecimento de ate dois extratos, por mss, contendo a movimentacao dos tlltimos 30
dias par meio de guiche de caixa e/ou terminal de autoatendimento;

D rea[izaeao de consultas mediante uti]izagao da internet;

g)    fornecimento,    ate    28    de   fevereiro    de   cada    ano,    do    extrato    consolidado,
discriminando, mss a mss, os valores cobrados no ano anterior relatives a tarifas:

h) compensagao de cheques;

i)  fomecimento  de  ate dez folhas  de  cheques  por me§,  de§de que a  clients  redna  os
requisites necessarios a utilizaeao de cheques, conforme a regulamentapfro em visor e
condie6es pactuadas;

Huajcao Alexandre da Silva, 84 -Centro -Calqudo -PE.  CEP. 55.375-000
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j)   prestagao  de  qualquer  servigo   por  meios  eletr6nicos,   no  caso  de  contas  cujos
contratos
prevejam utilizar exclusivamente meios eletr6nicos.

6,8. A realizagao de saques em terminais de autoatendimento em intervalo de ate trinta
minutos e considerada como urn tlnico evento.

6.9. Alem dos servieos essenciais,  tambem  nao pode ser cobrada tarifa  por liquidaeao
antecipada  em  operae6es  de  cfedito e de  arrendamento  mercantil financeiro  pactuadas com
pessoas fisicas.

6.10. Aos servidores ativos e aposentados que optarem pela abertura e manutencao de
conta¢orrente de dep6sitos no Banco contratado sefa assegurada isengao de anuidades nos
cart6es de ctedito por eles contratados, tanto para os titulares quanto para seus dependentes.

6.11.  Os servi?os  licitados  deverao ser disponibilizados 60  (sessenta)  djas a contar da
assinatura  do  contrato,   podendo  este  prazo  ser  prorrogado  desde  que   autorizado   pelo
Contratante.

6,12. 0 Banco devefa informar a Prefeitura Munieipal de Calgado, nos meses de janeiro
e julho de cada ano, ao longo da vigencia do contrato, por sua iniciativa independentemente de
solicitaeao formal,  a quantidade acumulada,  ate a fim do semestre imediatamente anterior,  de
servidores  que  requererem  portabilidade  de  sues  contas-salario  para  credito  ei'n  outras
instituig6es  financeiras,  djscriminando  essa  informapao  por  faixas  de  rendjmento  bru{o,   no
mesmo formato da piramide salaria[ que integra estas Especificac6es.

7.1. A Prefeitura Municipal de Calgado e seus servidores serao clientes preferenciais do
Banco ao qual for adjudicada a contratacao em tela.

7.2.  Ao  Banco  que  vier  a  ser  contratado  fica  vedado  tratamento  diferenciado  aos
servidores   da   Prefeitura   Municipal   de   Caleado,   com   base   em   critdrios   como   renda,
mov.imentagao  financeira  ou  quaisquer  outros,  para  fins  ae  aefinigao  Oa  agencJ-a  que  Sera
responsavel por suas contas.

7.3. 0 Banco podefa escolher, a seu criterio, o padrao de agencia qLie julgar apropriado,
mas,  seja qual for o padrao escolhido,  a ele se vincularao as contas de todos os  servidores,
salvo se houver opeao expressa de cada servidor par agencia diferente.

8.1.  0  Banco  contratado  nao  fara jus  a  qualquer  remuneraeao  a  conta  de  recursos
pdblicos   pela   prestacao,   a   Prefeitura   Municipal   de   Calcado,   dos   serviaps   objeto  desta
Especificacao  do  Objeto  a  ou  quaisquer  servieos  bancarios  correlatos,  como,  par  exemp!o,
emissao de extratos diarios,  informaeao de saldos a qualquer momento e por qualquer meio e
fornecimento de relat6rios.

Rna ]oao Alexandre da Silva, 84 - Centro - Calqudo - PE.  CEP. 55.375-000
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9.1.  Os  servidores  ativos  e  aposentados  da  Prefeitura  Municipal  de  Calcado  podem
contratar operag6es  de cfedito  consignado  em  folha  de  pagamentos  exclusivamente  com  as       ,{$28```
instjtuie6es financeiras devidamente autorizadas  pelo  Banco Central do  Brasil  e credenciadas
nos  termos  da  Portaria  TC  n°  185/2010,  de  26  de  abril  de  2010  (DOE  de  27/04/2010).  As
operag6es de ctedito consisnado nao se incluem no objeto desta licitacao.

9.2. As taxas de juros praticadas nas operag6es de cfedito consjgnado sao registradas,
diariamente, pelas instituic6es financeiras, e as averbac6es podem ser feitas com as entidades
que operam com as cinco menores taxas registradas.

9.3.  As  operag6es  de  consignagao  em  foma  de  pagamento  sao  regidas  por normas
especificas conforme legislagao em vigor,

10.1     0 contrato tefa vigencia a paTtir da expedieao da Ordem de Sewigce, e vigorafa
por urn periodo de 60 (sessenta) meses.

11.1. Nao serao admitidas subcontrafacao, cessao ou transferencia, total ou parcial, do
objeto do presente instrumento,  assocfaeao do Contratado com outrem,  bern como a fusao, a
cisao  ou  a  incorporapao,  nao  aceitas  pelo  Cohtratante,  que  impliquem  em  substituigao  do
Contratado par outra pessoa, e comprometa a execugao do contrato.

12.1.  0  pagamento  do  valor  homologado  na  licitaeao  devefa  ser efctuado  no  prazo
maximo de 15 (quinze) dias dteis, contados a partir da data da assinatura do contrato, em uma
dniea parcela, por meio de credito em con fa de titularidade da Prefeitura Municipal de Calcado
a ser indicada.

12.2. Em caso de atraso no pagamento, o Banco devera pagar a Prefeitura Municipal de
Calgado a multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor total da proposta, acrescida de
atualizaEao monetaria e juros de mora de 12% (doze por canto) ao ano, alem de sujeitar-se as
penalidades previstas no edital.

12.3.   No  caso  acima,   o  valor  sera  atualizado  pelo   indice   Nacional  de   Pregos  ao
Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo lBGE, conforme a Lei estadual n° 12.525/2003.

