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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 017/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº.  

005/2017 

 
Preâmbulo  
Processo de Licitação nº 017/2017  
Modalidade: Pregão Presencial nº: 05/2017 – Tipo Maior Lance (Oferta)  
Legislação Lei Federal nº 10.520/2002, Aplicação subsidiária da Lei Federal nº 
8.666/93, 8.883/94 e suas modificações posteriores e Decreto do Executivo nº 
078/2003, e pelas Normas do CMN – Conselho Monetário Nacional e do Banco 
Central do Brasil.  
Data da Realização: 08/11/2017 às 9:00 horas.  
Local: Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo – Avenida Coronel 
Clementino Gonçalves, 586, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo/SP.  
 
Objeto: Contratação de Instituição Financeira Pública para prestação de 
serviços de controle das disponibilidades de caixa (conta-movimento/conta-
corrente da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo) e serviços de 
pagamento das remunerações, salários, pensões e similares dos servidores e 
agentes políticos da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, mediante 
crédito a ser efetuado em conta corrente ou assemelhadas.  
 

O Senhor Marco Antônio Valantieri, Presidente da Câmara Municipal de 
Santa Cruz do Rio Pardo, usando a competência, torna público que se acha 
aberta, nesta unidade, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
005/2017, do tipo MAIOR LANCE (OFERTA) – Processo de Licitação nº 
017/2017, objetivando a contratação de Instituição Financeira Pública para 
prestação de serviços de controle das disponibilidades de caixa (conta-
movimento/conta-corrente da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo) e 
serviços de pagamento das remunerações, salários, pensões e similares dos 
servidores e agentes políticos da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio 
Pardo, mediante crédito a ser efetuado em conta corrente ou assemelhadas. 

 O Certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e 
Decreto do Executivo nº. 078/2003 de 07 de julho de 2003, aplicando-se, ainda, 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº, 8.666, 
de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie, e pelas Normas do CMN – Conselho 
Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil.  
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a) As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital e Anexos que 
dele fazem parte integrante.  
 
b) Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 
recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de 
processamento do Pregão Presencial nº. 005/2017, após o credenciamento 
dos interessados que se apresentarem para participar do certame.  
 
c) A sessão de processamento do Pregão Presencial nº. 005/2017 – Processo 
de Licitação nº. 017/2017 será realizada na Câmara Municipal de Santa Cruz 
do Rio Pardo, na Avenida Coronel Clementino Gonçalves, nº 586, Chácara 
Peixe, iniciando-se no dia 08/11/2017, às 9 horas, e será conduzida pelo 
Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do 
processo em epígrafe.  
 
d) Lance mínimo R$ 55.000,00.  
 
 
 I - DO OBJETO  
 
A presente Licitação tem por objeto Contratação de Instituição Financeira 
Pública para prestação de serviços de controle das disponibilidades de caixa 
(conta-movimento/conta-corrente da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio 
Pardo) e serviços de pagamento das remunerações, salários, pensões e 
similares dos servidores e agentes políticos da Câmara Municipal de Santa 
Cruz do Rio Pardo, mediante crédito a ser efetuado em conta corrente ou 
assemelhadas. 
 
O Banco deverá obrigatoriamente ser um banco público, em conformidade 
com o § 3º do artigo 164 da Constituição Federal. 
 
Será declarado vencedor do certame o proponente que oferecer a maior 
proposta financeira, em parcela única à vista, a ser quitada 30 dias contados da 
data de publicação do extrato do Contrato Administrativo, pelo direito contratual 
de centralizar os serviços de controle das disponibilidades de caixa (conta-
movimento/conta-corrente da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo), 
bem como os serviços de pagamento das remunerações, salários, pensões e 
similares dos servidores e agentes políticos da Câmara Municipal de Santa 
Cruz do Rio Pardo, mediante crédito a ser efetuado em conta corrente ou 
assemelhadas pelo prazo de 60 meses. 
  
A Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo se reserva o direito de a 
qualquer tempo, durante a vigência do contrato, fiscalizar a prestação dos 
serviços. 
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II – DA PARTICIPAÇÃO  
 
Poderão participar deste Pregão Presencial as Instituições Financeiras 
Públicas autorizadas pelo BACEN – Banco Central do Brasil que detenham 
atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão Presencial e que 
atendam aos requisitos de habilitação e da proposta de preços.  
 
Não poderão concorrer neste Pregão:  
 
a) Instituições Financeiras que estejam suspensas de participar de licitação 
realizada pela Administração do Estado de São Paulo;  
b) Instituições Financeiras que estejam declaradas inidôneas para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 
punição.  
c) Empresas cujos dirigentes ou gerentes tenham qualquer vínculo 
empregatício com o contratante, respeitando o disposto no inciso III, do artigo 
9º, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93.  
d) As pessoas enquadradas no art. 9º da Lei nº 8.666/93.  
e) É vedada a participação de empresas reunidas em consórcio, ou 
agrupamento de pessoas físicas ou jurídicas, qualquer que seja sua forma de 
constituição. 
f) Estrangeiras que não funcionam no País. 
 
