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ESTADO DE SANTA CATARINA  
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE ORLEANS  

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 

PROCESSO Nº 203/2018 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO  
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2018  
 
A PREFEITURA DE ORLEANS torna público, para conhecimento dos interessados, que o Pregoeiro e sua Equipe 
de Apoio, constituídos pelo Decreto Municipal nº 4. 218 de 16 de Janeiro de 2018, reunir-se-ão no dia, hora e 
local designados neste Edital, na SALA/SETOR DE LICITAÇÕES, situada na sede da Prefeitura Municipal, rua XV 
de Novembro, 282, Centro, Orleans, SC, onde será realizada licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do 
tipo "MAIOR LANCE".  
 
O certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006, 
subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, demais leis aplicáveis à espécie bem como pelas 
disposições fixadas neste Edital e seus Anexos. 
 
a) Os envelopes contendo a Proposta e Documentos para Habilitação, para o objeto da presente licitação deverão 
ser protocolados até o dia 27/11/2018 às 17h00min (sem qualquer tolerância quanto ao prazo de entrega dos 

envelopes) na Sala/Setor de Licitações, localizado na Prefeitura Municipal de Orleans, na rua XV de Novembro, 

282, Centro, Orleans, SC. Não haverá atendimento aos sábados, domingos, dias santos e feriados.  
 
b) A abertura da presente licitação dar-se-á em Sessão Pública, dirigida pelo Pregoeiro, a ser realizada no dia 
28/11/2018 às 13h45min, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital, na Sala/Setor de 
Licitações, localizado na Prefeitura Municipal de Orleans, na Rua XV de Novembro, 282, Centro, Orleans, SC. 
 
c) Não serão aceitas nem recebidas, em hipótese alguma, documentações e propostas após a data e hora 
aprazadas para esta licitação, ainda que tenham sido despachadas, endereçadas e ou enviadas por qualquer 
meio, anteriormente à data do Pregão. 
 
d) Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que impeça a realização 
deste evento na data acima marcada, a licitação ficara automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil 
subsequente, independentemente de nova comunicação, salvo que ocorra algum fato que impeça de assim ser 
procedido, o que será constado em Ata e devidamente justificado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
 
e) O procedimento licitatório é um procedimento previsto em lei. A sessão de abertura da licitação é um ato 
público e oficial, onde os participantes devem respeitar e cumprir as cláusulas previstas nesse edital. O não 
cumprimento de qualquer um destes requisitos acarretará na desclassificação ou inabilitação da participante ou 
no não credenciamento do representante. 
 

 
I - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
 
A presente Licitação tem por objeto CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORIZADA PELO 
BANCO CENTRAL DO BRASIL, INCLUSIVE COOPERATIVAS DE CRÉDITO, PARA OPERAR OS 
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 
SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS, ESTATUTÁRIOS, E CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, 
DO PODER EXECUTIVO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS. 
 
II - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
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2.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas que satisfaçam as condições estabelecidas 
neste edital; 
 
2.2. É vedada à participação de pessoa jurídica em recuperação judicial ou extrajudicial; em regime de 
concordata ou falência; que tenha sido declarada inidônea por ato do Poder Público nas esferas municipais, 
estaduais e federais; que esteja com direito de participar de licitação suspenso no Município de Orleans, SC; 
ou ainda, empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes do 
órgão/entidade licitante, bem como membro efetivo ou substituto da Comissão de Licitação. 
 
2.3. Toda Documentação de Credenciamento, Habilitação e Proposta de Preço deverá ser apresentada à 
época e local pertinente, rubricada e ordenada na forma deste Edital. 
 
2.4. Não será admitida a participação conjunta nesta licitação, de Empresas controladoras, controladas, 
coligadas ou subsidiárias entre si ou, ainda que, independentemente, nomeiem um mesmo representante. 
 
2.5. A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e 
conteúdos deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor, e a 
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer 
fase da licitação; 

 
2.6. Qualquer manifestação nesta licitação condiciona-se à apresentação, pelo preposto da licitante, de seu 
documento de identidade com foto e instrumento público de procuração ou instrumento particular, sem 
necessidade de reconhecimento de firma, mais o Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto 
Social) em vigor. Em sendo proprietário ou sócio da empresa, deverá apresentar documento de identidade com 
foto e cópia do Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social); 

  

2.6.1. A não apresentação ou a incorreção dos documentos previstos no item anterior não desclassificará ou 
inabilitará a licitante, mas impedirá a pessoa presente de constar em ata, receber intimações, interpor recursos 
ou desistir de sua interposição; 

 
2.6.1.1. Se for sanável o ponto em desacordo com o item anterior, poderá ser corrigido na Sessão Pública; 

 
2.7. Os documentos deverão estar todos em nome da matriz ou todos em nome da filial, exceto aqueles que 
comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz ou filial e referir-se ao local do domicílio ou sede da 
licitante; 
 
2.8. O preposto e/ou representante legal das licitantes, durante as fases de propostas e habilitação, poderá 
utilizar-se de telefone celular e/ou equipamentos eletrônicos, limitando-se a fazê-lo para uso restrito ao certame 
em tela, caso contrário, será convidado a retirar-se do recinto para não haver prejuízo aos trabalhos; 
 
2.9. Quando em abertura de processo licitatório, só será permitido dirimir dúvidas ou discussões relacionadas 
ao processo que está sendo instaurado. 
 
                       

III - DO CREDENCIAMENTO 

 
 
3.1. No local e data estipulado no preâmbulo deste edital, os representantes das empresas interessadas em 
participar do certame que pretendam ofertar lances, com poderes gerais de representação, deverão se apresentar 
junto ao Pregoeiro, devidamente munidos dos documentos que os credenciem a participar desta licitação, inclusive 
com poderes para formulação de ofertas e lances verbais, se for o caso, nos termos previstos pelo inciso IV, do 
artigo 11, do Decreto n.º 3.555/2000 e demais documentos relacionados a seguir: 
 
a) Tratando-se de Proprietário ou Sócio: 
- Documento de identidade de fé pública com fotografia; 
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- Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social) em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado dos 
documentos referentes às eleições de seus administradores. 
 
b) Tratando-se de Representante Legal: 
- Documento de identidade de fé pública com fotografia; 
- Instrumento público de procuração ou instrumento particular de procuração, com poderes para representar a 
empresa em licitações ou, especificamente, neste pregão e suas respectivas fases/etapas, inclusive 
formulação de lances em pregões, obrigatoriamente com firma reconhecida ou Carta de Credenciamento com 
firma reconhecida (conforme Anexo III). 
- Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social) em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado dos 
documentos referentes às eleições de seus administradores. 
 
3.1.1. O licitante que for microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar Certidão 
Simplificada, atualizada, original ou cópia autenticada, expedida pela Junta Comercial para comprovação da 
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (se for o caso), na forma do artigo 8º da IN nº 
103/2007 do Departamento de registro do Comércio (DNRC), cuja ausência não impedirá o credenciamento da 
licitante. 
 
3.1.2. Apresentar a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo 
inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, modelo de uso facultativo – Anexo IV do 
Edital. A declaração deverá conter nome ou razão social e endereço completo, telefone, fac-símile e-mail da 
licitante, bem como assinada por pessoa com poderes para tal; 
 
3.2. Os documentos exigidos nas letras “a” e “b” do item anterior poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Comissão Permanente de 
Licitação do Município de Orleans, bem como por Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio, ou através da 
publicação em órgão da imprensa oficial; 
 
3.3. A licitante que não se fizer representar na Sessão Pública do pregão deverá entregar os documentos 
solicitados nos itens 3.1 em um terceiro envelope, no Setor de Licitações, juntamente com o Envelope da 
Proposta e o Envelope da Habilitação, contendo no anverso do mesmo: ENVELOPE Nº 03 – Documentos de 
Credenciamento.  
 
3.4. Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões os representantes das proponentes que 
estiverem devidamente credenciados.  
 
3.5. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir no procedimento 
licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada. 
 
3.5.1. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 
 
3.5.2. Quando da necessidade de realização de nova sessão pública, poderá a empresa credenciar novo 
representante legal, mesmo que não tenha se credenciado na Sessão Pública anterior deste Pregão (Princípio 
da Supremacia do Interesse Público, bem como Princípio da Economicidade e Princípio da Competitividade); 
 
3.5.3. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 
 
3.6. A não comprovação de que o interessado possui poderes específicos para representar a licitante no 
certame, bem como a não apresentação ou incorreção insanável de qualquer dos documentos exigidos, 
impossibilitará o credenciamento e implicará na impossibilidade de participar da fase competitiva, 
consubstanciada nos lances verbais, lavrando-se em ata da Sessão Pública o ocorrido e, permanecendo tão 
somente no certame a sua proposta escrita; 
 
 

IV - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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4.1. Cada licitante deverá apresentar dois envelopes de documentos, a saber: de Proposta de Preços e de 
Habilitação.  
 
4.2. Os envelopes de documentos relativos à Proposta de Preços e à Habilitação deverão ser entregues 
separadamente, em envelopes fechados, e identificados com a razão social da licitante, o número e o título do 
conteúdo ("Proposta de Preços” ou "Documentos de Habilitação"), na forma dos incisos I e II a seguir: 
 
 
I - Envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preços: 
 
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA DE ORLEANS  
PROCESSO Nº 203/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2018 

LICITANTE:  
CNPJ:  
TELEFONE:  
EMAIL:  

 
II - Envelope contendo os Documentos de Habilitação: 
 
ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA DE ORLEANS  
PROCESSO Nº 203/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2018 

LICITANTE:  
CNPJ:  
TELEFONE:  
EMAIL: 

 
4.3. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados no original, ou por 
cópia com autenticação procedida por tabelião ou por servidor designado pela Administração Municipal, ou ainda 
por publicação em Órgão da Imprensa Oficial (perfeitamente legíveis). 
 
4.3.1. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos 
referentes à proposta de preços e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do 
Brasil. 
 
4.3.2. Quaisquer documentos, necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados em língua 
estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por 
tradutor juramentado. 
 
4.3.3. O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preços e da habilitação deverá ser do mesmo 
estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer os materiais e/ou serviços, objeto da presente licitação. 
 
4.4. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-
símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de 
ilustração das propostas de preços.   
 
4.5. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (proposta de preços e habilitação), e obedecerá ao 
critério do "MAIOR LANCE". 
 

 
V - DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N.º 1) 
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5.1. A proposta de preços deverá ser apresentada com base nas especificações do Anexo I, deste edital, 
devendo obrigatoriamente ser digitada ou impressa preferencialmente em papel timbrado da empresa, em 
idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo a razão social 
completa e CNPJ da licitante, endereço, telefone e/ou “fac-símile” e/ou endereço eletrônico, preferencialmente 
em papel timbrado, em uma única via com todas as suas folhas numeradas e rubricadas, devendo a última 
folha ser datada e assinada pelo representante da licitante devidamente identificado.  
 