12.4.  Os juros de mora de  12% (doze por cento) ao ano, pro rafa,  serao calculados e
cobrados mediante a utilizagao da seguinte f6rmula:

EIVI =  I x  N x V
Onde:
EM = encargos morat6rios;
I = indice de 0,000328767 correspondente a taxa anual de 12°/a: (12/100)/365;
N = numero de dias entre a data fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;
V = valor em atraso.
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12.5.  Em   caso  de  nao  pagamento  em   at6  trinta  dias,   o  contrato  sera   rescindido
unilateralmente,   sendo   convocado   a   assumir   o   objeto   da   presente   licitagao   a   licitante
classificado em posicao imediatalliente posterior ao vencedor original do certame.

3`:2;\,

13.1. Em face da natureza do objeto da contratagao, nao have fa despesas, motivo pelo
qual se mostra desnecessario a indicaeao de dotacao ongamenfaria.

14.1.  0  Contratante  acompanhafa  e fiscalizara  a  execugao  do  objeto  do  contrato  e
notificafa  a  Banco  sobre  as  ocortencias  que  exijam  medjdas  corretivas,  quando  se  fizer
necessario,  cabendo  ao  Contratado  a  sua  imediata  corregao,  sem  prejuizo  das  Sang6es
aplicaveis pelo Contrafante,

14.2.  A fiscalizacao  do  contrato  nao  implica  corresponsabilidade  do  Contratante,  nao
excluindo nem reduzindo a responsabilidade do Contratado na exeou§ao do objeto contratado,
inclusive  por danos  que  possam  ser causados  a Administragao ou  a terceiros,  par qualquer
irregularidade decorrente de culpa ou dofo do Contrafado rna execucao do contTato.

15.1 Das obrigap6es da PrefeitL]ra Municipal de Calcado;

c}   Prestar   irfermap6es   e   os   esclarecimentos   que   venham   a   ser   soLieitados   pefa
CONTRATADA;

a)  Rejeitar,   no  todo  ou  em   parte,   os  serviqus  qLie  a  contratada  entregar  fora  das
especifieae6es deste edital e seus anexos`

15.a, Das obrigacoes da Contratada

c}   Substituir,  as  suas  expensas,  no  total  ou  em  parte,  nos  prazos  estabelecidos,  os
sewiaps  em  que  se  verificarem  vicios,  defeitos  ou  incorregbes  resultantes  da  sua
execucao.

d)   Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ae6es, demandas decorrentes de
danos, seja par culpa sua ou quaisquer de seus empregado§ e prepostos, obrigando-se,
igualmente,   por   quaisquer   responsabilidades   decomentes   cle   ag6es  judiciats   de
terceiros, que lhes venham a ser exigidas por forca de Lad, ligadas ao cilmprirnento do presente
Contrato.

16.1 As ddvidas quanto a interpretaSao dos termce do Edital e seus anexos, bern como
quaisquer  incorree6es  ou  discrepancia  neles  encontredas  deverao  ser  encaminhadas  ao
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Pregoeiro, per escrito, em ate 03 (ores) dias antes da data de entrega da documentacao de
habilitacao e das proposfas, no enderego abeixo:

16.2     As    respostas    aos    pedidos    de    esclarecimentos,    impugnae6es,    recursos
administrativos e demais avisos sefao divulgadas  mediante  publicacao de nota  na  pagina da
web  no enderego: www.calcado.De.aov.br, ainda,  podefa ser consultado ou  retirado  na sala
do  Pregoeiro  e  membros  da  Equipe  de Apoio,  os  quais  prestafao todos  os  esclarecimentos
solicitados aos interessados, estando disponivel para atendimento nos dias uteis, das 08:00 as
13:00 horas, na sala da Comissao P. de Licitacao -1° andar do Edificio sede da Prefeitura
Municipal de Calcado, sito a Rua Joao Alexandre da Si[va, 84 I Centro, nesta cidade ou
pelo  telefone  (87)  3793-1127,  ou  ainda  atrav6s  do  e-mail:  licitacaocalcado@.hotmail.com,
ficando  as  licitantes  obrigadas  a  acessa+a  para  obteneao  das  infofmag6es  pr-esfadas  ba:16
Pregoeiro.

Pregoeiro: EXPEDITO CLAODIO DA SILVA
Enderego: Rua Joao Alexandre da Silva, 84 - 1° Andar
Bairro: Centro -              Cidade:                Calgado -           UF:                        PE
CEP: 55.375J'00
Fonen=ax: (87} 3793-1255 -Fax: (87) 3793-1255
E-mail: licitacaoca]cado®hotmail.com

18.1     Apes  a  declaragao  do  vencedor  da  licitaeao,  nao  havendo  manifestagao  dos
licitantes   quanto   a   intenQao   de   interposiQao  de   recurso,   considerando   a   aprovacao   do

::tsat:°ngo°r/::'#t:r:/eEr:Pseuc;fi:it:£:Sa:3r::ion::dg:'p:,opi#d°eenj:°doardj:digsrse:a°dbje6°rg';C:t,ad°ique

18.2     No caso de interposieao de recurso(s), depois de proferida a decisao quamo ao
mesmo, a autoridade superior ficafa incumbida da decisao adjudicar o objeto licitado;

18,3     A  Administra9ao  podefa  revogar  a  licitagao  por  razoes  de  interesse  ptlblico
decorrente  de  fato  superveniente  devidamente  comprovado,   pertinente  e  suficiente   para
justificar  tal  conduta,   devendo  anula-la   por  ilegalidade.   de   oficto  ou   por  provocaGao  de
teroeiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do adftyo 49 de
Lei n° 8.666/93 e suas alterag6es.

18.4     Nos termos do arfi.go 55, §2°, da [ei. Federa/ n° 8.666/93, fica eleito o fore desta
cidade   de   Calcado,   para   dirimir  qualquer  litigio   oriundo   do   presente   processo,   que   nao
puderem   ser   administrativamente   solucionados,   renunctando,   como   renunciando   tom   a
qualquer outro par mats privilegiado que seja, ate mesmo se houver mudaneas de domieilio de
qualquer das partes.

Adeuto Andsom de RAelo Lima
Secretario de Administrapao e Planejamento

Ordenador de Despesas da Secretaria

hdqTT:\t
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ANEXO 11

MINUTA DE CONTRATO

PREGAO (PRESENCIAL) N° 002/2021

CONTRATACAO    DE     INSTITUICAO    FINANCEIRA,     EM
CARATER               DE               EXCLUSIVIDADE,               PARA
PROCESSAMENT0    DOS    CREDITOS    DA    FOLHA    DE
PAGAMENTO     DOS     SERVIDORES,     QUE     ENTRE     SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAL€ADO E
A  EMPRESA     xxxxx-n,   CONFORME  PROCESSQ
LICITAT6RIO  N° 003/2021  -  PREGAO (PRESENCIAL)  N°
002/2021.