 
III - DO CREDENCIAMENTO 
  
Para o credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes documentos:  
 
a) Tratando-se de representante legal de Instituição Financeira, o contrato 
social ou outro instrumento de registro empresarial;  
 
b) Procuração por instrumento público ou particular com exibição do 
documento oficial de identificação que contenha foto.  
 
Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, 
sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
  
A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a 
impossibilidade de apresentação de lances pela licitante por ele representada, 
salvo autorização expressa do Pregoeiro.   
 
 
IV- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E 
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo 
com modelo estabelecido no Anexo II deste Edital deverá ser apresentada fora 
do Envelope número 1. 

A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em 
sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

Denominação da Empresa 
Envelope nº 1 - Proposta  
Pregão Presencial nº. 005/2017  
Processo de Licitação nº. 017/2017  

Denominação da Empresa 
Envelope nº 2 - Habilitação  
Pregão Presencial nº. 005/2017  
Processo de Licitação nº 017/2017  

 
A Proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em 
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com 
suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou 
entrelinhas, e datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo 
procurador, juntando-se a procuração. 
 
Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou 
cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por 
membro da Equipe de Apoio. 
 
 

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA  
 
A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  
 
a) nome, endereço, CNPJ e Inscrição no Banco Central do Brasil;  
b) número do Edital e do Pregão;  
c) descrição do objeto da presente licitação em que a Instituição Financeira 
participará (conta movimento/conta corrente da Câmara Municipal de Santa 
Cruz do Rio Pardo e ou serviços de pagamento de vencimentos dos 
servidores);  
d) oferta global da empresa, em moeda corrente nacional, em algarismo e por 
extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer 
encargo financeiro ou previsão inflacionária. Na oferta apresentada, deverão 
ser incluídos todas as despesas e custos, como por exemplo: tributos de 
qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com 
o fornecimento dos serviços da presente licitação;  
e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias.  
 
A oferta apresentada permanecerá fixa e irreajustável. 
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VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO”  
 
O envelope “Documento de Habilitação” deverá conter os seguintes 
documentos:  
 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado;  
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  
c) Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através da apresentação da Certidão 
Negativa de Débito;  
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT;  
e) Certidão de regularidade perante a Fazenda Nacional;  
f) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual;  
g) Prova de regularidade relativa à Fazenda Municipal Mobiliário;  
h) Prova de regularidade relativa à Fazenda Municipal Imobiliário;  
i) Autorização de funcionamento, registro ou inscrição da instituição financeira e 
do estabelecimento junto ao Banco Central do Brasil;  
j) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e Ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;  
k) Certidão Negativa de Falência, concordata, recuperação judicial e 
extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de 
expedição não superior a 90 (noventa) dias anteriores à data deste certame.  
l) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social e 
às empresas constituídas no exercício o Balanço de Abertura, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
Proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;  
m) Declaração de que não possui em seu quadro de funcionários menores de 
dezoito anos submetidos a trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que não 
possui em seu quadro menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz a partir de quatorze anos.  
n) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante 
legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para 
licitar ou contratar com a Administração. 
 
VII- DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  
 
a) No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 
processamento do Pregão Presencial, iniciando-se com o credenciamento dos 
interessados em participar do certame.  
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b) Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro 
a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo 
com o estabelecido no Anexo II deste Edital e, em envelopes separados, a 
proposta de preços e os documentos de habilitação.  
 
c) Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o 
credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos 
participantes no certame.  
 
d) A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as 
propostas:  
 
1) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixadas neste 
Edital;  
 
2) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 
licitantes.  
 
Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas 
das demais licitantes.  
 
As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, 
com observância dos seguintes critérios:  
 
a) Seleção da proposta de maior oferta e das demais com preços até 10% (dez 
por cento) inferiores àquela;  
 
b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea 
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os maiores 
preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão 
admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 
licitantes. 
 
c) O lance mínimo será de R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais), em 
parcela única à vista, a ser quitada 30 dias contados da data de publicação do 
extrato do contrato, pelo direito contratual de centralizar a conta movimento da 
Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo e os serviços de pagamento 
das remunerações, salários, pensões e similares dos servidores e agentes 
políticos da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, mediante crédito a 
ser efetuado em conta corrente ou assemelhadas pelo prazo de 60 meses. 
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O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas 
a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de menor 
valor e os demais em ordem crescente de valor, decidindo-se por meio de 
sorteio no caso de empate de preços. 
  
A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação 
de lances aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição 
completa da ordem de lances.  
 
Os lances deverão ser formulados em valores distintos e crescentes, 
superiores à proposta de maior preço, observado o aumento mínimo entre os 
lances de R$ 550,00 (Quinhentos e cinqüenta reais), aplicável inclusive em 
relação ao primeiro.  
 
A aplicação do valor de aumento mínimo entre um lance e outro incidirá sobre 
a oferta total da licitante para a prestação dos serviços, conforme consta do 
processo e está à disposição dos interessados.  
 