5.2. A proposta poderá ser apresentada através do Sistema Betha Auto Cotação gravado em uma mídia 
eletrônica (pen drive ou cd) (opcional) no Envelope da Proposta juntamente com uma via impressa, de acordo 
com o modelo constante do Anexo II deste edital e deverá obrigatoriamente conter: 
 
a) a identificação do objeto ofertado, observadas as especificações constantes do Anexo I do presente 
edital, informando as características, marca e quaisquer outros elementos referentes ao bem cotado, de forma 
a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar se as especificações no presente Pregão foram ou não 
atendidas; 
 
b) o preço unitário e total por item, expresso em reais, com no máximo 2 (duas) casas decimais; 
 
c) o número do item ofertado que deverá corresponder exatamente ao item e quantidade do Anexo I deste 
edital; 
 
d) o prazo de validade da proposta será de 60 dias, contados da data limite para apresentação das 
propostas neste Pregão; 
 
e) o prazo do contrato será de (60 meses). 
 
5.3. Havendo divergência entre o valor unitário e total, prevalecerá o de maior valor para composição do preço.  
 
5.4. Nos preços cotados devem estar inclusos todos os custos relacionados com a remuneração e encargos 
sociais e outros, pertinentes ao fornecimento do(s) objeto(s), bem como taxas, impostos, fretes, e demais 
despesas diretas e indiretas incidentes sobre o(s) mesmo(s), sendo de responsabilidade da licitante o 
pagamento de eventuais indenizações ou verbas de natureza trabalhista, previdenciária, tributária e etc. 
 
5.5. Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante da empresa devidamente identificado. 
 
5.6. Na hipótese prevista no subitem 5.5, estando presente o representante legal na sala onde estão sendo 
abertos os envelopes e, desde que devidamente comprovada a sua legitimidade de representação por 
intermédio de procuração com poderes específicos inerentes ao presente Pregão, a falta da assinatura poderá 
ser sanada no ato da constatação de tal fato. 
 
5.7. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica submissão a 
todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas 
contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 
 
5.8. As propostas porventura sem data serão consideradas emitidas para o dia do vencimento desta licitação.      
 
5.9. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório. 
 
 

VI - DA SESSÃO PÚBLICA 

 
 

6.1. Na sessão pública do Pregão será lavrada ata da Sessão Pública circunstanciada, contendo, sem prejuízo 
de outros, o registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas na ordem de 
classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e as licitantes com intenção de recorrer, 
sendo os motivos registrados em ata; 
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6.1.1. A ata da Sessão Pública circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio presente 
e por todos os prepostos das licitantes presentes, através dos interessados ou representantes devidamente 
credenciados; 

 
6.2. Iniciada a sessão pública do Pregão, esta não será suspensa ou transferida, salvo motivo excepcional 
assim caracterizado pelo Pregoeiro; 

 
6.2.1. Verificando-se o adiamento da sessão pública do Pregão, o Pregoeiro determinará nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes; 

 
6.2.2. Será lavrada ata da Sessão Pública a ser assinada por todos os presentes relatando todos os atos e 
fatos ocorridos até o momento da suspensão da sessão pública, inclusive os motivos do adiamento; 

 
6.3. O Pregoeiro poderá interromper a sessão, temporariamente, para determinar alguma providência 
administrativa para o bom andamento dos trabalhos. 
 
6.4. Somente será admitida a saída e retorno de representante da sala desde que devidamente motivado e 
autorizado pelo Pregoeiro. 
 
6.5. A saída de representante da Sessão Pública, sem autorização do Pregoeiro, subentende-se como 
abandono/desistência de participação do certame. 
 
 

VII - DA ABERTURA DA SESSÃO, RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS ENVELOPES. 
 
 
7.1. A Sessão terá início no local e data estipulados neste Edital, onde será realizado o credenciamento dos 
interessados ou de seus representantes, que consistirá na comprovação de que possui poderes para 
formulação de ofertas e lances verbais, para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame e entrega 
dos demais documentos exigidos conforme Cláusula Terceira do presente Edital. 
   
7.2. Após a etapa de Credenciamento e verificação da apresentação da Declaração de Pleno Atendimento aos 
Requisitos de Habilitação, as propostas serão abertas e analisadas pelo Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de 
Apoio, quanto à sua aceitabilidade, conforme: 
a) Se o objeto ofertado é compatível com o objeto descrito no Edital e com as formalidades dele; 
b) Se o preço cotado na proposta escrita está excessivo de acordo com os preços praticados no mercado; 
c) Se o preço cotado na proposta escrita está inexequível de acordo com os preços praticados no mercado; 
 
7.2.1. Será enfatizada a análise da letra “a” do item anterior (objeto e formalidades), sendo observadas as 
letras “b” e “c” quando flagrantes, ou seja, de fácil percepção; 

 
7.3. Será desclassificada a proposta da licitante que: 

 
7.3.1. Estiver expressa de forma omissa, incompleta ou incorreta, impedindo a identificação do item licitado; 

 
7.3.2. Não atender às especificações mínimas dos produtos/serviços, exigidas neste Edital; 

 
7.3.3. Conflitarem com a legislação em vigor; 

 
7.4. Não serão consideradas para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens não previstas no Edital; 

 
7.5. Ocorrendo divergência entre o preço unitário e total, será considerado o preço unitário; e ocorrendo 
divergência entre o valor expresso por extenso e em algarismo, será considerado o valor expresso por extenso; 

 
7.6. O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá aceitar a correção de eventuais falhas ou 
omissões na própria sessão pública, principalmente àquelas formais; 
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7.7. Na apreciação das propostas o Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá solicitar informações 
complementares, amostras e/ou prospectos, a fim de obter maiores informações sobre o produto e/ou serviço 
ofertado, o que deverá ser providenciado no prazo estabelecido na ata da sessão pública, sob pena de 
desclassificação; 
 
7.7.1. No caso de não haver entrega da(s) amostra(s) e/ou prospecto(s), quando solicitada(s), ou ocorrer atraso 
na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou haver entrega de amostra(s) para análise fora das 
especificações técnicas previstas no Anexo I deste Edital, a proposta da licitante será desclassificada, estando 
sujeita às penalidades e sanções previstas neste Edital e legislação vigente; 

 
7.8. Depois de verificada a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital, o 
Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preço para cada 
um dos itens objeto da presente licitação, os respectivos valores ofertados e a marca; 

 
7.9. Participarão dos lances verbais e sucessivos por item ofertado o autor da proposta de maior preço e os 
autores das propostas que apresentem valores até 10% inferiores, relativamente, a de maior preço; 
 
7.10. Caso existam empates e diversas empresas dentro da faixa dos 10% (dez por cento), subitem anterior, 
serão classificadas todas estas para que os autores participem dos lances verbais; 

 
7.11. Caso não houver, no certame, pelo menos três propostas escritas de preços classificadas, o Pregoeiro, 
auxiliado por sua Equipe de Apoio, classificará as melhores propostas em até o máximo de 03 (três), exceto 
quando houver empate nas propostas, caso em que serão todos esses convidados a participar da etapa de 
lances (até o 3º maior preço); 

 
7.12. Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos pelos 
credenciados das licitantes classificadas. Tais lances verbais deverão ser formulados de forma sucessiva, em 
valores distintos e decrescentes, de forma razoável, sendo que o valor do primeiro lance verbal deverá ser 
superior ao valor da maior proposta escrita ofertada; 

 
7.12.1. O Pregoeiro convidará os credenciados das licitantes a apresentarem, individualmente, lances verbais, 
a partir da proposta escrita classificada com o maior preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem 
crescente de valor; 

 
7.12.2. A oferta de lances deverá ser efetuada pelo valor total bruto para todos os licitantes; 

 
7.12.3. Caso duas ou mais propostas dentre as inicialmente ordenadas para oferecer lances verbais 
apresentarem preços iguais, será realizado previamente sorteio para determinação da ordem de oferta dos 
lances; 
 
7.12.4. Caso as licitantes participantes do sorteio desistam de apresentar lance verbal para o item em questão, 
a classificação dar-se-á de acordo com o resultado do sorteio; 
 
7.12.5. Caso não se realizem mais lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, 
exclusivamente pelo critério de maior preço por item, podendo registrar os maiores preços de cada licitante 
classificado à etapa de lances, mesmo inferiores ao maior preço final, devendo estes constarem em Ata da 
Sessão Pública para sanar eventuais problemas futuros e, se necessário for, a negociação; 

 
7.12.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão da 
licitante da(s) rodada(s) posterior (es) de oferta de lances verbais, ficando sua última proposta registrada para 
classificação, no final da etapa competitiva; 

 
7.12.7. Caso não se realize nenhum lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de 
maior preço e o valor estimado para a contratação; 
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7.13. O encerramento da 1ª parte da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances: 

 
7.13.1. Caso o licitante que tenha proferido o lance mais bem classificado NÃO SEJA microempresa ou 
empresa de pequeno porte, serão consideradas com ele EMPATADAS, as propostas formuladas por 
microempresas e empresas de pequeno porte, cujos últimos lances sejam até 5% inferiores ao melhor preço; 

 
7.13.2. Será oportunizado ao licitante mais bem classificado entre os empatados, observado o item 7.13.1, 
apresentar proposta superior ao preço vencedor, situação que, uma vez concretizada, importará na 
adjudicação do objeto licitado em seu favor; 

 
7.13.3. Na hipótese do licitante mais bem classificado entre os empatados não apresentar proposta superior ao 
preço vencedor da etapa de lances, serão convocados, se houverem, remanescentes dentre os empatados, 
respeitada a ordem classificatória, para exercitarem o mesmo direito; 

 
7.13.4. Caso não haja novas propostas pelos licitantes considerados empatados visando superar o preço 
originalmente ofertado pelo licitante vencedor da primeira etapa de lances, a este será adjudicado o objeto 
licitado; 

 
7.14. Não poderá haver desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades e 
sanções constantes deste Edital e legislação vigente; 
 
7.15. É vedada a oferta de lance visando empate com proposta de outra licitante; 

 
7.16. O Pregoeiro poderá, a seu critério, estipular parâmetros ou percentuais sobre os quais os lances verbais 
devem ser acrescidos, bem como o tempo de oferecimento de lances; 

 
7.16.1. Durante etapa de lances, o pregoeiro poderá, a seu critério, alterar o acréscimo mínimo estipulado no 
item anterior. 