Pelo  presente  instrumento  pdblico  de  contrato,  de  urn  lado  a  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
CALeADO,  inscrito  no  CNPJ  n°  11.034.741/0001-00,  pessoa juridica  de  Direito  Pdb!ico  tnterno,  com
sede na Riia Joao Alexandre da Silva, 84 - Bairro: Cenfro - Cidede: Caleado-PE. CEP 55.375cO,
nests afo representado pelo Chafe do Poder Executivo Senhor Francisco Expedito de Paz Nogueira,
brasileiro, casado, empresario, residente a CPF sob o n° 137.165.654-15 e portador do RG n° 1.503.802
- SDS/PE,  residente e domiciJiado a Rna Radialista Pajeti,  294 - Bairro:  Centro - Cidade - Caleado -
PE. CEP. 55.375-000, ben como a autorizaeao do Prefejto do Mur)icipio de Calpedo, contida na Lei
Mtinieipal  n° 622/2017, de 28 de mango de 2017,  que disp6e sobre a Delegapao de Poderes pera
Seeretarice e Gestores de Fundce Municipais e da outras provideneias, passando assim a ssr
representada  nests  ate  pelo ,Orderiador `de  Despesa e  Gg§±g±: da  Seorctaria  de  Administracao   e
Planejamento  deste  Municipio  o  Senhof
profissao, insorito(a) no CPF sob a no
e demiciliado(a) rna
simplesrnente de CONTfIATANTE e do 6utro redo, a empresa

inscrifa no CNpj/MF sob o no

pftife5ao,    residente   a   ;oocoocooc}o(,    na

nacionalidade,   estado  civil,
- SSP/PE, resideute

ri°   - Bairro: - Cidade: - Estado,  denomhado(a)
com sede a

apena§ CONTRATABA,  neste ate representada pelo

Identidade n°

Sr.
doravante aqui denominada

cidade   de   xxxxx3ex, insorito   no   CPF/mF   sob   o   no
SSP/PE,  celebram o competente contrato,  consoante

ac Processo Licifat6rio n° 003/2021, rna modalidade Pregao {Presencial) dr oO2/2021, con;iderando a
dispos{o  nas  Leis foderais H° 8.666ffl3 e  lo.52ame,  e  demais  normas periineutes  a homologaeao,
publicada ne 4mjpE+aE'emiElrfuGreael , ten entre sj justo e acordado a seguinte:

cLAusuLA pRrmEiRA - DO oBjETg_:,
1.1.  A  presente  licitapao  tern  par  opjeto  a  Contratapao  de  instituieao  financeira,   em  carater  de
exclusividade,   pare   processamento  dos   cteditos   da  folha   de   pagamento   dos  servid-  ativos
(estatutarios,   contratados,   comissionados  e   conveniados),   inativos   e   pensionisfas  da   furfeifura
thwh€ipal de Caleado, pelo peri'odo de 05 (cinco) anos, conforme especfficagbes constantes no termo
die referfuia.

12 0s sewiece sefao executados de forma exclusiva, abrangendo os servidores afuais, ativos
e aposenfados, e es que venham a ser admitidos durante a vigencia do contrato.

1£.  A  lnstituie5o  Financeira  vencedora  do  certame  estara  habilitada  a  conceder  credito
consignado aos servidores da Prrfeitura de Canoado, sem exclusividade, atrav6s de oonvenio.
As  margens  e  averbag6es  de  empfestimos  consignados  em  folha  de  pagamento  sefao
efetuadas per meio elctr6nico ou fisico, atrav6s da Scoretaria de finaneas ou empresa por ela
indicada[
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1.4. Os cfeditos a serem lanGados  nas contas dos servidores  munictpais,  ativos  e inativos,
estatutarios,  comissionados,  contratados,  aposentados e pensionista nos termos deste Edital,
sefao  os  valores  liquidos  das  falhas  de  pagamento  mensal,  13°  salarios,  ferias  e  demais
creditos originarios da relaeao entre servidores/pensionistas com a Prefeitura Municipal.

1.4.1.  Os  valores  referentes  a  pagamento  dos  inativos  "aposentados  e  pensionistas"  que
residirem  em  Estados  ou  Municipios  onde  nao  houver  agencia  credenciada  da  licifante
vencedora ficam excluidos do contrato.

1.5,  A  empresa  contratada  tefa  preferchcia  no  direito  de  realizar empfestimo  consignado  a
favor  dos  Servidores  Muniejpais,  desde  que  os  encargos  referentes  a  esses  emptestimos
seiam aqueles praticados com a media da taxa de juros cfo mercado.

1.6. A instituigao financeira vencedora do certame devefa disponibilizar durante a execueao do
contrato, excfusivamente aos servidores municipais:

1.6.1.  No  minimo  dois  funcionan.os:  Urn  na  area  de  ger§ncja  e  outro  para  atendimento  e
orientagao aos servidores do Municipio de Calgado -PE;

i!ndifeiferfeRAT±ceatndme
EM = I x N x V
Onde:
EM = encargos morat6rios;
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I = in¢iee de a,000328767 correspondente a taxa anual de 12%: (12/100)/365;
N = ndmero de dias entre a data fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;
V = valor em atraso.

2.6. Em caso de nao pagamento em ate trinta dias, a contrato sera rescindido unilateralmente,
sendo convacado a assumir a objeto da presente licitagao o licitante classificado em posiefo
imediatamente posterior ao vencedor original do certame.

S±±JuSuLATF`ECEIRA-DAPRAZODEVIGENCIADOCONTRATQ:

3.1  a  contrato tefa visencia a parfur da expedieao da Ordem de Serviaps. e visorara per urn
periodo de 60 (sessenta) meses.

e±±iusuLA QUABTA - DA PRESTACAO DOs sERvic_O§±

4.1. A lnstituieao financeira (Banco) a ser contratada devera disponibilhar 01 (urn) Ponto
Gereneiaf na sede de Municipio de Cal€ado, com no minifno 02 (dais) funcionaries: Llm
na area de gerencja e outro para atendimento e orientacao aos servidores que cornp6em
o qLladro de servidores ativos e inatjvos do Municipio de Calcado/PE.