A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
dessa etapa declinarem da formulação de lances.  
 
Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e 
não selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, 
considerando-se para as selecionadas, a última oferta apresentada.  
 
O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de maior valor, obtida ao 
final da etapa de lances, com vista a um aumento do valor.  
 
Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do 
maior valor, decidindo motivadamente a respeito.  
 
A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data 
da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo 
órgão licitante, que já deverá estar juntada aos autos por ocasião do 
julgamento.  
 
Considerada aceitável a oferta, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor.  
 
Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do 
Pregão Presencial, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:  
 
a) Substituição e apresentação de documentos ou  
 
 
b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  
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A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser juntados aos autos 
do processo de licitação os documentos passíveis de obtenção por meio 
eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.  
 
A administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade 
e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a 
licitante será inabilitada.  
 
Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, 
a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.   
 
Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação, examinará a 
oferta subseqüente, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua 
aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor 
atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
 
 
VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  
 
a) No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata 
e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias 
para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde 
logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos  
 
b) A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a 
decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame pelo 
Pregoeiro à licitante vencedora e no encaminhamento do processo à 
autoridade competente para a homologação.  
 
c) Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.  
 
d) Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e 
homologará o procedimento.  
 
e) O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
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f) A adjudicação poderá ser feita à uma instituição bancária, de forma que a 
presente licitação poderá originar um contrato.  
 
 
IX - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
a) O Banco deverá iniciar a prestação do serviço em até 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data da assinatura do Contrato Administrativo. A Câmara 
de Santa Cruz do Rio Pardo, em 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, 
encaminhará ao Banco, em meio digital, os dados cadastrais necessários para 
abertura das contas objeto do presente Edital.  

b) Recebidas estas informações, o Banco deverá providenciar a abertura das 
contas correntes / salário em agência específica para o atendimento aos 
servidores e agentes políticos, definindo juntamente com a Direção da Câmara 
de Santa Cruz do Rio Pardo o cronograma para assinatura dos contratos 
pertinentes e entrega de documentos, devendo esta assinatura e respectiva 
entrega de documentos por parte de servidores e agentes políticos ser feita na 
Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo. Para tanto, a instituição 
financeira deverá disponibilizar funcionário(s) para comparecer(em) à Câmara 
Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, e dentro do cronograma, realizar as 
aberturas das contas.  

c) Toda a despesa decorrente destas ações correrá por conta do banco, 
cabendo à Câmara somente informar/orientar os servidores e vereadores a 
respeito do procedimento.  

d) O Banco não poderá recusar a abertura da conta em nome do servidor ou 
vereador.  

e) Em se tratando da conta-movimento da Câmara Municipal de Santa Cruz do 
Rio Pardo, a própria Câmara se encarregará, através dos setores competentes, 
de abrir a respectiva conta, sendo certo que o banco não cobrará tarifa 
bancária de nenhuma natureza para manutenção desta conta.  
 
f) A Câmara abrirá tantas contas correntes quantas forem necessárias ao 
processamento do pagamento da remuneração, em agências situadas no 
Município de Santa Cruz do Rio Pardo, dotada de estrutura de atendimento a 
setor público, para a realização dos serviços constantes do presente edital.  

g) Caberá ao Banco repassar à Câmara os dados cadastrais das contas que 
forem abertas de cada servidor/vereador para atualização de cadastro do 
órgão, contendo: nome, endereço, CPF, RG e conta (número), 
responsabilizando-se o banco, civil e administrativamente, pela veracidade das 
informações.  
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h) A abertura, condições de uso e movimentação da conta corrente dos 
servidores e vereadores, bem como da conta-movimento da Câmara Municipal 
de Santa Cruz do Rio Pardo, serão as definidas em legislação própria do 
Banco Central do Brasil.  

i) Os servidores e vereadores poderão optar pelos serviços que lhe 
convierem, sendo-lhes assegurada isenção de tarifas por um ano e, após, 
cobrança da cesta de produtos/serviços será de acordo com a necessidade de 
cada servidor ou vereador.  

j) Será fornecida a licitante a documentação exigida pelo Banco Central do 
Brasil e após encerrado o período total de 30 (trinta) dias previsto para a 
abertura das contas e o cadastramento dos servidores e vereadores;  

k) O servidor ou vereador que desejar manter conta corrente em outro banco 
terá o direito a uma transferência gratuita de recursos por mês, através de DOC 
ou TED.  
  