 
7.17. Declarada encerrada a etapa competitiva (todos os participantes declinarem da formulação de lances) e 
classificadas as propostas, o Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, examinará a aceitabilidade da 
primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivadamente a respeito; 

 
7.17.1. O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá negociar com o autor da oferta de maior valor 
com vistas ao aumento de preços para maior recolhimento aos cofres públicos; 

 
7.17.2. Se a oferta não for aceitável, mesmo após a tentativa de negociação, o Pregoeiro, auxiliado por sua 
Equipe de Apoio, examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, 
e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital; 

 
7.18. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o credenciado para que seja obtido preço melhor; 

 
7.19. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de "MAIOR LANCE", desde que atendida 
as exigências de habilitação e especificações constantes deste Edital. 
 
7.20. Encerrada a fase competitiva do Pregão e ordenada as propostas, imediatamente serão abertas pelo 
Pregoeiro o Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação da(s) licitante(s) vencedora(s). 
 

 
VIII - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N.º 2) 

 
 
8.1. O Envelope de Habilitação deverá conter os documentos abaixo elencados: 
 
8.2. Para habilitação de empresas cadastradas junto a Prefeitura de Orleans na presente Licitação será 
exigida a entrega dos seguintes documentos: 
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a) Certificado de Registro no Cadastro de  Fornecedores  da  Prefeitura de Orleans; 

 
a.1)  Para suprir a documentação vencida, relacionada no Certificado de Registro Cadastral – CRC, deverá(ão) 
ser entregue(s) o(s) documento(s) hábil(eis) em original; ou cópia autenticada por cartório; ou cópia autenticada 
pelo pregoeiro ou membro da equipe de apoio, na abertura do envelope nº 2 – documentos de habilitação, 
mediante a exibição dos originais; ou exemplar da publicação em órgão da imprensa oficial; ou cópia 
autenticada por servidor público municipal; 

 
8.3- Para habilitação de empresas NÃO cadastradas junto ao Município de Orleans, será exigida a 
entrega dos seguintes documentos: 
      
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades Comerciais, e no caso de sociedades por ações acompanhado de documentos  de eleição de seus 
administradores. (dispensado no caso de ser apresentado no credenciamento). 
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em 
exercício.          
d) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, (CNPJ). 
e) Prova de regularidade com a Dívida Ativa da União, Fazenda Federal (referente à Dívida Ativa da União e 
Débitos Previdenciários); Estadual e Municipal, da sede do licitante. 
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRS; 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT). 
h) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor ou pelos cartórios de registro de 
falência e concordata da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 
pessoa física. (Qualificação econômico-financeira) 
i) Registro ou inscrição na entidade profissional competente, ou seja, Banco Central do Brasil. 
 
 
8.4. Além dos documentos acima mencionados deverá ser entregue: 
 

a) Declaração emitida pela Empresa atestando que atende ao inciso XXXIII, art. 7º da Constituição 
Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer 
trabalho a menores de quatorze anos, salvo condição de aprendiz) – modelo de uso facultativo – 
Anexo V do Edital. 
 

b) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo, modelo de uso facultativo conforme anexo VI. 

 

c) Declaração da licitante se comprometendo funcionar Agência bancária na sede do Município de 
Orleans, durante toda a vigência do contrato, considerando-se os prazos previstos para sua instalação, 
bem como que possuir qualificação técnica para atendimento ao objeto desta licitação, em 
equipamentos, pessoal necessário, bem como estrutura tecnológica. 

 

 
8.5. As microempresas e empresas de pequeno porte devidamente identificadas no credenciamento, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição, inclusive quanto à comprovação da qualidade de empresa de pequeno porte ou 
microempresa. A eventual restrição poderá ser sanada após o julgamento das propostas de preços, como 
condição para a assinatura do contrato, na forma da Lei Complementar nº 123/06. 
 
8.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa ou empresa de 
pequeno porte poderá requerer a suspensão da sessão pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por 
igual período a critério da Administração, para regularização dos documentos relativos à regularidade fiscal, 
conforme Lei Complementar nº 147/2014. 
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8.5.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará em decadência do 
direto à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8666/1993, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato 
ou revogar a licitação. 
 
8.6. Os documentos de habilitação deverão estar válidos na data da sessão de abertura de envelopes, 
apresentados em original ou cópia autenticada em cartório competente ou publicação em órgão de imprensa 
oficial, ou, ainda, cópias com apresentação do original, que venham a ser autenticadas durante a sessão de 
abertura dos mesmos pelo Pregoeiro ou membros da equipe de apoio, ou, também, cópias obtidas na internet, 
desde que possam ter a sua autenticidade e veracidade confirmadas pelo mesmo meio. 
 
8.6.1. Para os documentos que não apresentarem prazo de validade ou validade indeterminada, quando for o 
caso, considerar-se-á 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de emissão. 
 
8.6.2. A documentação de habilitação deverá ser apresentada em nome da licitante que será responsável pela 
execução do contrato e faturamento, com o mesmo número do CNPJ e endereço. Serão aceitos documentos 
com a mesma razão social, porém CNPJ e endereço diverso quando os mesmos tiverem validade para todas 
as filiais e matriz. 
 
8.7. O Licitante que entender estar desobrigado de apresentar qualquer documento de habilitação deverá 
demonstrar esta situação, juntando o respectivo comprovante. 
 
8.8. O pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, e, em conformidade com o inciso XIV do artigo 4º da Lei 
10.520/02 inciso, bem como acórdão TCU 1758/2003, poderá efetuar o saneamento dos documentos de 
habilitação, quando for o caso. 
 
8.9. O procedimento para inscrição no cadastro de fornecedores encontra-se disponível no setor de Licitação 
da Prefeitura de Orleans ou no site da Prefeitura no endereço eletrônico: www.orleans.sc.gov.br 
 
8.10. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas vencedoras, 
permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, passando a fazer parte integrante do processo.  
 

 
IX - DO LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO  

 
 

9.1. O Banco deverá manter ponto de atendimento na cidade de Orleans. 
 

 
X - DO PAGAMENTO 

 
 
10.1. A contratada deverá efetuar o pagamento do valor homologado na licitação, no prazo máximo de até 10 
(dez) dias corridos, contados da assinatura do contrato, em uma única parcela no banco: 001, agência:0955-5 
conta: 8036-5. 
 

 
XI - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
 

11.1. A contratada será garantida o direito de prestar, em caráter de exclusividade, ressalvadas disposições 
legais, o serviço de processamento das contas salários dos servidores ativos, inativos, estatutários e 
contratados da administração direta, do poder executivo, da Prefeitura Municipal de Orleans, com isenção total 
de tarifas para o município, conforme abaixo: 
 
11.1.1. Serviços bancários em regime de exclusividade para pagamento dos valores correspondentes a folha de 
pagamento de todos servidores municipais ativos, inativos, estatutários e contratados da administração direta, 

http://www.orleans.sc.gov.br/
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em número aproximado de 689 (seiscentos e oitenta e nove) servidores, mediante crédito efetuado em conta-
salário e/ou corrente, sem qualquer ônus ou custos (sejam de que naturezas forem) aos servidores e/ou 
credores, abrangendo todos os que já integram os quadros funcionais e demais admitidos durante o prazo de 
execução do contrato. 
 

11.1.2. Os créditos a serem lançados nas contas dos servidores serão os correspondentes aos valores líquidos 
das folhas de pagamento mensal, 13° salários, férias e os demais decorrentes/advindos da relação contratual 
existente com a administração direta. 

 

11.1.3. Os valores referentes a pagamento de aposentados que residirem em estados ou municípios onde não 
houver agência credenciada da licitante vencedora ficam excluídos do contrato. 

 

11.1.4. A instituição financeira vencedora da licitação será responsável durante o prazo do contrato, pelo 
pagamento e crédito da folha de pagamento, com exclusividade. Abaixo se encontra a situação salarial, base 
mês de junho de 2018: 

 

remuneração base contratados comissionados efetivos aposentados estagiários total 

até r$ 1.000,00 6 1 15 8 105 30 

de r$ 1.001,00 a r$ 
2.500,0 

56 30 283 9 - 378 

de r$ 2.501,00 a r$ 
5.000,00 

31 34 179 9 - 253 

acima de r$ 
5.000,00 

- 9 18 1 - 28 

total 93 74 495 27 105 689 

 

11.1.5. Atendimento das normas do banco central, em especial a resolução 4.292/2013 ou normativa que vier a 
regulamentar a matéria durante o período do contrato, constando também que é de responsabilidade do 
vencedor do certame/contratado depositar os recursos dos detentores da portabilidade junto ao banco 
escolhido, no mesmo dia em que depositados nas contas salários.   

 

11.2. Produtos e tarifas; 

 

11.2.1. A contratada deverá disponibilizar, no mínimo, a franquia de serviços bancários essenciais com isenção 
de tarifas definidas no inciso I do artigo 2º da resolução 3.919/2010 do CMN - conselho monetário nacional, ou 
posterior. 

 

11.2.2. Eventuais alterações na franquia de serviços bancários essenciais deverão ser comunicadas por escrito 
a Prefeitura Municipal de Orleans, de preferência antes de entrar em vigor. 

 

11.2.3. A contratada poderá oferecer empréstimos consignáveis em folha de pagamento, sem caráter de 
exclusividade, com taxas de juros reduzidas. 

 

11.2.4. O crédito consignado em folha dar-se-á através de certificação de margem consignável emitido pelo 
setor pessoal do município limitando-se ao estabelecido em legislação vigente. 

 

11.3. Informes necessários à formulação das propostas; 

 

11.3.1. O valor médio bruto mensal da folha de pagamento é de R$ 2.254.179,56 (dois milhões duzentos e 
cinquenta e quatro mil cento e setenta e nove e cinquenta e seis centavos), base mês de junho/2018. 

 

11.3.2. Data do pagamento: até o último dia útil do mês. 
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11.3.3. Os servidores recebem o 13° (décimo terceiro) salário normalmente em uma única parcela no mês de 
dezembro. 

 

11.3.4. O valor ofertado deverá ser líquido, no valor mínimo inicial de R$ 600.000,00 (seiscentos  mil reais), não 
cabendo à contratada a retenção de parcela ou percentual a qualquer título, para os serviços de processamento 
e gerenciamento da folha de pagamento. 

 

11.3.5. Prazo de execução e vigência do contrato: 60 (sessenta) meses. 

 

11.4. Critério para aferição da proposta mais vantajosa. 

 

11.4.1. Com a finalidade de aferição da proposta mais vantajosa à administração, a Prefeitura Municipal de 
Orleans adotará como critério a maior oferta de preço, referente aos serviços de processamento e 
gerenciamento da folha de pagamento e permissão de uso de espaço físico, pelo período de 60 (sessenta) 
meses. 