4.2.  0  ctedito  dos  proventos  e  remunera?6es,  doravante  denominados  salarios,  sera  feito
segundo a sistematiea de contas-salario,  que serfro abehas em home de cada servidor da
Prdeftura Municipal de Cateado, conforme regulamentagao do Conselho Monetch.a Nacional e
do Banco Central do Brasi[.

4.3. a Banco devefa fornecer cart6e§ inagneticos
partir das contas-salafro,  as  quais podefao  ssr movimentada;  pare tod-os  os -fin; admitidos

lizacao de saques e pagamentos a

pelas  normas  regulamemares+  inclusive  transfetencias  e  liquidagfro  de  contas,  fafura; I 6L
quaisquer outros documentos representathros de dividas.

4.4.  Os  servidores  da  Profeitura  Municipal  de  Caleado   podefao  opfar  pela  abertura  e
manutengiv de confa de dep6sitos  a vista ou  de  poupanga junta ao Baneo que vier a  ser
coutratado,  com  defini€ao  de  pacotes  paclronizados  de  servieos  ou  restrigao  a  servigos
essenciais. Pederfo tambem transferir os salaries para cfedito em oontas mantidas em outras
instituig6es financeiras (portabilidade), conforme normas vigentes.

4.5. a desconto de prestag6es de operag6es de cfedito diretamente na oonta-salario somente
6  admitido  se  o  servidor  autorizar,  previe  e  formalmente,  a  sua  realiza9ac.  No  case  da
transferencia automatica para a conta de clep6sitos indicada pelo beneficiario (portabifidade), a
transfefencia devefa ser realizada pete valor liquido, ap6s a desconto do valor da prestapeo da
operaeso de cfedito.

4.6. a Banco contratado devera assegurar ampla divulgaeao dos valores cobraclos Par Seus
servisos.  inclusive  no  que  se  refere  aos  pacotes  pedronizados  e  anuidades  de  cart6es  de
cfedto, e informer previa e diretamente aos servidores quando ocorrerem mudangas em suas
politieas de iseneao ou redugao dessas tarifas.

4.7.  Nao  pode  hover  cobranca  sobl-e  os  servigos  essenciais  prestados  a  pessoas  fisjcas
relativamente a conta--comente de dep6§ito a vista, a exemplo de:

a) fornecinento de cartao com fungao clebito;
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b) fornecimento de segunda via do cartao de d6bito, exceto nos casos decorrentes de
perda, roubo, furto, danifica¢ao e outros motivos nao imputaveis a instituieao emitente;

c) realizagao de ate quatro saques, par mss, em guiche de caixa, inclusive por meio de
cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento;

d) realizacao de ate duas transfetencias de recursos entre contas na pr6pria instituigao,
por mss, em guiche de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet;

e} fornecimento de ate dois extratos, por mss, contendo a movimentacao dos dltimos 30
dias par meio de guiche de caixa e/ou terminal de autoatendimento;

f) realizagao de consultas mediante utilizagao da internet;

g)   fornecimento,    ate    28    de   fevereiro    de   cada   ano,    do   extrato   consolidado,
discriminando, mss a mss, os valores cobrados no ano anterior reLativos a tarifas;

h} compensaGao de cheques;

i} fomecimento de ate dez folhas de cheques  par mss,  desde que o cliente  redna os
requisitos necessarios a utilizagao de cheques, conforme a regulamentagao em vigor e
condigbes pactuadas;

j)  prestaeao  de  qualquer  servi?o  por mejos
contratos prevejam utilizar exclesivamente

5tronicos,  no  caso  de  contas  cujos
fetr6nicos.

4.8.  A  realizaeao  de  Saques  em  terminais  de  autoatendimento  em  intervalo  de  ate  trinta
minutes € considerada coma urn whieo evento.

4.9.  A16m  dos  servi?os  essencjais,  tambem   nao  pode  ser  cobrada  tarifa  por  liquida?ao
antecjpada em operae6es de cfedito e de arrendamento memantil financeiro pactuadas com
pessoas fisicas.

4.10. Aos servidores ativos e aposentadce que optarem pela abertura e manutengao de confa-
corrente de dep6sitos no Banco contratado sera assegurada jsencao de anuidades nos caTt6es
de Credito par eles contratados, tanto para os titulares quanto para seus dependentes.

4.11.   Os  servigos  #cttados   deverao   ser  disponibilizados  60   (sessenta)   dias  a   contar  da
assinafura  do  contrato,  podendo  este  prazo  ser  prorrogado  desde  que  autorizado  Pelo
Contratante.

4.12. 0 Banco devefa informar a Prefeitura Municipal de Calgado, rros meses de janeiro e julhe
de  cada  ano,  ao  longo  da  vigencia  do  contrato,  par  sua  iniciativa  independentemente  de
solicitagao formal,  a quantidade acumulada, ate o fim do semestre imediatamente anterior,  de
servidores  que  requererem  porfabilidade  de  suas  confas-salario  para  cfedito  em  autras
instftuie6es  financeiras,  discriminando  es§a  informapao  par faixas  de  rendimento  bruto,  rto
mesmo formato da piramide salarial que integra estas Especificagdes.
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CulusuLAOulRTA-COTRATAMERTOPREFENCIAL:

5.1. A Prefeitura Municipal de Cal¢ade e sous servidores sefao dientes preferenciais do Banco
ao qual for adjudicada a contratagao em tela.

52. Ao Banco que vier a ser contratado fica vedado tratamento diferenciado aos servidores da
Prefeitura Municipal de Calgado, com base eni criterios come renda, movimentapao financeira
ou quaisquer outros, para fins de definieao da agencia que sera responsa`rel por suas contas.

5.3. 0 Banco podefa escolher, a sou crit6rio, o padfao de agencia que jutoar apropriado, mas,
seja qual for a padfao escolhido, a ele se vinculafao as contas de todos os servidores, salvo se
houver opeao expressa de cada servidor por agencia diferente.

CAuSuLA SEXTA -DOS CREDITOS CONSIGNADOS:

6.1. Os servidores ativos e aposentados da Prefeitura  Municipal de Caleado podem contratar
operap6es de credito consignado em folha de pagamentos exclusivamente col'n as instituie6es
financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil e credencfadas nos termos
da  Portaria TC  n°  185/2010,  de 26  de abril  de 2010  (DOE  de 27/04/2010). As operap6es de
credito consignado nao se incluem no opjeto desta licitagao.