  
X - DAS OBRIGAÇÕES  
 
São obrigações da Câmara:  
 
a) Promover a divulgação aos seus funcionários, dos procedimentos a serem 
observados para abertura da conta junto ao banco;  
 
b) Indicar ao banco, os responsáveis/gestores que responderão perante o 
banco da execução do mesmo, nominando um responsável como gestor 
principal.  
 
c) Encaminhar, anualmente, até o dia 10 (dez) de janeiro, calendário com as 
datas previstas de pagamento dos vencimentos mensais, vencimentos 
suplementares e do 13°. Salário.  
 
d) Para o primeiro ano do contrato, o calendário acima será encaminhado em 
até 10 (dez) dias da data da assinatura do contrato.  
 
e) Além destas datas previstas, poderão ocorrer pagamentos eventuais, os 
quais serão encaminhados (documentação e arquivos) em tempo hábil para 
seu processamento.  
 
f) Adotar as providências necessárias à denúncia e cancelamento, em tempo 
hábil e de conformidade com as cláusulas contratuais, dos contratos vigentes 
com instituições financeiras, bem como outros instrumentos porventura 
existentes, e cujo objeto se sobreponha ao do presente edital;  
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g) Enviar a relação nominal dos servidores e vereadores, contendo os valores a 
serem creditados, bem como os demais dados necessários solicitados pela 
Contratada, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da data do 
pagamento dos salários.  
  
h) Garantir as informações e documentação necessárias à execução dos 
serviços por parte da Contratada, como a inclusão e exclusão de servidores e 
agentes políticos.  
 
 
SÃO OBRIGAÇÕES DO BANCO:  
 
a) Manter permanentemente atualizado, para efeito de pagamento e consulta o 
cadastro dos funcionários e, se legalmente válido, de seus representantes 
legais.  
 
b) Proceder ao bloqueio do cartão magnético, da conta, quando houver 
solicitação do titular ou de seu representante legal.  
 
c) Arcar com todas as despesas necessárias à divulgação e postagem dos 
informativos necessários à execução das ações de abertura e movimentação 
da conta corrente.  
 
d) Indicar à Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, na assinatura do 
contrato, os responsáveis/gestores do sistema de pagamento de remuneração, 
que auxiliarão os técnicos da Câmara Municipal na operacionalização do 
sistema de pagamento.  
 
e) Indicar, no ato da formalização do contrato, a agência onde serão abertas as 
contas.  
 
f) Executar os serviços decorrentes do presente edital, em absoluto sigilo, por 
seus prepostos, ficando assim vedada a divulgação, por qualquer modo e a 
qualquer título, sem prévia e expressa autorização da Câmara Municipal de 
Santa Cruz do Rio Pardo, de qualquer dado ou informação acerca do cadastro 
funcional e/ou valores remuneratórios de seus funcionários e vereadores.  
 
g) Garantir, manter e melhorar a qualidade dos serviços prestados à Câmara 
Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, de maneira competitiva no mercado.  
 
h) Realizar todas as adaptações de seus softwares, necessárias ao 
aprimoramento e perfeito funcionamento do sistema de pagamento das 
remunerações do funcionalismo.  
 
i) Manter cópia de todos os arquivos enviados pela Câmara no período de 
vigência do contrato, respeitada a legislação específica a que estão sujeitos.  
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j) Solicitar anuência da Câmara Municipal em caso de implementações de 
alterações no sistema de pagamento das remunerações utilizadas, que 
impliquem em modificações dos procedimentos operacionais no 
relacionamento com a Câmara Municipal, funcionários e vereadores.  
 
k) Fornecer, em no máximo 05 (cinco) dias úteis, quaisquer informações 
solicitadas por escrito pela Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo.  
 
l) Efetuar os créditos dos pagamentos nas contas dos servidores e agentes 
políticos, em conformidade com as informações repassadas pela Contratante;  
 
m) Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar à Câmara 
Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo na execução do contrato.  
  
 
XI - DA FORMA DE PAGAMENTO  
 
O pagamento do valor homologado na licitação deverá ser efetuado em parcela 
única no prazo na data da assinatura do contrato, por meio de crédito em conta 
da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo. 
 
 
XII - DA CONTRATAÇÃO E PRAZO DO CONTRATO  
 
a) A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante 
assinatura de Termo de Contrato, cuja respectiva minuta constitui o AnexoV 
deste Edital.  
 
b) Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de 
débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional 
(Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais e dívida 
ativa da União) estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante 
verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos 
autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de 
obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.  
 
c) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 
Adjudicatária será notificada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a 
sua situação de regularidade, mediante a apresentação das certidões 
respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação 
não se realizar.  
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d) Quando a Adjudicatária deixar de comprovar a regularidade fiscal, ou, 
convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a 
situação regular, ou se recusar a assinar o contrato, serão convocadas as 
demais licitantes classificadas para participar de nova sessão pública do 
Pregão, com vistas à celebração da contratação.  
 
e) A contratação oriunda do presente certame vigorará por 60 meses a partir da 
data da assinatura do contrato.  
 
XIII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
  
a) Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta 
do Estado de São Paulo pelo prazo de até 5 (cinco) anos a pessoa física ou 
jurídica que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002.  
 
b) A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente 
com a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, garantido o 
exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no e-CADFOR, no 
endereço eletrônico www.sancoes.sp.gov.br.  
 

XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
a) As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os 
licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a 
segurança da contratação.  
 
b) Das sessões públicas de processamento do Pregão Presencial serão 
lavradas atas circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos 
licitantes presentes.  
 
c) Recusas ou impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na própria ata. 
d) Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na 
sessão e as propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes 
presentes que desejarem.  
 
e) O resultado do presente certame será divulgado na forma da lei.  
 
f) Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes 
ficarão à disposição para retirada na Avenida Coronel Clementino Gonçalves, 
586, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo – SP, durante 05 (cinco) dias 
após a publicação do contrato, findos os quais poderão ser destruídos.  
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g) Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório do Pregão Presencial.  
 
h) A Petição será dirigida à autoridade subscritora deste Edital, que decidirá no 
prazo de até 01 (um) dia útil anterior à data fixada para recebimento das 
propostas, devendo ser protocolizada na sede da Câmara Municipal de Santa 
Cruz do Rio Pardo, em dia de expediente, das 08:00 horas às 11:00 horas e 
das 14:00 horas às 17:00 horas.   
 
i) Acolhida a Petição contra o Ato Convocatório, será designada nova data para 
a realização do certame. 
 
j) Os casos omissos do presente Pregão Presencial serão solucionados pelo 
Pregoeiro.  
 
k) Integram o presente Edital: 
 
Anexo I – Pirâmide Salarial e Demonstrativo da Folha de Pagamento dos 
últimos 12 (doze) meses da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo;  
Anexo II - Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de 
Habilitação;  
Anexo III – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 
Anexo IV – Modelo de Declaração de Regularidade para com o Ministério do 
Trabalho; 
Anexo V - Minuta do Contrato Administrativo; 
Anexo VI – Termo de Ciência e Notificação (Modelo TCESP) 
Anexo VII – Modelo de Procuração 
Anexo VIII – Proposta Comercial 
 
l) Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Santa Cruz do 
Rio Pardo.  
 
Santa Cruz do Rio Pardo - SP, 18 de outubro de 2017.   

 
 

MARCO ANTÔNIO VALANTIERI  
Presidente de Câmara Municipal 
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ANEXO I  

 
PIRÂMIDE SALARIAL E ORÇAMENTO ANUAL DA CAMARA 

 
I – Pirâmide Salarial 

Folha de Pagamento - Mês de Referência: Outubro / 2017 
 

Rendimentos Total de Remunerações % 
>R$ 10.000,00 1 3,33 
>= R$ 6.000,01 a < R$ 10.000,00 4 13,35 
>= R$ 4.000,01 a < R$ 6.000,00 19 63,33 
>= R$ 2.500,01 a < R$ 4.000,00 5 16,66 
>= R$ 2.000,01 a < R$ 2.500,00 1 3,33 
>= R$ 1.000,01 a < R$ 2.000,00 0 0,00 
>= R$ 937,00 a < R$ 1.000,00 0 0,00 
Total Geral 30 100,00 % 

 
Demonstrativos de folha de pagamento dos últimos 12 meses 

 
 
Meses Folha 

Bruta 
INSS 
Empregado 
/ 
Empregado 

FGTS 
Empresa 

Pensão IRRF-PF / 
PM SCRP 

Consignado 
CEF/ 
B Brasil 

Folha 
Líquida 

Out. 164.403,91 48.142,37 4.633,00 500,00 14.820,89 7.551,49 128.198,71 

Nov. 166.922,40 48.571,30 4.834,48 500,00 15.492,44 7.830,49 129.891,91 

Dez.. 177.850,07 47.870,41 5.016,57 500,00 16.092,84 6.821,00 122.648,12 

13º.. 105.794.92 29.497,35 4.568,91 500,00 11.937,30 0,00 86.272,97 

Jan. 171.896,59 47.448,25 4.656,48 500,00 13.095,30 5.543,50 108.738,09 

Fev. 150.385.57 44.571,15 4.576,05 500,00 12.652,02 6.706,32 115.526,49 

Mar. 154.889,19 44.118,27 4.581,11 500,00 14.220,67 6.706,32 110.349,39 

Abr. 175.022,70 48.377,76 5.285,92 500,00 14.372,52 6.706,32 107.341,87 

Mai. 178.353,10 47.790,04 5.463,27 500,00 15.092,52 6.800,42 113.160,70 

Jun. 158.143,39 45.422,61 4.890,86 500,00 13.370,07 6.800,42 118.974,29 

Jul. 169.009,35 45.913,99 5.038,53 500,00 15.736,06 8.428,51 124.528,55 

Ago. 158.911,54 45.766,84 4.959,81 500,00 14.203,79 8.428,51 122.024,78 

Set.. 159.097,27 45.821,03 4.974,66 500,00 14.211,40 8.802,27 120.844,99 

Total 2.090.680,00 589.311,37 63.479,84 6.500,00 185.297,82 87.125,57 1.508.500,86 
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Observação: A Câmara Municipal atualmente possui 16 servidores, 13 
vereadores e 1 pensionista, totalizando 30 contratos, movimentando os  
valores mensais relacionados no período de 01/2017 a 10/2017. 