 

11.5. Responsabilidades e Obrigações da Contratada; 

 

11.5.1. Promover a abertura de contas dos servidores da administração direta, da Prefeitura Municipal de 
Orleans, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da listagem fornecida pelo município, da 
qual constará o nome, o número de inscrição do CPF, a carteira de identidade e o endereço de cada servidor, 
podendo o referido prazo ser prorrogado a critério da administração. 

 

11.5.2. A instituição financeira contratada centralizará e processará os créditos provenientes da folha de 
pagamento gerada pela Prefeitura Municipal de Orleans aos beneficiários, que atualmente representam 
aproximadamente 689 (seiscentos e oitenta e nove) servidores, creditando em conta-salário, autorizando ou 
efetivando a transferência dos valores a outras instituições financeiras daqueles beneficiários que optarem pela 
portabilidade, observadas as normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, em especial a resolução 
4.292/2013 ou normativa que vier a regulamentar a matéria durante o período do contrato, constando também 
que é de responsabilidade do vencedor do certame/contratado depositar os recursos dos detentores da 
portabilidade junto ao banco escolhido no mesmo dia em que depositados nas contas salários. 

 

11.5.3. Caso a instituição contratada não possua agência bancária instalada na sede do município de Orleans, 
terá prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua instalação no centro do município, contados a partir da 
assinatura do contrato. 

 

11.5.4. Durante toda a vigência do contrato, a contratada deverá estar em situação regular junto ao INSS, ao 
FGTS e à Fazenda Nacional, mediante o recolhimento das contribuições e impostos respectivos. 

 

11.5.5. A instituição contratada deverá disponibilizar ao município softwares compartilhados ou cedidos para 
transferência dos créditos salariais. 

 

11.5.6. Efetuar os créditos dos pagamentos nas contas dos servidores, sem qualquer custo, em conformidade 
com as informações repassadas pela Prefeitura Municipal de Orleans. 

 

11.5.7. O pagamento dos servidores municipais não implicará em qualquer custo para o município. 

 

11.5.8. Respeitar o limite da margem consignável dos salários no caso de concessão de empréstimos aos 
servidores, solicitando para a Prefeitura Municipal de Orleans as informações necessárias. 

 

11.5.9. Responder por todos os impostos, taxas, seguros, e quaisquer outros encargos que incidam ou venham 
a incidir sobre os respectivos serviços a serem prestados. 
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11.5.10. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

 

11.5.11. A Prefeitura Municipal de Orleans não assume, inclusive para efeitos da lei nº 8.078/1990 – código de 
proteção e defesa do consumidor, qualquer responsabilidade pela atividade exercida pela contratada.  

 

11.5.12. A Prefeitura Municipal de Orleans não assume qualquer responsabilidade pelos compromissos 
assumidos por seus servidores. 

 

11.5.13. É vedada a subcontratação de outra instituição financeira, mesmo que seja sua controlada ou 
controladora, para a execução total ou parcial dos serviços, objeto desta licitação. 

 

11.5.14. Efetuar o pagamento do valor homologado na licitação, no prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, 
contados da assinatura do contrato, em uma única parcela no banco: 001, agência:0955-5 conta: 8036-5. 

 

11.6. Das Obrigações da Contratante; 

 

11.6.1. Efetuar os pagamentos de salários de seus servidores por intermédio da contratada. 

 

11.6.2. Fornecer à instituição adjudicante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da assinatura do 
contrato, listagem com o nome, o número de inscrição do CPF, carteira de identidade e o endereço de cada 
servidor ativo, inativo, pensionista, estatutário, celetista e contratado da administração direta, autárquica e 
fundacional do poder executivo da Prefeitura Municipal de Orleans. 

 

11.6.3. Informar sempre que solicitado pela contratada, o saldo da margem consignável dos salários dos 
servidores, por ocasião da solicitação de empréstimos. 

 

11.6.4. Enviar a relação nominal de servidores, contendo os valores líquidos a serem creditados, bem como os 
demais dados necessários solicitados pela contratada, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis da data 
prevista para o pagamento dos salários. 

 

11.6.5. Transferir para a instituição contratada, a totalidade dos salários dos servidores ativos, inativos, 
estatutários, celetistas e contratados da administração direta, do poder executivo do município, através de 
crédito em conta-corrente do servidor. 

 

11.6.6. Garantir as informações e documentação necessária à execução dos serviços por parte da contratada, 
com a inclusão e exclusão de servidores. 

 

11.6.7. Disponibilizar os recursos suficientes destinados à realização de pagamentos referidos no item 11.5.2. 

 

11.6.8. Prestar todo o apoio necessário a contratada para que seja alcançado o objeto do termo em toda sua 
extensão. 

 

11.6.9. Proceder a fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações 
relativas ao serviço prestado, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada. 

 

11.6.10. A contratante concederá, caso haja interesse das partes, os direitos de exclusividade em relação a 
instalação de terminais de autoatendimento/caixa eletrônico ou posto de atendimento bancário (PAB) nos 
espaços internos dos prédios públicos da administração municipal, à instituição financeira vencedora do 
certame. 

 

11.7. Da Fiscalização e Supervisão dos Serviços; 
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11.7.1. O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade 
da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito 
cumprimento do contrato, que serão exercidos por um representante da administração, especialmente 
designado na forma do artigo 67 da lei n.º 8.666 de 1993. 

 

11.7.2. Não obstante a contratada ser a única e exclusiva responsável pela prestação de todos os serviços, a 
administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade 
por fiscal designado: 

 

a) ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da empresa que embargar ou 
dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 

 

b) as decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização serão encaminhadas à 
autoridade competente para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2.º, do art. 67, da lei 
8.666 de 1993. 

 

11.8. Dos Prazos de Execução dos Serviços; 

 

11.8.1. Serviços de processamento e gerenciamento da folha de pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento da listagem fornecida pelo município, da qual constará o nome, o número de inscrição 
do CPF, a carteira de identidade e o endereço de cada servidor.  

 

11.9. Da Estimativa; 

 

11.9.1. Valor mínimo estimado: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 

 
11.10. Da Vigência; 

 

11.10.1. O prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta) meses e iniciar-se-á na data de sua assinatura, 
podendo, por interesse da administração, ser prorrogado por meio de termo aditivo, observando o limite 
estabelecido no parágrafo 4º do art. 57, da lei n.º 8.666, de 1993. 

 

11.11. O fiscal da referida licitação será a servidora Márcia Regina da Silva Lole. 

 
 

XII - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 
 

 
12.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital apontando as falhas ou irregularidades que o 
viciou, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso; 

 
12.2. A ausência de resposta da Administração à impugnação apresentada, não impedirá a licitante de 
participar da abertura desta licitação, sendo esta respondida, posteriormente, na hipótese da impugnação não 
prejudicar as propostas; 

 
12.3. Até o 2º (segundo) dia útil, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos ao ato convocatório; 
 
12.4. As impugnações ao Edital deverão ser protocoladas junto ao Protocolo Central da Prefeitura de Orleans, 
localizado à Rua XV de Novembro, n. 282, Centro, Município de Orleans, SC, CEP 88.870-000, devendo ser 
instruída com os documentos hábeis a comprovar que o signatário detém os poderes legais de representação 
para tanto, bem como obedecer ao prazo legal para interposição, sob pena de não conhecimento da 
impugnação. 
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12.5. As dúvidas encaminhadas eletronicamente deverão ser endereçadas exclusivamente para o endereço: 
licitacao@orleans.sc.gov.br, devendo constar a identificação da empresa e/ou cidadão solicitante; 
 
12.6. A perfeita compreensão do edital se dá somente mediante leitura atenta do conteúdo de todas as suas 
páginas, pois os dispositivos nela contido se complementam a fim de definirem as regras do certame. Portanto, 
recomenda-se aos interessados em participar da presente licitação, antes de oferecer qualquer pedido de 
esclarecimento, efetuar uma leitura completa do edital e procurar esclarecer suas dúvidas em um único 
documento, se for possível, evitando transtornos ao certame; 
 
12.7. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, 
observando-se os prazos, no caso de alteração do teor das propostas técnicas e de preços; 
 
12.8. Ao final da sessão, a licitante que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro deverá manifestar 
imediata e motivadamente tal intenção, com o devido registro em ata, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) 
dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, 
sendo-lhe assegurada vista dos autos; 
 

12.9. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante 
não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela licitante; 
 
12.10. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso, conforme 
art.4º, inciso XVIII e XX da Lei 10.520/2002. 

 
12.11. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo; 

 
12.12. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

 
12.13. O recurso deverá ser interposto mediante petição digitalizada ou impressa através de processamento 
eletrônico de dados, devidamente arrazoada subscrita pelo representante legal ou preposto da recorrente; 

 
12.14. O recurso deverá ser protocolado, preferencialmente, junto ao Protocolo Central da Prefeitura de 
Orleans, localizado à Rua XV de Novembro, n. 282, Centro, Município de Orleans, SC, CEP 88.870-000, 
devendo ser instruída com os documentos hábeis a comprovar que o signatário detém os poderes legais de 
representação para tanto, bem como obedecer ao prazo legal, sob pena de não conhecimento. 
 
12.14.1. À parte que interpuser recurso por meio de fax símile, e-mail ou outro meio, deverá providenciar a 
juntada da via original nos respectivos autos, no prazo de máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena do 
não conhecimento deste; 
 
12.15. O recurso será recebido pelo Pregoeiro e será processado conforme determina a Lei 10.520/02; 

 
12.16. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação à licitante 
vencedora; 

 
12.17. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, no Setor de Licitação; 

 
12.18. A ocorrência de recursos de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento de 
execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a 
pena estabelecida em lei. 
 
 

XIII - DA HOMOLOGAÇÃO 
 

 
13.1. Em não sendo interposto recurso ou se interposto não for provido, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto 
ao licitante vencedor e encaminhar o processo à autoridade competente para a sua homologação. 

mailto:licitacao@orleans.sc.gov.br
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XIV - DO CONTRATO 
 

 
14.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o 
contrato no prazo de 3 (três) dias.  
 
 

XV - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 
 

 
15.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências 
prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93 e alterações subsequentes. 
 
15.2. A rescisão do contrato poderá ocorrer na forma e hipóteses previstas pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, aplicando-se as sanções previstas na legislação de regência. 
 

 
XVI - DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 
16.1. Ficam resguardados os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, na forma 
estabelecida no artigo 77 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 
 

XVII - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 

 
17.1. Quaisquer atos ou ações praticados por empregados, prepostos ou contratados da contratante, que 
resultarem em qualquer espécie de dano ou prejuízo para a Administração Pública e/ou para terceiros, serão 
de exclusiva responsabilidade da contratada. 
 
17.2. São de responsabilidade da contratada eventuais demandas judiciais de qualquer natureza, contra ela 
ajuizadas, relacionadas ao à execução do contrato. 
 