62.  As  taxas  de  juros  praticadas  nas  operap6es  de  cfedito  consignado  sac  registradas,
diariamente, pelas instituig6es financeiras, e as averbap6es peden ser feitas cxrm as entidades
que operam com as chco menores taxas registradas,

`T-.

6.3. As operae6es de consigngao ein folha de pagamento sao regidas par normas espectfica§
conforme legislagao em vigor.

sAusi]LASETunA-DAstiB.cONTRATAqaQi

7.1.  Nfro serao admitidas subcontrataeao,  cessao ou transfer6ncl.a, total ou  parcial,  do objeto
do presente instrunento, associapao do Contratado com outrem, hem como a fusap, a cisao ou
a incorporaeao,  nao aceitas pelo Contratante, que impliquem em substfroieao do Contratado
por outra pessoa, e comprometa a execueao do crmtrato.

GLAuSuLA OITAVA - DA DOTAC;AO OFtcAMENTAR[A;

8.1. Em face da natureza do objeto da contratapao, nao have fa despesas, motivo pe[o qual se
mostra desnecessan-a a indicaeao de dotaeao ongaimenfaria.

±±4usuLA NONA - DA FlscALizAcae:.

9.1. 0 Contratante acompanhafa e fiscalizafa a execueao do opjeto clo contrato e nctifieafa o
Banco  sobre  as  ocorfencias  que  exijam  medidas  corretwas,  quanclo  se  fizer  necessario,
cabende ao Contratado a sua imediata corregivf  sem  prEiuizo das  sangbes apljcaveis  Pelo
Contratande.

9.2. A fiscalizagao do contrato nao implica corresponsabilidade do Contrafante,  nao excluindo
nem reduzindo a responsabilidade do Contratado na execugao do opjcto contratado, inclusive
par  danos   que   possam   ser  causados   a   Administraeao   ou   a   teroeires,   pop  qualquer
irregularidade decorrente de cuipa ou do!o do Contratado na execucao do coutrato.
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CLA_USULA DECIMA - DAS 0BRIGAC6ES ENTRE AS PARTES:

10.1. Pars a cLlmprimento do objefo, a CONTRATADA se obriga:

a) executar o objeto contratado com elevada qualidade e no prazo estipulado;

b) reafizar com seus pr6phos recursos todas as obrigap6es relacienadas cxrm o objcto licitado
de acordo com as especificae6es determinadas no Edital do Pregao Presencial n°. --/2019 e
seus anexos;

c) cumprir com a legislagao federal, estadual e Municipal pertinente, e se responsabilizar pelos
darros e encargos de qualquer especie decorrentes de apses e omiss6es, cu!posas ou dotosas.
que pratiear;

d)  pagar  e  recolher todos  os  impostos  e  demais  encargos fiscais  como todos  os  encargos
trabalhistas,   previdenciarios,   sociais  e  comerciais,   pfemios  de  seguro  e  de  acidentes  de
tratalho, que forem devidos em decorfencias do objeto licitado;

e) manter durante a execugao do Contrato em compatibjlidade com as obrigag6es assumjdas
todas as condjcoes de habilitagao e qualificacao exigidas na licitaeao;

f)  efetuar a  pagamento  do valor homologado  na  licitagao,  nos  prazos maximos fixados  pelo
item "3P deste contrato, mediante oreditos em conta a ser indicada pela CONTRATANTE;

g) promover a abertura das contas a qde se refe
pdblioos  e  agentes  politicos,  procedendo  a  c
necessarias no local e horario de trabalho;

strumento em favor dos servidores
ados,  documentos  e  assinaturas

h) efetuar os oredfros dos pagamentos nas contas dos servidores em corfermidade com as
informaeees repascadas pela CONTRATANTE;

i)   respeitar   o   limite   da   margem   consignavel   dos   salarios   no   caso   de   concessfro   de
empfestimos, sc]licitando para tal a§ informag6es repa§sadas pela CONTRAT^NTE;

j) responsabilizar-se por evenfuais danos que vier a causar a CONTRATANTE, Seus SerVI-dores
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato;

I) nao cobrar, nos termos da Resolueao BACEN n°. 3424 ou instrumento equivalente que vier
a sucede-la, qualquer taxa ou tarifa da manuteneao das contas dos servidores, garantindo-Ihes
a saque e/ou transfer€ncja integral dos vaJores depositados para este fim;

in) comunicar previamente aos funcionarios correntistas acerca de qualquer tarifa cobrada por
servi?os adicionais, observadas as nomas do Banco Central do Brasil;

n)  a  cobranEa  eventual  de taxas  ou  tarifas  somente  ocorrefa  em  funqao  do  relacionamento
paTtieular entre o  servidor e a CONTRATADA e devefa ser embesade  por anuencia forma
daqueles as modalidades de services ofertadas por esta;

a)  reparar ou corrigir,  dentro do prazo estipufado peLa CONTF`ATANTE,  os eventuais vicios,
defeitos ou income?6es constatadas pefa fiscalieacao dos services;
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p) de\refa atualizar constantemente seus services e produtos no sentido de alcancar pare es
servidores  municipais  o  melhor e  o  maior beneficio  dentre  os  servigos e  produtos oferecidos
pelo Banco;

q)  garantir a  transfetencia total  ou  parcial  dos  cteditos  relativos  aos  salaries  dos  servidores,
para outras instituig6es, sem cobranga de taxas, tarifas ou outros emolumentos;

r) devera prestar servieos, cumprindo a forma prevista na respectiva proposta, dentro do prazo
estabelecido,  sob  pena  de  incorrer  nas  mesmas  sanc6es  previstas  neste  Contrato  e  na
legislaeao aplicavel a esp6cie;

s} manter sistema informatizado compativel com o sistema da Prefeitura Municipal de Cateado
para  que  todas  as  operag6es  refativas ao  presente  Contrato  sejam  processadas  per meio
eletr6nico e "on-line", ficando a cargo de a CONTRATADA arcar com todas as despesas com
as adaptag6es que se mostraTem necessarias;

i) acompanhar a avaliapao a ser realizada trimestralmente pela CONTF{ATANTE, quento ass
seTviEos  prestados  pela  CONITIATADA  junto  ao  meTcado  finaT`cejro  de  modo  a  afen-r  os
services cobrados dce servidores,  de acordo com a  media praticado pelos  10 (dez)  maiores
banco de vareio do pals.