 
 

Demonstrativos de Duodécimo (Transferência Financeira do Poder 
Executivo para Poder Legislativo) nos  12 meses de 2017 

 
 

Mês Receita / Origem Data Repasse Valor / R$ 

Jan. Transferência / Poder Executivo 16/01/2017 379.657,75 

Fev. Transferência / Poder Executivo 14/02/2017 379.657,75 

Mar. Transferência / Poder Executivo 15/03/2017 379.657,75 

Abr. Transferência / Poder Executivo 13/04/2017 379.657,75 

Mai. Transferência / Poder Executivo 16/05/2017 379.657,75 

Jun. Transferência / Poder Executivo 14/06/2017 379.657,75 

Jul. Transferência / Poder Executivo 13/07/2017 379.657,75 

Ago. Transferência / Poder Executivo 15/08/2017 379.657,75 

Set. Transferência / Poder Executivo 15/09/2017 379.657,75 

Out. Transferência / Poder Executivo A Repassar 379.657,75 

Nov. Transferência / Poder Executivo A Repassar 379.657,75 

Dez. Transferência / Poder Executivo A Repassar 379.957,70 

    

Total   4.555.892,95 

 
 
Observação: A Previsão do Orçamento para o Exercício de 2018 para Câmara 
Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, tem uma previsão de R$ 4.838.128,67 
de Transferência Recebida do Poder Executivo, sendo o valor mensal de R$ 
403.177,38 (Duodécimo / Mensal). 

 
 
 
 
 
 



17 

 

 
 

ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
Local e data  
 
À Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo  
Avenida Cel. Clementino Gonçalves, 586 – Chácara Peixe  
Santa Cruz do Rio Pardo - SP  
 
 
Ref. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017  
 
 
Senhor Pregoeiro,  
 
 
Pela presente, declaro (amos) que, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, a empresa ............ (indicação da razão social) 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 05/2017, cujo objeto é contratação de Instituição Financeira 
Pública para a prestação de serviços de controle das disponibilidades de caixa 
(conta-movimento/conta-corrente da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio 
Pardo) e serviços de pagamento das remunerações, salários, pensões e 
similares dos servidores e agentes políticos da Câmara Municipal de Santa 
Cruz do Rio Pardo, mediante crédito a ser efetuado em conta corrente ou 
assemelhadas.  
 
 
Santa Cruz do Rio Pardo - SP, ........ de ................ de 2017.  
 
 
 

...................................................................... 
Assinatura do representante legal 
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ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 

“DECLARAÇÃO” 
 
A  
Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo 
 
 
At. – Pregoeiro Oficial  
 
Pregão Presencial n.º 005/2017  
 
 
(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita 
no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:  
 
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as 
penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na 
licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de 
contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar 
com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 
supervenientes.  
 
Por ser verdade, assina a presente.  
 
 

..................., ............... de ................................ de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

 
ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O 
MINISTÉRIO DO TRABALHO  
 
 

“DECLARAÇÃO” 
 
A  
Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo  
 
 
At. – Pregoeiro Oficial  
 
 
Pregão Presencial  n.º 005/2017  
 
 
(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita 
no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:  
 
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as 
penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, 
no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da 
Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.° 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 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)  
 
Por ser verdade, assina a presente.  
 
 

..................., ............... de ................................ de 2017. 
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ANEXO V 

MINUTA DE CONTRATO 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 17/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 05/2017 
 

CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PÚBLICA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE 
CAIXA (CONTA-MOVIMENTO/CONTA-CORRENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO) E SERVIÇOS DE 
PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES E SALÁRIOS, PENSÕES E 
SIMILARES DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS 
 
Contrato para contratação de Instituição Financeira Pública para a prestação 
de serviços de controle das disponibilidades de caixa (conta-movimento/conta-
corrente da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo) e serviços de 
pagamento das remunerações e salários, pensões e similares dos servidores e 
agentes políticos, que entre si fazem como CONTRATANTE, que assim passa 
a ser designada neste contrato a Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio 
Pardo, inscrita no CNPJ sob nº. 49.879.919/0001-96, sediada na Avenida 
Coronel Clementino Gonçalves, nº. 586, Chácara Peixe, nesta cidade de Santa 
Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo Senhor 
Presidente, MARCO ANTÔNIO VALANTIERI, portador do RG nº. 24.508.111-2 
SSP/SP e CPF nº. 141.853.988-08, residente na Rua Canadá, nº. 41, Parque 
das Nações, município de Santa Cruz do Rio Pardo, doravante denominada 
simplesmente CONTRATANTE e de outro lado como CONTRATADA, que 
assim passa a ser designada neste ato a empresa ........................................, 
portadora do CPNJ ......................, localizada na ....................., aqui 
representada pelo senhor.......................,portador do RG n. ................... e CPF-
MF.......................... . 
 
Consoante as disposições expressas no Pregão Presencial nº 05/2017 – 
Processo de Licitação nº. 017/2017, tudo em conformidade com a Lei Federal 
número 8666/93 com suas modificações posteriores, celebram o presente 
instrumento de contrato, pactuando para tanto o seguinte:  
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO  
 
Constitui objeto do presente contrato a contratação de Instituição Financeira 
Pública para a prestação de serviços de controle das disponibilidades de caixa 
(conta-movimento/conta-corrente da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio 
Pardo) e serviços de pagamento das remunerações e salários, pensões e 
similares dos servidores e agentes políticos. 
 