17.3. A licitante vencedora deverá manter, até o cumprimento final de sua obrigação, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente à contratante qualquer 
alteração que possa comprometer o objeto contratado. 
 
 

XVIII - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 

 
18.1. O Contrato a ser celebrado poderá ser alterado, na forma e condições estabelecidas no artigo 65 da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
18.2. O contratado fica obrigado a aceitar, nos termos do art. 65, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário até 25% do valor atualizado do 
contrato, não cabendo nesse caso qualquer tipo de indenização. 
 

 
XIX - DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS 

 

 
19.1. A fiscalização, aceitação e rejeição dos produtos adquiridos, pelo órgão contratante, atenderão ao que se 
encontra definido no edital e seus anexos. 
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XX - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

 
20.1. Fica dispensado a previsão de recursos orçamentários para este processo licitatório. 
 

 

XXI - DAS SANÇÕES 

 
 
21.1. As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais assumidas estarão 
sujeitas as sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de 1993.  
 
I – Advertência; 
 
II – Multa: 
 
a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço, calculado sobre o valor 
correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%; 
b) 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço ou rescisão contratual, por culpa da 
contratada, calculado sobre a parte inadimplente ; 
c) de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula 
do contrato, exceto prazo de entrega; 
 
III – Suspensão: 
 
A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, por até 5 
anos quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta: 
a) não celebrar o contrato; 
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame; 
c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
d) não mantiver a proposta; 
e) falhar ou fraudar na execução do contrato; 
f) comportar-se de modo inidôneo; 
g) cometer fraude fiscal; 
h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não efetuar o 
pagamento. 
 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de faltas graves 
apuradas através de processo administrativo. 
 
21.2. Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, graduando-as e 
podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da licitante ou contratada, nos termos do que dispõe 
o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
21.3. As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/contratada. 
 
21.4. Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 

 
XXII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 
22.1. As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão ser 
dirigidas por escrito a Prefeitura de Orleans/ Setor de Licitações, mediante requerimento, com antecedência de 
até 2 (dois) dias úteis anteriores à data marcada para recebimento dos envelopes. 
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22.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 
22.3. A Prefeitura de Orleans poderá revogar o presente Pregão por razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulá-lo por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
 
22.4. O presente edital e seus Anexos poderão ser alterados, pela Prefeitura de Orleans, antes de aberta a 
licitação, no interesse público, por sua iniciativa ou decorrente de provocação de terceiros, atendido o que 
estabelece o art. 21, § 4º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como adiar ou prorrogar o 
prazo para recebimento e/ou a abertura das Propostas e Documentos de Habilitação. 
 
22.5. Cópia deste Edital e seus Anexos poderão ser obtidas pelos interessados, que devem solicitar pelo e-mail 
licitacao@orleans.sc.gov.br . 
 
22.6. A Administração não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste Pregão, senão 
aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente, ou sua cópia fiel. 
 
22.7. A participação na presente licitação implica na aceitação plena das condições expressas neste edital e 
em seus anexos, operando os efeitos da preclusão quanto a eventuais recursos e/ou impugnações sobre o 
presente instrumento convocatório. 
 
22.8. Fica eleito o Foro da Comarca da Orleans, SC, com prevalência sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que possa vir a ser, para dirimir as controvérsias judiciais decorrentes deste certame. 
 
22.9. O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horários: Rua XV de Novembro, 
nº 282, Centro, nos dias úteis, da Segunda à Sexta, das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min  
horas, pelo fone (48) 3886.0100, (48) 3886-0131, (48) 3886-0109 pelo email: licitacao@orleans.sc.gov.br ou 
pelo site www.orleans.sc.gov.br. 
 

 
 
Orleans - SC, 12 de Novembro de 2018. 
 
 

 
JORGE LUIZ KOCH 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

mailto:licitacao@orleans.sc.gov.br
mailto:licitacao@orleans.sc.gov.br
http://www.orleans.sc.gov.br/
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ANEXO I 
 

PROCESSO N° 203/2018 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2018 

 
Quadro de Quantitativos e Especificações Mínimas do(s) Item(s) 

  
 
 

Item Quantidade Unid.  Descrição Preço Unit. Máximo Total Previsto  

1 
 

1 un SERVIÇOS BANCÁRIOS EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE PARA PAGAMENTO DOS VALORES 
CORRESPONDENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DE TODOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, 
INATIVOS, ESTATUTÁRIOS E CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, EM NÚMERO 
APROXIMADO DE 689 (SEISCENTOS E OITENTA E NOVE) SERVIDORES, MEDIANTE CRÉDITO 
EFETUADO EM CONTA-SALÁRIO E/OU CORRENTE, SEM QUALQUER ÔNUS OU CUSTOS (SEJAM 
DE QUE NATUREZAS FOREM) AOS SERVIDORES E/OU CREDORES, ABRANGENDO TODOS OS 
QUE JÁ INTEGRAM OS QUADROS FUNCIONAIS E DEMAIS ADMITIDOS DURANTE O PRAZO DE 
EXECUÇÃO DO CONTRATO. (17213) 

 
600.000,0000 600.000,00 

                         

                         
                                          
                            Total Geral ------>      600.000,0000 600.000,00 
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ANEXO II 
 

PROCESSO N° 203/2018 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2018 

 
“Modelo de Proposta de Preços” 

 

 

 

 
À  
PREFEITURA DE ORLEANS 
 

 
 

Item 
 

Qtde 
 
 Unid. 

 

   
        Descrição do Produto 

 
Marca 

 
Vlr.Unit. 

 
Vlr. Total 

       
       
 
 
Dados da Licitante 

 
Razão Social/Nome: 
Endereço: 
Município: 
Estado: 
CEP: 
CNPJ/CPF/MF: 
Fone: ( )  
Fac-simile: ( ) 
E-Mail:  
Banco: 
Agência: 
Conta: 
Representante: 
Local e data:  
Assinatura/Carimbo 

Validade da Proposta 
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ANEXO III 

PROCESSO N° 203/2018 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2018 

 
“Modelo de Carta de Credenciamento” 

 
 
À 

PREFEITURA DE ORLEANS 

 
PROCESSO N° 203/2018 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2018 

 
OBJETO: 
 
  

A ____________________________________________________(nome do licitante), por seu 
representante legal, inscrita no CNPJ sob nº ____________________________________, com sede na 
_____________________________________, na cidade de _________________________, credencia 
como seu representante o Sr. _______________________________________________(nome e 
qualificação), CPF N°__________________________ e CI N°____________________________ para em 
seu nome participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para formular propostas 
verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao pregão, na sessão pública de julgamento, nos 
termos do artigo 4º da Lei 10.520/2002.  
 
________________________________, em ____ de _____________________ 2018. 
 
 
 
 
 
  _____________________________________________ 

NOME E ASSINATURA (COM FIRMA RECONHECIDA) 
REPRESENTANTE LEGAL DO CREDENCIANTE E CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO IV 

 
PROCESSO N° 203/2018 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2018 

 
“Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação” 

 
 
 
Prezados Senhores, 
 
Empresa:________________________________________________________________________, inscrito 
no CGC/CNPJ nº ________________________________________ por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr(a)_____________________________________________________, portador(a) da Carteira 
de Identidade nº ________________________ e do CPF nº _____________________________, 
DECLARA, para fins do disposto na letra “f” do item 3.1.1 do Edital de Pregão Presencial Nº 107/2018, que 
Atende Plenamente aos Requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
Datado aos _____ dias de _______________ de _______. 
 
 
 
___________________________________________________ 

Assinatura, Nome, Cargo e Função 

(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa) 
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ANEXO V 

 

PROCESSO N° 203/2018 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2018 

 

“Modelo de Declaração de que a licitante cumpre o disposto  

no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal” 

 

 

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 
_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
_______________ e do CPF nº ________________, DECLARA, para fins do disposto no 
inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, 
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

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

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.) 

 

Local e data, ................... 

 

 

 

NOME E ASSINATURA DO 

REPRESENTANTE DA EMPRESA 
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ANEXO VI 

 

PROCESSO N° 203/2018 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2018 

 

AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N XXXXX 
 

 
 

 
"  M      O      D      E      L      O  " 

 
   

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

C.N.P.J.                
ENDEREÇO 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 
 
                        Para fins  de participação no Edital  de Pregão Presencial Nº XXXX, 

declaramos para todos os fins de direito, que a nossa empresa não foi declarada inidônea 

e nem está suspensa em nenhum órgão público,  Federal,  Estadual ou Municipal,  nos 

termos do Artigo 32 - Parágrafo 2º, da Lei Federal Nº 8.666/93, alterado pela Lei n° 

9.648/98 

 

 
                        Por ser expressão da verdade,  firmamos a presente declaração. 
 
 
 
                                _______________,___ de ____________ de 20__  . 
  
 
 
 
 
Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do  

representante legal da empresa licitante. 



 

Prefeitura de Orleans 
Rua XV de Novembro, 282 

Centro – 88870-000 
Telefone: (48) 3886-0131/3886-0109 

25 

 

ANEXO VII 
PROCESSO N° 203/2018 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2018 

 
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. Num contrato. 

 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO A PREFEITURA DE ORLEANS E A 
EMPRESA NomeContratado NOS TERMOS DA LEI Nº. 8.666 DE 21/06/93, OBJETIVANDO A 
CONTRATAÇÃO SOB O REGIME DE EXECUÇÃO TipoContrato. 
 
Contrato que entre si celebram a PREFEITURA DE ORLEANS, Estado de Santa Catarina sito à Rua XV de 
Novembro, 282, Centro, Orleans inscrita no CNPJ sob o nº 82.926.544/0001-43, neste ato representada 
pelo Senhor JORGE LUIZ KOCH, PREFEITO MUNICIPAL DE ORLEANS, doravante denominada 
simplesmente de CONTRATANTE e a Empresa NomeContratado, com sede à EndereçoContratado inscrita 
no CNPJ sob o nº. CNPJContratadoCPFContratado neste ato representada por seu representante legal 
Senhor           NomeRespContratado, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em 
decorrência do Processo de Licitação Nº 203/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2018, homologado em 
00/00/0000, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei Nº 8.666, de 21/06/93 e legislação 
pertinente, ao Edital  antes citado, à proposta e às seguintes cláusulas contratuais: 
 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

 
1.1 - O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, INCLUSIVE COOPERATIVAS DE CRÉDITO, PARA 
OPERAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 
DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS, ESTATUTÁRIOS, E CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA,  DO PODER EXECUTIVO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS. 

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
 

 
2.1 - Fazem parte deste Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes 

documentos, cujo teor é de conhecimento das partes contratantes: Proposta da CONTRATADA, PREGÃO 
PRESENCIAL, especificações complementares, além das normas e instruções legais vigentes no País, que 
lhe forem atinentes. 