10.2. Para o cumprimento do objeto, a CONTRATANTE se obriga:

a)  a  informar a  saldo  da  margem  qpnsignavel  dos  salarios  dos  servi.domes  municipais,  por
____±&  _     I  __      _      ,...-,

a pela CONTRATADA;

endo os valores a serem creditados aosb)  a enviar a  relacao nominal dos funcionarios,
servidores pdblieos,  ativos,  inativos,  estatufafros,  celetistas,  contratados e  pensionistas,  b=-in
como os demais dados necessaries e solieitados pela CONTRATADA, com a antecedence
minima de 02 (dots) dfas theis da data marcada para o pagamento dos salaries;

c) a garantir as informag5es e documentos necessaries a execueao dos serwigos por parts da
CONTRATADA, com inclusao ou exclusao de servidores e agentes politicos;

a) disponibilizar os recursos financeiros  necessaries  no dia do pagamento dos servidores e
agentes  politicos,   sendo  que  a  efetivapao  dos  respectivos  cfeditos  pela  CONTRATADA
dependefa sempre da disponibilidade de saldo suficiente da CONTRATANTE,  com 02 (dois)
dias de antecedencia da clata c]e efetivagao dos oredftos;

e) efetuar todos os pagamentos de salarios de seus servidores atraves da CONTRATADA;

0  a CONTRATANTE  devefa  informar a agencia da CONTRATADA o  ndmero do fax,  assim
coma a name completo e RG dos responsaveis pelas autorizae6es de liberag6es de eredito,
cabendo-lhes as obriga?dos de manter esses dados sempre attjalizados;

g) fiscalizar a fiel execueao do contrato.

CJ±U_SULADEclthAPRIMEIRA-DASRESCISA0CONTRATUAL;

11.1  A  inexecuedo total ou  parcial do objeto desta  ifeitagao ensejafa a  rescisao do  contrato,
conforms disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93;

Rna Jcho AleREndre da S.ilva, 84 - Cei.tro - Calqudo - PE.  CEP. 55375-000
cNp|.11.o34.741/oooi-oo-Fone/Fax:(87}3793-1255-ny:qu;,_Qa`l_ca_dng±pnggrdrm



Secretaria de Administraeao e Planejamento
§  1° Os cases de rescisao contratual seTao formalmente  motivados nos autos do processo
administrativo pr6prio, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.

§ 2° A rescisao deste contrato podefa ser:

I -por ato  unilateral e escrito do CONTRATANTE,  nos casos enumerados nos incisos I  a XII,
Xvll   e   XVIIl   do   artigo   78   da   lei   mencionada,   notificando-se  o   CONTRATADO  com   a
antecedencia minima de 5 (cinco) dias corridos;

11 - amigavel, par acordo entre as partes, desde que haja conveniencia para o CONTF3ATANTE,
nos casos dos incisos Xlll a Xvl do artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93, atualizada;

111 -judicial, nos termos da legislag5o vieente sabre a maferia.

§ 3° A  rescisao unilateral ou amigavel sera precedida de autorizagao escma e fundamentada
da autoridade maxima do CONTRATANTE.

§ 4° A declaracao de rescisao deste contrato, independentemente da pfevia notificagao judieial
ou exhajudicial,  operafa seus efeitos a  partir da publicagao do extrato  no Drario Oficial <los
Munjcipios -AMUPE,

§  5°  Em  caso  de  rescisao  contratual  por  iniciativa  do  CONTRATANTE,  e  desde  que  o
CONTRATADO nao tenha concorrido para a rescisao. o CONTRATANTE obriga-se a restituir o
valor  pago  pefo  CONTRAIAD07  proporcionalmente  ae  praro  restante  para  o  termirro  do
contrato, corrigido pelD IPCA do IBGE,':ou outro indiee que venha a substitui-le, e sem
aos dispositivos legais previstos na Lej\ n° 8

pf¥juizo

§ 6° 0 valor da restituieao prevista no pafagrafo anterior sera efetuado no prazo maximo de 30
(trinta) dias contados da data de publicagao do termo de rescisao.

£_LAusOLA_.DEq_lHA SE¢uNDA -  DAS CONTAOEM DOS PRAZO$

12.1   Nos  termos  do  arfjgo t70  th  Len-  Pedera/  n°  8.66G#3,  na  contagem  dce  prazas
estabelecidos  neste  contrato  excluirlse-a  a  dia  do  inicie  e  incluir-se-a  a  do  ven`cimento,  e
con§iderar-sago os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em coutfario.
S6 se inicl-am e vencem os prazos fieferidos neste contrato em dia de expediente no 6rgao ou
na entidade.

CLALJSuLA DECIMA TERCE[RA - PUBLICIDADE DOS Au|Qsi

13.1. Confome disp6e o artigo 61, paragrafo dnico, da Lei Federal n° 8.666/1993, os extratos
do presente contrato e de eventuais adftivos serao publicados no Diario Oficial dce Munieipies
do estado cle Pemambuco - AMuPE,  no prazo de ate 20 (vinte) dias corndos a contar do 5°
(quinto) dia dtil do mss seguinte ao de sua assinatura.

CLASULA DECIRAA QUARTA - P4_§±E±LA±±PA±=S

14.1   Sera aplicada mufta de 5% (cinco por cento) sobre o valor previsto no pesente Edital
para contratapao e, ainda podefa ficar impedjdo cle licitar e de contratar com a Administragao
Pdblica, pelo prazo de ate 2 (dois) anos, sem prejuizo das demais sang6es cabiveis, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da  punpeo ou  ate que seja  promovida a reahilitaeao
perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, garantindo o direito ptevio da citapao e
da ampla defesa, no licitante que;

Rua |ofio Alexandre da SIHva, 84 - Centro - Calcado - PE.  CEP. 55.375-000
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a)   Ensejar retardamemo da realizacao do certame:
b)   Cometer fraude fiscal;

c)   Deixar de apresentar documento exigido para participagao no certame;
d)   Apresentar documento ou declaragao falsa;

e)   Nfro mantiver a proposta de pregos;

f)    Comportar-se de modo inid6neo;

g)   Falhar ou fraudar a exeeueao do coutato; e
h)   Descumprir prazos

14.2.    aplicar-se-ao  as  sanc6es  descritas  no  subitem  anterior quando  a  empresa  deixar de
assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias theis, contados da comunicaeao da contratante,
que podefa ser efetuada por meie de contato telef6nico, envio de fax ou de e-mail, ou qualquer
meio habil.