 
 
 



21 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA EXECUÇÃO DO OBJETO  
 

a) O Banco deverá iniciar a prestação do serviço em até 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data da assinatura do contrato.  

b) A Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, em 05 (cinco) dias da 
assinatura do contrato, encaminhará ao Banco, em meio digital, os dados 
cadastrais necessários para abertura das contas objeto do presente Edital.  

c) Recebidas estas informações, o Banco deverá providenciar a abertura das 
contas em agência específica para o atendimento aos servidores e agentes 
políticos, definindo juntamente com a Direção da Câmara o cronograma para 
assinatura dos contratos pertinentes e entrega de documentos, devendo esta 
assinatura e respectiva entrega de documentos por parte de servidores e 
agentes políticos ser feita na Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo. 
Para tanto, a instituição financeira deverá disponibilizar funcionário(s) para 
comparecer(em) à Câmara Municipal e, dentro do cronograma, realizar as 
aberturas das contas.  

d) Toda a despesa decorrente destas ações correrá por conta do Banco, 
cabendo à Câmara Municipal somente informar/orientar os servidores e 
vereadores a respeito do procedimento.  

e) O Banco não poderá recusar a abertura da conta em nome do servidor ou 
vereador.  

f) Em se tratando da conta-movimento da Câmara Municipal, a própria Câmara 
Municipal se encarregará, através dos setores competentes, de abrir a 
respectiva conta, sendo certo que o banco não cobrará tarifa bancária de 
nenhuma natureza para manutenção desta conta. 
  
g) A Câmara Municipal abrirá tantas contas correntes quantas forem 
necessárias ao processamento do pagamento da remuneração, em agências 
situadas no Município de Santa Cruz do Rio Pardo, dotada de estrutura de 
atendimento a setor público, para a realização dos serviços constantes do 
presente edital.  

h) Caberá ao Banco repassar à Câmara Municipal os dados cadastrais da 
conta que forem abertas de cada servidor/vereador, para atualização de 
cadastro do órgão, contendo: nome, endereço, CPF, RG e conta (número), 
responsabilizando-se o banco, civil e administrativamente, pela veracidade das 
informações.  

i) A abertura, condições de uso e movimentação da conta corrente dos 
servidores e vereadores, bem como da conta-movimento da Câmara Municipal 
serão as definidas em legislação própria do Banco Central do Brasil.  
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j) Os servidores e vereadores poderão optar pelos serviços que lhe 
convierem, sendo-lhes assegurada isenção de tarifas por um ano e, após, 
cobrança da cesta de produtos/serviços será de acordo com a necessidade de 
cada servidor ou vereador.  

k) Os servidores que optarem por serviços não previstos neste contrato ficarão 
sujeitos à cobrança das respectivas taxas/tarifas pelos serviços 
disponibilizados, em valores limitados aos praticados para os demais 
correntistas da Instituição Financeira.  

l) O servidor ou vereador que desejar manter conta corrente em outro banco 
terá o direito a uma transferência gratuita de recursos por mês, através de DOC 
ou TED.  
 
m) O CONTRATANTE deve autorizar e informar à CONTRATADA, através de 
sua Agência local e via transmissão de dados, 02 (dois) dias antes da data do 
crédito/pagamento, a quantidade de lançamentos e o total da folha, enviando 
relação de créditos e relação "resumo dos lançamentos a serem efetuados" 
nas contas correntes dos servidores - clientes/usuários, em 02 (duas) vias. A 
Autorização deverá mencionar o nome do responsável e também conter sua 
assinatura.  
 
n) A efetivação dos créditos pela CONTRATADA dependerá sempre da 
existência de disponibilidade suficiente na conta corrente do CONTRATANTE, 
junto à Agência, com 02 (dois) dias de antecedência à data dos créditos.  
 
o) O CONTRATANTE deve informar à CONTRATADA, através de sua Agência 
local, o número do fax, assim como o nome completo e RG dos responsáveis 
mínimo de 02 (dois) pela autorização, cabendo-lhe a obrigação de manter 
esses dados sempre atualizados junto à Agência Centralizadora.  
 
p) O CONTRATANTE fica autorizado, no caso de impossibilidade de 
transmissão de dados, a fazê-lo através de fitas (mídias ou outros meios) ou 
relatórios, desde que mantidas as demais especificações deste Contrato.  
 
q) O CONTRATANTE permite que a CONTRATADA autorize os servidores 
municipais, titulares das contas abertas em razão do presente contrato, a 
movimentarem livremente suas contas através de cartão magnético.  
 
r) A CONTRATADA não se responsabilizará por falhas, incorreções ou erros 
nos dados transmitidos ou calculados das folhas de pagamentos, visto que sua 
função é a de simples pagadora, por conta e ordem do CONTRATANTE, nos 
termos avençados neste Contrato. 
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s) Igualmente, não se responsabilizará a CONTRATADA pelas obrigações do 
CONTRATANTE oriundas das relações de emprego com o seu pessoal 
enquadrado no presente Contrato.  
 