 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 

 
3.1 - O objeto do presente contrato será realizado sob a Forma/Regime: Indireta. 
 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

 
4.1 - A CONTRATADA pagará a CONTRATANTE, pela operação dos serviços deste Contrato, 

o preço proposto que é (XXXXX). 
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4.2 - Efetuar o pagamento do valor homologado na licitação, no prazo máximo de até 10 (dez) 
dias corridos, contados da assinatura do contrato, em uma única parcela no banco: 001, agência:0955-5 
conta: 8036-5. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO 
 

 
5.1 - O custo apresentado caracterizando o preço unitário e global para a operação dos 

serviços não será reajustado. 
 

 
CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
 

 
6.1 - O prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta) meses e iniciar-se-á na data de 

sua assinatura, podendo, por interesse da administração, ser prorrogado por meio de termo aditivo, 
observando o limite estabelecido no parágrafo 4º do art. 57, da lei n.º 8.666, de 1993. 

 
6.2 - O início deve ser imediato a partir da assinatura deste instrumento. 
 
6.3 - Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 
 
6.4 - Os prazos serão em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto de 

forma diferente. 
 
6.5 - Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal. 
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS 
 

 
7.1. Fica dispensado a previsão de recursos orçamentários para este contrato. 

 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 

          

8.1. Responsabilidades e Obrigações da Contratada; 

 

8.1.1. Promover a abertura de contas dos servidores da administração direta, da Prefeitura 
Municipal de Orleans, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da listagem fornecida 
pelo município, da qual constará o nome, o número de inscrição do CPF, a carteira de identidade e o 
endereço de cada servidor, podendo o referido prazo ser prorrogado a critério da administração. 

 

8.1.2. A instituição financeira contratada centralizará e processará os créditos provenientes da 
folha de pagamento gerada pela Prefeitura Municipal de Orleans aos beneficiários, que atualmente 
representam aproximadamente 689 (seiscentos e oitenta e nove) servidores, creditando em conta-salário, 
autorizando ou efetivando a transferência dos valores a outras instituições financeiras daqueles beneficiários 
que optarem pela portabilidade, observadas as normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, em 
especial a resolução 4.292/2013 ou normativa que vier a regulamentar a matéria durante o período do 
contrato, constando também que é de responsabilidade do vencedor do certame/contratado depositar os 
recursos dos detentores da portabilidade junto ao banco escolhido no mesmo dia em que depositados nas 
contas salários. 
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8.1.3. Caso a instituição contratada não possua agência bancária instalada na sede do 
município de Orleans, terá prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua instalação no centro do 
município, contados a partir da assinatura do contrato. 

 

8.1.4. Durante toda a vigência do contrato, a contratada deverá estar em situação regular junto 
ao INSS, ao FGTS e à Fazenda Nacional, mediante o recolhimento das contribuições e impostos 
respectivos. 

 

8.1.5. A instituição contratada deverá disponibilizar ao município softwares compartilhados ou 
cedidos para transferência dos créditos salariais. 

 

8.1.6. Efetuar os créditos dos pagamentos nas contas dos servidores, sem qualquer custo, em 
conformidade com as informações repassadas pela Prefeitura Municipal de Orleans. 

 

8.1.7. O pagamento dos servidores municipais não implicará em qualquer custo para o 
município. 

 

8.1.8. Respeitar o limite da margem consignável dos salários no caso de concessão de 
empréstimos aos servidores, solicitando para a Prefeitura Municipal de Orleans as informações necessárias. 

 

8.1.9. Responder por todos os impostos, taxas, seguros, e quaisquer outros encargos que 
incidam ou venham a incidir sobre os respectivos serviços a serem prestados. 

 

8.1.10. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

 

8.1.11. A Prefeitura Municipal de Orleans não assume, inclusive para efeitos da lei nº 
8.078/1990 – código de proteção e defesa do consumidor, qualquer responsabilidade pela atividade exercida 
pela contratada.  

 

8.1.12. A Prefeitura Municipal de Orleans não assume qualquer responsabilidade pelos 
compromissos assumidos por seus servidores. 

 

8.1.13. É vedada a subcontratação de outra instituição financeira, mesmo que seja sua 
controlada ou controladora, para a execução total ou parcial dos serviços, objeto desta licitação. 

 

8.1.14. Efetuar o pagamento do valor homologado na licitação, no prazo máximo de até 10 
(dez) dias corridos, contados da assinatura do contrato, em uma única parcela no banco: 001, agência:0955-
5 conta: 8036-5. 

 

8.2. Responsabilidades e Obrigações da Contratante; 

 

8.2.1. Efetuar os pagamentos de salários de seus servidores por intermédio da contratada. 

 

8.2.2. Fornecer à instituição adjudicante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da 
assinatura do contrato, listagem com o nome, o número de inscrição do CPF, carteira de identidade e o 
endereço de cada servidor ativo, inativo, pensionista, estatutário, celetista e contratado da administração 
direta, autárquica e fundacional do poder executivo da Prefeitura Municipal de Orleans. 

 

8.2.3. Informar sempre que solicitado pela contratada, o saldo da margem consignável dos 
salários dos servidores, por ocasião da solicitação de empréstimos. 
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8.2.4. Enviar a relação nominal de servidores, contendo os valores líquidos a serem creditados, 
bem como os demais dados necessários solicitados pela contratada, com antecedência mínima de 2 (dois) 
dias úteis da data prevista para o pagamento dos salários. 

 

8.2.5. Transferir para a instituição contratada, a totalidade dos salários dos servidores ativos, 
inativos, estatutários, celetistas e contratados da administração direta, do poder executivo do município, 
através de crédito em conta-corrente do servidor. 

 

8.2.6. Garantir as informações e documentação necessária à execução dos serviços por parte 
da contratada, com a inclusão e exclusão de servidores. 

 

8.2.7. Disponibilizar os recursos suficientes destinados à realização de pagamentos referidos 
no item 4.1.2. 

 

8.2.8. Prestar todo o apoio necessário a contratada para que seja alcançado o objeto do termo 
em toda sua extensão. 

 

8.2.9. Proceder a fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as 
obrigações relativas ao serviço prestado, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer 
irregularidade verificada. 

 

8.2.10. A contratante concederá, caso haja interesse das partes, os direitos de exclusividade 
em relação a instalação de terminais de autoatendimento/caixa eletrônico ou posto de atendimento bancário 
(PAB) nos espaços internos dos prédios públicos da administração municipal, à instituição financeira 
vencedora do certame. 

 

8.2.11. Todas as obrigações não previstas no contrato, porém contidas no termo de referência 
e edital devem ser observadas e cumpridas. 

 
 

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 

 
9.1 - Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
 
9.1.1 - Unilateralmente pela CONTRATANTE: 
 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação 

técnica aos seus objetivos; 
 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativo de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei Nº 8.666.93 

 
9.1.2 - Por acordo das partes: 
 
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
 
b) quando necessária a modificação do modo de fornecimento, em face de verificação técnica 

da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
 
        c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstância 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao 
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens. 
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9.2 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, respeitados os termos do Parágrafo 1º do Artigo 65 
da Lei Nº 8.666/93. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS MULTAS 
10.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá, conforme a gravidade da falta e 

garantida a prévia defesa, a aplicação das seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seção II do 
Capítulo IV da Lei Nº. 8.666/93. 

 
10.1.1 - Multa na ordem de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso calculado sobre o 

valor total do Objeto licitado com atraso, até o limite de 6% (seis por cento). 
 
10.1.2 - Em caso de tolerância, após os primeiros 30 (trinta) dias de atraso, e não rescindido o 

contrato, se este atraso for repetido, a PREFEITURA DE ORLEANS poderá aplicar a multa em dobro da 
forma do item 10.1.1. 

 
10.1.3 - Advertência 

 
10.1.4 - Suspensão do direito de licitar, junto a PREFEITURA DE ORLEANS. 
 
10.1.5 - Declaração de inidoneidade, de lavra do Prefeito Municipal Sr. JORGE LUIZ KOCH 

para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto pendurar os motivos da punição. 
 
10.2 - O atraso para efeito de cálculo da multa prevista nos itens 10.1.1. e 10.1.2. será 

contados em dias corridos, a partir do vencimento do prazo estipulado da entrega até a data de entrega do 
Objeto da presente Licitação. 

 
10.3 - Nenhum pagamento será processado à Proponente penalizada, sem que antes, esta 

tenha pago ou lhe seja relevada a multa imposta. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
 

 
11.1 - Rescisão deste Contrato por ato unilateral da CONTRATANTE: 
 
11.1.1 - A CONTRATANTE poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato, 

independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos fatos adiante 
enunciados, bastando para isso comunicar a CONTRATADA sua intenção, com antecedência mínima de 5 
(cinco) dias: 

 
a) o não cumprimento pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações, projetos 

ou prazos; 
 
b) o cumprimento irregular pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações, 

projetos ou prazos; 
 
c) o desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da autorizada 

designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
 
d) razões de interesse do serviço público. 
 
11.1.2 - A CONTRATANTE terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato, 

independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir 
enunciados: 
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a) o atraso injustificado na execução do serviço; 
 
b) suspensão, pelas autoridades competentes, da execução dos serviços da CONTRATADA, 

em decorrência de violação de disposições legais vigentes; 
 
c) a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE; 
 
d) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste; 
 
e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução dos serviços; 
 
f) a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil; 
 
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando de firma 

individual; 
 
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da 

CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 
 
i) o protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que caracterizem a 

insolvência do contrato. 
 
11.1.3 - No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa da CONTRATADA, serão 

observadas as seguintes condições: 
 
a) a CONTRATADA não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será 

responsável pelos danos ocasionados, cabendo a CONTRATANTE aplicar as sanções contratuais e legais 
pertinentes; 

 
b) a CONTRATADA terá o direito de ser reembolsada pelos serviços já prestados, desde que 

aprovado pela CONTRATANTE, até a data da rescisão, deduzidos os prejuízos causados a 
CONTRATANTE; 

 
c) em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade à prestação 

dos serviços através de outras empresas, ou da forma que julgar mais conveniente; 
 
d) caso a CONTRATANTE não use o direito de rescindir este Contrato, poderá, a seu exclusivo 

critério, reduzir ou suspender a execução dos serviços referente ao mesmo e sustar o pagamento das 
faturas pendentes, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

 
11.2 - Rescisão deste Contrato por Acordo entre as Partes ou Judicial: 
 
11.2.1 - O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer: 
 
a) a supressão, por parte da CONTRATANTE, de fornecimento, acarretando modificação do 

valor inicial do Contrato, além do permitido no Regulamento de Habilitação Licitação e Contratação, em seu 
artigo 79 da Lei Nº. 8.666/93; 

 
b) a suspensão de sua execução, por  ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 

30 (trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 
 
c) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, 

decorrentes de materiais já fornecidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra; 
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d) a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local para execução dos serviços, 

nos prazos contratuais. 
 