14.3. A inexecuEfo total ou pardal das obfigag5es assumidas sujeitafa a empresa adjudicataria
as  sanc6es   previstas   na   Secao   1[  do   Capitulo   lv     da   Lei  8.666/93  c/c/  art.   70  da   Lei
10.520/2002, podendo a Administragao, garantida a pfevia defesa, aplicar ao FORNECEDOF`
as seguintes sang6es:

a)   advertencia

b)   Multa  de  0,2  (dois  d6cimos  po`r  cento)
parcela rfeo eTdegue, o descfymprime
dia;

de atraso,  sobre  o valor total  ou  da
gives assumidas ate o 30° trigestmo

c)   Mutta de 0,5 (cinco decimos par canto) per cia de atraso, ate a #whte de  15% (quinze
par canto), sobre o valor total,  no desoumprimento das obrigaE6es assumidas, apes o
300 (trigesimo} dia, sem prejuizo das demais penalidades:

d)   Multa indenizat6ria de 5°/o (cinco par cento) sobre a valor total,  no descumprimento das
obrigae6es assumidas ;

e)   Suspensao temporaria de participaeao em licitacao a impedjmento de contratar com a
Administraeao Pdblica, por prazo nao superior a 02 (dais) anos.

f)     Declaraeao  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administragao  Pdblica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida
a reabilitacao perante a pr6pria autoridade que ap!icou a pena!idade, cronsoante inciso
IV, Art. 87 d lei 8.666/93;

g)   No descumprimento parcial das obrigag6es, o valor da multa sera caleulado de forma
proporcional ao inadimplemento.

ri)  As demais san?6es podefao ser aplicadas junfamente com a multa, facultada a defesa
do jnteressado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias diets.

i)    A multa aplicada apes regular proc;esso administrativo, sera aescontada da garantia ou
pagamento  eventualmente  devido a contratante ou ajnda quando for a case,  cobrada
judicialmente;

Rna ]ofio Alexandre da Siiva, 84 - Centro -Calpedo - PE.  CEP. 55.375-OcO
CNP|.11.034.741/0001-00-Fone/Fax:{87}3793-1255-_"._ed_ca~do.pe®_¥_._b_I



Prefeitura Municip
Estadi® ti

Secretaria de Administraeao e Planejamento

j)    As penalidades previstas poderao ssr suspensas no todo ou em parte, quando a atraso
no cumprimento das obrigae6es for devidamente justificado  pela empresa  Contratada,
por escrito, no prazo maxima de 05 (cinco) dias dteis e aceito pela contratante.

14.4.   A inexecugao total ou parcial deste Contrato da fa ensejo a sua rescisao, assegurada a
ptevia defesa e observadas as disposie6es deste Contrato e da Lei N° 8.666/93, notadamente
nos alts. 77 a 80, sem prejuizo das penalidades determinadas em Lei e neste instrumento.

£±±LU_S_uLADEC[MAQulNTA-DASD_lsposICOESF!N_AJ§

15.1.  0  Edital  de  Pregao  Presencial  n°  002/2021   e  seus  anexos  fazem  parte  integrante  e
insepafavel do presente instrumento contratual.

C±±±±§uLA DECIMA SEXTA - DO FOB_Q

16.1.   Deverao  ser  observadas,   ainda,   as  especificag6es  constantes  no  Edital  de  Pregao
Presencial  n°  002/2021  e  seus  anexos,  os  quais  para todos  os efeitos  legais,  farem  parte
integrante e insepafavel do presente instrumento contratual.

16.2. A§ partes elegeram, nco termes do artigo 55, §2°, da Lei Federal n° 8.666/93, o F6run da
Comarca das Caleado/PE,  excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado ou especial que
seja, pare dirimir qualquer ddvida ou aG6es, porventllra, orjundas do presente contrato.

E, por estarem as§im justas e contratadas, foi lavredo este instrurnento que, ap6s lido,
_  _  __I_    _®  .,   _conferido e achado conforme vai assinado e rub
paTtes e 04 (quatro) testemunhas abal*o

4 (quatro) vias de igual tear,  pelas

Cateado ,..... de .........................., de 2021

CONTRATANTE:

MUNIciplo DE CALCADO
C^lpJ N° 11.034.741/0001100

aife==i=***"******H&**********aaiaL****±±±±**

Ordenador de Despesas da Secretaria de
Administra9ao e Planejamento

t}r, LucicLaludio Goes de Oliveira Silva
Assessor Juridico

OAB/PE N° 21.523-D

TESTEMUNHAS:

1a
NOME
CPF/MF No

2a

CONTRATADA:

Empresa:
CNPJ N° xxxxxxxxxx

None do reprieseTrferrfe
CPF N° xxxxxxxxxxx
Representante Legal

NOME
CPF/MF NO

Rna ]oao Alexandre da Slilva, 84 -Centro -CalFado - PE.  CEP, 55.375-000
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ANEXO  Ill

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIC6ES DE HABILITACAO

Senhor Pregoeiro,
EXPEDITO CLAUDIO DA SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCADO
Ref. : PfREGAO {PRESENCIAL) N° 002/2021

A   empresa
CNPJJ" F      sob      o      no

inscrita    no
domiciliada      no      Endere§o

DECLARA,   sob  as   penas  da   lei   e   para  os  fins
requeridos no lnciso VII,  do artigo 4°,  da Lei Federal n° 10.520/2002,  que cumprimos plenamente com os
requisitos de habilitagao exigidos neste Edital.

Local e Data

Assinatura e carimbo
(representante legal da e

RuaJodo Alexandre da Silva, 84 -Centro -CalFado -PE.  CEP. 55.375-000
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ANEXO - lv

"MODELO"  DECLARACAO CONJUNTA

Senhor Pregoeiro,
EXPEDITO CLAUDIO DA SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAL9ADO
Ref.:  PREGAO (PRESENCIAL) N° 002/2021

A    empresa
sediada  na

fax

inscrjta     no     CNPJ/MF     sob     o     n°

representante legal,  infra-assinado,  e para os fins
sob as penalidades cabiveis, que:

Telefone
par     intermedio     de     seu

do  PREGAO supracitado,  DECLARA expressamente,

a)  Nao possui em seu  quadro de  pessoal  empregado(s) com  menos de  18  (dezoito)  anos  em
trabalho notumo, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em quelquer trabalho, salvo na
condigao de aprendiz, nos temos`'da inciso XXXIII do art. 7° da Constitulgao Federal de 1998 (Lei
n°.  9.854/99).

b) det6m conhecinento de todas as informae6es contidas neste edital e em seus anexos, e que a
sua proposfa atende integralmente aos requisitos constantes do eclital supra;

c)  que  a  lcralizacao  da  licitante  esta  de  acordo  com  o  enderego  de  domjcilio  comstante  na
documentagao apresentada para o certame;

d) declara, ainda.  sob as penas da lei, que ate a presente data inexjstem fatos supervenientes
impeditivos para a habilitacao no presente processo licitat6rio,  estando ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrencias posteriores,  em cumprimentci ao que determina o art.  32,  §2°,  da Lei  n°
8.-93.

Local e Data

Assinatura e carimbo
(representante legal da empresa)

Rua Jo&o Alexandre da Silva, 84 -Centro -Calqudo -PE.  CEP. 55.375-000
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ANEXO -V

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Senhor Pregoeiro,
EXPEDITO CLAUDIO DA SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCADO
Ref.:  PREGAO (PRESENCIAL) N° 002/2021

Por  este   instrumento   partioular  de  Procuragao,   a   Empresa
CNPJ/MF  n.a com sede a

inscrita   no
representada neste ate por seu

(identificar    qualificagao    do    outorgante),    o(a)    Sr(a)
portador(a)  do  dooumento  de  identidade  RG  n.° emitido  pela  SSP/_,  e  do  CPF

nomeia   e   constitui   seu   bastante   Procurador   o(a)   Sr(a).
portedor(a)  do  documento  de  identidade  RG  n.0

a quem confere amplos poderes para representar a
social da empresa)  perante a  Prefeitura do Municfpio de  Calgado/PE

emitido  pela  SSP/_,  e  do  CPF

durante o Pregao Presencjal  n.a
o®zJzo2-, cul}Q de'ieto e a " Cot.tratagao de instiaii§ao fEnamceira, em caiaSer de ere!usivideae,
para  processamento  dos  credttos  da  folha  de  pagamento  dos  servideTles  ati\ros
(_es€t±itariqs,  confrofados,  comissioLiados e cot.vet.iados), inatiirce  e perisionistas  da
Fifettura M_unieipal` de Catcado, peto periodo die 05 {cEnco} ano±. , com poderes para tomar,
em nome da Outorgante, qualquer decisao`durante todas as fases do PREGAO, inclusive:

a) Apresentar a  declarapao de  que  a  empresa cu
Anexos;

in+geneias contidas  no  Edital  e  em  seus

b) Entregar os envelopes contendo as propostas+ de preeos e a documentagao de habilitagfro;

c) Formular lances ou ofertas verbalmente;

d) Negociar com a Pregoeiro a redueao dos precos Ofertados;

e) Desistir expressamente da inteneao de interpor recurso administrativo ao firral da sessao pt)blica ou,
se for o caso, manifestar-se jmediata e motivadamente sabre a intengao de faze-Io;

0 Assinar a eta da sessao;
g) Prestar todos os esclarecimentos solicjtados pelo Pregoeiro e:
h) Praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

A presente proouraeao 6 valida ate o dia       de de

de 2021.

None do Outorgante
Qualificapao do Outorgante

Rua ]oao Alexandre da Silva, 84 -Centro -Calfado -PE.  CEP. 55.375-000
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ANEXO -VI

MODELO PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

Senhor Pregoeiro,
EXPED.TO CLAUDIO DA SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAL9ADO
Ref.: PREGAO (PRESENCIAL) N° 002/2021

Objeto:- Contrataeao de institujcao financeira,  em carater de exclusivjdade,  para processamento
dos  cr6ditos  da folha de  pagamento dos  servidores  ativos  (estatutarios,  contratados,  comissionados e
conveniados),  inativos e pensionistas da  Prefeitura Municipal de Calgado,  pelo periodo de 05 (cinco)
anos, conforme especificag6es constantes no temo de referencia.

A               empresa

na      ci dads      de

e stabel eci da               na
.  Bajrro

inscrita no CNPJ/MF sob n.

e CPF no
Oferta para fins de c[assificapao no certaTpe:

A lnstituigao financeira oferece o valor de Fts
(por extenso),
contar da data da assinafu.ra do contrato.

E§tado      de
representada pelo

portador do RG. no
apresenta a seguinte proposta de pregos:

sendo o pagamento, em pamela tlnica e a vista, num prazo de ate 15 (quinze) dias uleis, a

Declara,  outrossim, que par ser de seu conhecimento,  se submete a todas as clausulas e condig6es do
Edital e Anexo I (Foineto Desoritivo) relativos a esta licitapao, bern como as disposie6es da Lei Federal n.
8.666/1993 e Lei Federal n.10.520/2002, que integrarao o ajuste correspondente.

Praro minimo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

de 2021.

(assinatura e jdentificagao do representante legal)

Rna Joao Alexandre da Silva, 84 - Centro - Calqudo - PE.  CEP. 55.375-000
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ANEXO -Vll

PROTOCOL0 DE RECEBIMENTO DO EDITAL

Ref.: PREGAO (PRESENCIAL) N° 002/2021

OBJETO:   Contratapao  de  instituieao  financeira,  em  cafater  de  exclusividade,  para
processamento  dos  cfeditos  da  folha  de  pagamento  dos  servidores  ativos  (estatufarios,
contratados,  comissionados  e  conveniados),  inativos  e  pensjonistas  da  Prefeitura  Municipal
de Caleado,  pelo periodo de 05  (cinco) anos,  conforme especificac6es constantes no termo
de referencia.

RAZA0 SOCIAL:

CNPJ:  NO:

ENDERECO:

BAIRRO: CEP:

MUNIcipIO: ESTADO:

FONE: FAX:

E-MAIL:

Acusamos o  recebimento do edital  pare  participar do  processo supracitado e declaramos ter
Pleno  conhecimento  de  que  o  preenchimento  incorreto  deste  protocolo  exime  a  PrefeitLJra
Municipal  de Calcado  de  qualquer  responsabilidade  quanto  ao  nao  recebimento,  de  nossa
parte, de correspondencia e/ou mensagens que possam ser enviadas.

Angelim,.........de

Nome:

Assinatura:

de 2021.

5W     ®'\,o".ON9,

OBS...    Nledianto    aquisi?ao    cleste   Edital,    este    PFZOTOCOL0   devefa   ser
preenchido,  carimbado  e  ser entregue/enviado  na  CPL ou  atrav6s  do  e-mail:
ticitacaocalcado@hotmail.com
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