11.2.2 - Nestes casos, a CONTRATANTE, deverá pagar a CONTRATADA os serviços já 

prestados, de acordo com os termos deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – NOVAÇÃO 
 

 
12.1 - A não utilização por parte da CONTRATANTE, de quaisquer direitos a ela assegurados 

neste Contrato ou na Lei, em geral, ou a não aplicação de quaisquer sanções nelas previstas, não importa 
em novação quanto a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência 
de aplicação ou de ações futuras. Todos os recursos postos a disposição da CONTRATANTE, neste 
Contrato, serão considerados como cumulativos, e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos 
legais. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO SEGURO 
 

 
13.1 - A CONTRATADA é responsável pela contratação do seguro obrigatório (Seguro 

DPVAT) para os veículos que prestarem serviços a CONTRATANTE. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
 

 
14.1 - Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Orleans, 

com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes 

contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo. 
 
 
ORLEANS, DataExtensoAssinatura. 
 

 
 
JORGE LUIZ KOCH                                                      NomeContratado 

                     PREFEITO MUNICIPAL                                                   Representante Legal 
 
 
 
Testemunhas: 
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ANEXO VIII – ITEM FACULTATIVO 

 
PROCESSO N° 203/2018 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2018 

 
 

 
"  M      O      D      E      L      O  " 

 
   

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

C.N.P.J.                
ENDEREÇO 

 
 

TERMO DE RENUNCIA DE INTERPOSIÇAÕ DE RECURSO 

 
 
A empresa  ................................... CNPJ Nº .................................., através de seu 

representante legal infra assinado, vem por meio deste, renunciar ao direito de 

Interposição de Recurso, referente à fase de propostas e habilitação ou qualquer ato 

decorrente do certame do Edital Nº ............ Pregão Presencial Nº ........... acima 

identificado. 

 

 
                        Firmo o presente, 
 
 
 
                                _______________,___ de ____________ de 20__  . 
  
 
 
 
 
 
Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do 

representante legal da empresa licitante. 
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ANEXO IX 

 
PROCESSO N° 203/2018 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2018 

 

 

AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N XXXXX 
 

 
"  M      O      D      E      L      O  " 

 
   

 
 

TERMO DE INCINERAÇÃO/DESCARTE DE DOCUMENTOS (ENVELOPES DE 
HABILITAÇÃO) 

 
 
Aos  .......................dias do mês de  ....................... de dois e  ....................., às  

..................horas, procedemos a incineração/descarte de documentos pertencentes ao 

setor de licitação que se encontrava anexados juntamente com o Processo Licitatório Nº 

................. Pregão Presencial Nº   ......................cumprindo com as normas do edital. 

Segue abaixo os documentos incinerados: Ex: 

 

a) ( Documentos de Habilitação da Empresa XXXX) 

 
                        Firmo o presente, 
 
 
                                _______________,___ de ____________ de 20__  . 
  
 

_____________________________ 

Fábio Salvador 

Pregoeiro 

 
 
Testemunha 1:                                                             Testemunha 2: 
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ANEXO X 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

    

TERMO DE REFERÊNCIA COMPLETO / PROJETO BÁSICO 

  

PREFEITURA DE 
ORLEANS 

 

 

     

UNIDADE SOLICITANTE  

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

FOLHA 

34/1 

1. OBJETO 

1.1-CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, INCLUSIVE 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO, PARA OPERAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DA FOLHA DE 

PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS, ESTATUTÁRIOS, E CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA,  

DO PODER EXECUTIVO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1-NECESSIDADE DE OPERACIONALIZAR A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS, 

ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, E DO PODER EXECUTIVO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS, POR MEIO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE OFEREÇA SERVIÇOS COM 
QUALIDADE, MEDIANTE O GERENCIAMENTO PELAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS E FINANCEIRO DO RESPECTIVO 
ÓRGÃO PÚBLICO.  

2.2-A VANTAGEM DECORRENTE DA TRANSFERÊNCIA DO PAGAMENTO DE SALÁRIOS ÀS INSTITUIÇÕES 
ESPECIALIZADAS NESTE TIPO DE ATIVIDADE, REPRESENTA EXPRESSIVA ECONOMIA AOS COFRES PÚBLICOS 
PROPORCIONADA PELA MENCIONADA ESPECIALIZAÇÃO. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES OU SERVIÇOS (ITEM – QUANTIDADE – UNID. – ESPECIFICAÇÃO – 
PREÇOS UNITÁRIO ESTIMADO – PREÇO TOTAL). PODERÁ SER ANEXADO UMA TABELA COM OS DADOS. 

3.1 A CONTRATADA DEVERÁ PRESTAR, EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, O SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DAS 

CONTAS SALÁRIOS DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS, ESTATUTÁRIOS E CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA, DO PODER EXECUTIVO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS, COM ISENÇÃO TOTAL DE TARIFAS PARA 
O MUNICÍPIO, CONFORME ABAIXO: 

 

QUANTIDADE SERVIÇO 

 
 
 
1 

SERVIÇOS BANCÁRIOS EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE PARA PAGAMENTO DOS VALORES 

CORRESPONDENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DE TODOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, 

INATIVOS, ESTATUTÁRIOS E CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, EM NÚMERO 

APROXIMADO DE 689 (SEISCENTOS E OITENTA E NOVE) SERVIDORES, MEDIANTE CRÉDITO 

EFETUADO EM CONTA-SALÁRIO E/OU CORRENTE, SEM QUALQUER ÔNUS OU CUSTOS (SEJAM DE 

QUE NATUREZAS FOREM) AOS SERVIDORES E/OU CREDORES, ABRANGENDO TODOS OS QUE JÁ 

INTEGRAM OS QUADROS FUNCIONAIS E DEMAIS ADMITIDOS DURANTE O PRAZO DE EXECUÇÃO 

DO CONTRATO. 

 

3.2 OS CRÉDITOS A SEREM LANÇADOS NAS CONTAS DOS SERVIDORES SERÃO OS CORRESPONDENTES AOS 
VALORES LÍQUIDOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL, 13° SALÁRIOS, FÉRIAS E OS DEMAIS 
DECORRENTES/ADVINDOS DA RELAÇÃO CONTRATUAL EXISTENTE COM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA. 

3.3 OS VALORES REFERENTES A PAGAMENTO DE APOSENTADOS QUE RESIDIREM EM ESTADOS OU MUNICÍPIOS 
ONDE NÃO HOUVER AGÊNCIA CREDENCIADA DA LICITANTE VENCEDORA FICAM EXCLUÍDOS DO CONTRATO. 

3.4 A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VENCEDORA DA LICITAÇÃO SERÁ RESPONSÁVEL DURANTE O PRAZO DO CONTRATO, 
PELO PAGAMENTO E CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM EXCLUSIVIDADE. ABAIXO SE ENCONTRA A 
SITUAÇÃO SALARIAL, BASE MÊS DE JUNHO DE 2018: 

 

REMUNERAÇÃO BASE CONTRATADOS COMISSIONADOS EFETIVOS APOSENTADOS ESTAGIÁRIOS TOTAL 
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    TERMO DE REFERÊNCIA COMPLETO / PROJETO BÁSICO 

Até R$ 1.000,00 6 1 15 8 105 30 

De R$ 1.001,00 a R$ 
2.500,0 

56 30 283 9 - 378 

De R$ 2.501,00 a R$ 
5.000,00 

31 34 179 9 - 253 

Acima de R$ 5.000,00 - 9 18 1 - 28 

Total 93 74 495 27 105 689 

 

3.5 ATENDIMENTO DAS NORMAS DO BANCO CENTRAL, EM ESPECIAL A RESOLUÇÃO 4.292/2013 OU NORMATIVA QUE 

VIER A REGULAMENTAR A MATÉRIA DURANTE O PERÍODO DO CONTRATO, CONSTANDO TAMBÉM QUE É DE 
RESPONSABILIDADE DO VENCEDOR DO CERTAME/CONTRATADO DEPOSITAR OS RECURSOS DOS DETENTORES DA 
PORTABILIDADE JUNTO AO BANCO ESCOLHIDO, NO MESMO DIA EM QUE DEPOSITADOS NAS CONTAS SALÁRIOS.   

 

3.6 PRODUTOS E TARIFAS 
3.6.1 A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR, NO MÍNIMO, A FRANQUIA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS ESSENCIAIS COM 
ISENÇÃO DE TARIFAS DEFINIDAS NO INCISO I DO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO 3.919/2010 DO CMN - CONSELHO 
MONETÁRIO NACIONAL, OU POSTERIOR. 
3.6.2 EVENTUAIS ALTERAÇÕES NA FRANQUIA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS ESSENCIAIS DEVERÃO SER COMUNICADAS 
POR ESCRITO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS, DE PREFERÊNCIA ANTES DE ENTRAR EM VIGOR. 

3.6.3 A CONTRATADA PODERÁ OFERECER EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS EM FOLHA DE PAGAMENTO, SEM CARÁTER 
DE EXCLUSIVIDADE, COM TAXAS DE JUROS REDUZIDAS. 

3.6.4 O CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DAR-SE-Á ATRAVÉS DE CERTIFICAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL 
EMITIDO PELO SETOR PESSOAL DO MUNICÍPIO LIMITANDO-SE AO ESTABELECIDO EM LEGISLAÇÃO VIGENTE. 

 

3.7 INFORMES NECESSÁRIOS À FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS 

3.7.1 O VALOR MÉDIO BRUTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO É DE R$ R$ 2.254.179,56 (DOIS MILHÕES DUZENTOS 
E CINQUENTA E QUATRO MIL CENTO E SETENTA E NOVE E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), BASE MÊS DE 
JUNHO/2018. 

3.7.2 DATA DO PAGAMENTO: ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS. 

3.7.3 OS SERVIDORES RECEBEM O 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO NORMALMENTE EM UMA ÚNICA PARCELA NO 
MÊS DE DEZEMBRO. 
3.7.4 O VALOR OFERTADO DEVERÁ SER LÍQUIDO, NO VALOR MÍNIMO INICIAL DE R$ 600.000,00 (SEISCENTOS  MIL 
REAIS), NÃO CABENDO À CONTRATADA A RETENÇÃO DE PARCELA OU PERCENTUAL A QUALQUER TÍTULO, PARA OS 
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. 
3.7.5 PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: 60 (SESSENTA) MESES. 

 

3.8 CRITÉRIO PARA AFERIÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA 
3.8.1 COM A FINALIDADE DE AFERIÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA À ADMINISTRAÇÃO, A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ORLEANS ADOTARÁ COMO CRITÉRIO A MAIOR OFERTA DE PREÇO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 
PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO, PELO 
PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES. 

 

4. LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/ EXECUÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 

4.1 RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
4.1.1 PROMOVER A ABERTURA DE CONTAS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ORLEANS, NO PRAZO DE ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA LISTAGEM 
FORNECIDA PELO MUNICÍPIO, DA QUAL CONSTARÁ O NOME, O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CPF, A CARTEIRA DE 
IDENTIDADE E O ENDEREÇO DE CADA SERVIDOR, PODENDO O REFERIDO PRAZO SER PRORROGADO A CRITÉRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO. 

4.1.2 A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTRATADA CENTRALIZARÁ E PROCESSARÁ OS CRÉDITOS PROVENIENTES DA 
FOLHA DE PAGAMENTO GERADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS AOS BENEFICIÁRIOS, QUE 
ATUALMENTE REPRESENTAM APROXIMADAMENTE 689 (SEISCENTOS E OITENTA E NOVE) SERVIDORES, CREDITANDO 
EM CONTA-SALÁRIO, AUTORIZANDO OU EFETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DOS VALORES A OUTRAS INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS DAQUELES BENEFICIÁRIOS QUE OPTAREM PELA PORTABILIDADE, OBSERVADAS AS NORMAS 
ESTABELECIDAS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM ESPECIAL A RESOLUÇÃO 4.292/2013 OU NORMATIVA QUE 
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VIER A REGULAMENTAR A MATÉRIA DURANTE O PERÍODO DO CONTRATO, CONSTANDO TAMBÉM QUE É DE 
RESPONSABILIDADE DO VENCEDOR DO CERTAME/CONTRATADO DEPOSITAR OS RECURSOS DOS DETENTORES DA 
PORTABILIDADE JUNTO AO BANCO ESCOLHIDO NO MESMO DIA EM QUE DEPOSITADOS NAS CONTAS SALÁRIOS. 

4.1.3 CASO A INSTITUIÇÃO CONTRATADA NÃO POSSUA AGÊNCIA BANCÁRIA INSTALADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE 
ORLEANS, TERÁ PRAZO MÁXIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA A SUA INSTALAÇÃO NO CENTRO DO MUNICÍPIO, 
CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. 

4.1.4 DURANTE TODA A VIGÊNCIA DO CONTRATO, A CONTRATADA DEVERÁ ESTAR EM SITUAÇÃO REGULAR JUNTO 
AO INSS, AO FGTS E À FAZENDA NACIONAL, MEDIANTE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS 
RESPECTIVOS. 

4.1.5 A INSTITUIÇÃO CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR AO MUNICÍPIO SOFTWARES COMPARTILHADOS OU 
CEDIDOS PARA TRANSFERÊNCIA DOS CRÉDITOS SALARIAIS. 

4.1.6 EFETUAR OS CRÉDITOS DOS PAGAMENTOS NAS CONTAS DOS SERVIDORES, SEM QUALQUER CUSTO, EM 
CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES REPASSADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS. 

 

4.1.7 O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NÃO IMPLICARÁ EM QUALQUER CUSTO PARA O MUNICÍPIO. 

4.1.8 RESPEITAR O LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL DOS SALÁRIOS NO CASO DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 
AOS SERVIDORES, SOLICITANDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS. 

4.1.9 RESPONDER POR TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, SEGUROS, E QUAISQUER OUTROS ENCARGOS QUE INCIDAM 
OU VENHAM A INCIDIR SOBRE OS RESPECTIVOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. 

4.1.10 MANTER DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
EXIGIDAS NA LICITAÇÃO. 
4.1.11 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS NÃO ASSUME, INCLUSIVE PARA EFEITOS DA LEI Nº 8.078/1990 – 
CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, QUALQUER RESPONSABILIDADE PELA ATIVIDADE EXERCIDA 
PELA CONTRATADA.  
4.1.12 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE PELOS 
COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR SEUS SERVIDORES. 

4.1.13 É VEDADA A SUBCONTRATAÇÃO DE OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, MESMO QUE SEJA SUA CONTROLADA 
OU CONTROLADORA, PARA A EXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTA LICITAÇÃO. 

4.1.14- EFETUAR O PAGAMENTO DO VALOR HOMOLOGADO NA LICITAÇÃO, NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS 
CORRIDOS, CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO, EM UMA ÚNICA PARCELA NO BANCO: 001, AGÊNCIA:0955-5 
CONTA: 8036-5. 

 

4.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
4.2. 1 EFETUAR OS PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SEUS SERVIDORES POR INTERMÉDIO DA CONTRATADA. 

4.2.2 FORNECER À INSTITUIÇÃO ADJUDICANTE, NO PRAZO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DA ASSINATURA 
DO CONTRATO, LISTAGEM COM O NOME, O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CPF, CARTEIRA DE IDENTIDADE E O 
ENDEREÇO DE CADA SERVIDOR ATIVO, INATIVO, PENSIONISTA, ESTATUTÁRIO, CELETISTA E CONTRATADO DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ORLEANS. 
4.2.3 INFORMAR SEMPRE QUE SOLICITADO PELA CONTRATADA, O SALDO DA MARGEM CONSIGNÁVEL DOS 
SALÁRIOS DOS SERVIDORES, POR OCASIÃO DA SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. 

4.2.4 ENVIAR A RELAÇÃO NOMINAL DE SERVIDORES, CONTENDO OS VALORES LÍQUIDOS A SEREM CREDITADOS, 
BEM COMO OS DEMAIS DADOS NECESSÁRIOS SOLICITADOS PELA CONTRATADA, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 2 
(DOIS) DIAS ÚTEIS DA DATA PREVISTA PARA O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS. 
4.2.5 TRANSFERIR PARA A INSTITUIÇÃO CONTRATADA, A TOTALIDADE DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES ATIVOS, 
INATIVOS, ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, DO PODER EXECUTIVO DO 
MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE DO SERVIDOR. 
4.2.6 GARANTIR AS INFORMAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA 
CONTRATADA, COM A INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE SERVIDORES. 

4.2.7 DISPONIBILIZAR OS RECURSOS SUFICIENTES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REFERIDOS NO 
ITEM 4.1.2. 

4.2.8 PRESTAR TODO O APOIO NECESSÁRIO A CONTRATADA PARA QUE SEJA ALCANÇADO O OBJETO DO TERMO EM 
TODA SUA EXTENSÃO. 

4.2.9 PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE CONTROLE DO CUMPRIMENTO DE TODAS AS 
OBRIGAÇÕES RELATIVAS AO SERVIÇO PRESTADO, INCLUSIVE ENCAMINHANDO AO ÓRGÃO GERENCIADOR 
QUALQUER IRREGULARIDADE VERIFICADA. 

4.2.10 A CONTRATANTE CONCEDERÁ, CASO HAJA INTERESSE DAS PARTES, OS DIREITOS DE EXCLUSIVIDADE EM 
RELAÇÃO A INSTALAÇÃO DE TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO/CAIXA ELETRÔNICO OU POSTO DE ATENDIMENTO 
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BANCÁRIO (PAB) NOS ESPAÇOS INTERNOS DO PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, À INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA VENCEDORA DO CERTAME. 

 

4.3 DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS 

4.3.1 O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO CONSISTEM NA VERIFICAÇÃO DA 
CONFORMIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA ALOCAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS, DE FORMA A 
ASSEGURAR O PERFEITO CUMPRIMENTO DO CONTRATO, QUE SERÃO EXERCIDOS POR UM REPRESENTANTE DA 
ADMINISTRAÇÃO, ESPECIALMENTE DESIGNADO NA FORMA DO ARTIGO 67 DA LEI N.º 8.666 DE 1993. 

4.3.2 NÃO OBSTANTE A CONTRATADA SER A ÚNICA E EXCLUSIVA RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE TODOS OS 
SERVIÇOS, A ADMINISTRAÇÃO RESERVA-SE O DIREITO DE, SEM QUE DE QUALQUER FORMA RESTRINJA A 
PLENITUDE DESTA RESPONSABILIDADE POR FISCAL DESIGNADO: 
A) ORDENAR A IMEDIATA RETIRADA DO LOCAL, BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DE EMPREGADO DA EMPRESA QUE 
EMBARGAR OU DIFICULTAR A SUA FISCALIZAÇÃO OU CUJA PERMANÊNCIA NA ÁREA, A SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO, 
JULGAR INCONVENIENTE; 
B) AS DECISÕES E PROVIDÊNCIAS QUE ULTRAPASSAREM A COMPETÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO SERÃO 
ENCAMINHADAS À AUTORIDADE COMPETENTE PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS CONVENIENTES, CONSOANTE 
DISPOSTO NO § 2.º, DO ART. 67, DA LEI 8.666 DE 1993. 
4.4 DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.4.1 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 
DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA LISTAGEM FORNECIDA PELO MUNICÍPIO, DA QUAL CONSTARÁ O NOME, O 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CPF, A CARTEIRA DE IDENTIDADE E O ENDEREÇO DE CADA SERVIDOR.  

 

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA 

 

 

6. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA/QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.1 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL, TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

 

7. MODALIDADE DE LICITAÇÃO  
(EM CASO DO NÃO PREENCHIMENTO DESTE CAMPO, ENTENDE-SE QUE A MODALIDADE UTILIZADA SERÁ 
PREGÃO PRESENCIAL) 

PREGÃO PRESENCIAL 

 

8. FORNECEDORES PARA CONVITE  EM CASO DA MODALIDADE CONVITE (MINIMO TRÊS) 

 

 

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

 

 

10. CONDIÇÕES GERAIS 

10.1 DA ESTIMATIVA 

10.1.1 VALOR MÍNIMO ESTIMADO: R$ 600,000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS). 
10.1.2 – EM RAZÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 000/2018 TER SIDO DECLARADO DESERTO PELO FATO DE 
NENHUM INTERESSADO OFERECER PROPOSTA, DECIDIU-SE ESTABELECER VALOR MÍNIMO DE LANCE MENOR PARA 
ESTE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. 

10.2 DA VIGÊNCIA 

10.2.1 O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE 60 (SESSENTA) MESES E INICIAR-SE-Á NA DATA DE SUA 
ASSINATURA, PODENDO, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, SER PRORROGADO POR MEIO DE TERMO ADITIVO, 
OBSERVANDO O LIMITE ESTABELECIDO NO PARÁGRAFO 4º DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 

10.2- O FISCAL DA REFERIDA LICITAÇÃO SERÁ A SERVIDORA MÁRCIA REGINA DA SILVA LOLE. 

 

 

 

 

DATA  
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RESPONSÁVEL:   

 

 

Jair Henrique de Souza Wagner 

Secretário Adjunto da Administração 

 

 

 

12/11/2018. 

 

 

 