t) O CONTRATANTE se obriga a comunicar o CONTRATADO, imediatamente, 
através de Ofício, as exonerações de seus servidores, assim como os pedidos 
de alteração de domicílio bancário por eles formulados.  
 
u) Qualquer omissão ou tolerância em exigir o estreito cumprimento de 
quaisquer cláusulas ou condições deste Contrato ou exercer direito dele 
decorrente, não constituirá renúncia a eles e não prejudicará assim a faculdade 
de qualquer das partes em exigi-los ou exercê-los a qualquer tempo.  
 
v) Se uma das partes tolerar qualquer infração em relação a dispositivos deste 
instrumento, não significa que tenha liberado a outra parte de obrigações 
assumidas e nem tampouco que o dispositivo infringido tenha sido considerado 
cancelado. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR DO CONTRATO  
 
O valor do presente contrato é de R$ ........... (..........), em parcela única à vista, 
a ser quitada 30 dias contados da data de publicação do extrato do 
contrato, pelo direito contratual de centralizar os serviços de controle das 
disponibilidades de caixa (conta-movimento/conta corrente da Câmara 
Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo) e serviços de pagamento das 
remunerações, salários, pensões e similares dos servidores e agentes 
políticos da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, mediante 
crédito a ser efetuado em conta corrente ou assemelhadas pelo prazo de 60 
meses  
 
 
CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DO CONTRATO  
 
O presente Contrato vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a partir da 
sua assinatura, sendo que, durante todo este período, a CONTRATADA se 
obriga ao disposto no inciso XIII do artigo 55 da Lei nº 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES  
 
SÃO OBRIGAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL:  
 
a) Promover a divulgação aos seus funcionários dos procedimentos a serem 
observados para abertura da conta junto ao Banco;  
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b) Indicar ao Banco os responsáveis/gestores que responderão perante o 
Banco da execução do mesmo, nominando um responsável como gestor 
principal.  
 
c) Encaminhar, anualmente, até o dia 10 (dez) de janeiro, calendário com as 
datas previstas de pagamento dos vencimentos mensais, vencimentos 
suplementares e do 13°. Salário.  
 
d) Para o primeiro ano do contrato, o calendário acima será encaminhado em 
até 10 (dez) dias da data da assinatura do contrato.  
 
e) Além destas datas previstas, poderão ocorrer pagamentos eventuais, os 
quais serão encaminhados (documentação e arquivos) em tempo hábil para 
seu processamento.  
 
f) Adotar as providências necessárias à denúncia e cancelamento, em tempo 
hábil e de conformidade com as cláusulas contratuais, dos contratos vigentes 
com Instituições Financeiras, bem como outros instrumentos porventura 
existentes, e cujo objeto se sobreponha ao do presente edital; 
 
g) Enviar a relação nominal dos servidores e vereadores, contendo os valores a 
serem creditados, bem como os demais dados necessários solicitados pela 
Contratada, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data do 
pagamento dos salários.  
 
h) Garantir as informações e documentação necessárias à execução dos 
serviços por parte da Contratada, como a inclusão e exclusão de servidores e 
agentes políticos.  
 
 
SÃO OBRIGAÇÕES DO BANCO:  
 
a) Manter permanentemente atualizado, para efeito de pagamento e consulta, o 
cadastro dos funcionários e, se legalmente válido, de seus representantes 
legais.  
 
b) Proceder ao bloqueio do cartão magnético da conta, quando houver 
solicitação do titular ou de seu representante legal.  
 
c) Arcar com todas as despesas necessárias à divulgação e postagem dos 
informativos necessários à execução das ações de abertura e movimentação 
da conta corrente.  
 



25 

 

d) Indicar à Câmara Municipal, na assinatura do contrato, os 
responsáveis/gestores do sistema de pagamento de remuneração, que 
auxiliarão os técnicos da Câmara Municipal, na operacionalização do sistema 
de pagamento.  
 
e) Indicar, no ato da formalização do contrato, a agência onde serão abertas as 
contas.  
 
f) Executar os serviços decorrentes do presente edital, em absoluto sigilo, por 
seus prepostos, ficando assim vedada a divulgação, por qualquer modo e a 
qualquer título, sem prévia e expressa autorização da Câmara Municipal, de 
qualquer dado ou informação acerca do cadastro funcional e/ou valores 
remuneratórios de seus funcionários e vereadores.  
 
g) Garantir, manter e melhorar a qualidade dos serviços prestados à Câmara 
Municipal, de maneira competitiva no mercado.  
 
h) Realizar todas as adaptações de seus softwares, necessárias ao 
aprimoramento e perfeito funcionamento do sistema de pagamento das 
remunerações do funcionalismo.  
 
i) Manter cópia de todos os arquivos enviados pela Câmara Municipal no 
período de vigência do contrato, respeitada a legislação específica a que estão 
sujeitos.  
 
j) Solicitar anuência da Câmara Municipal em caso de implementações de 
alterações no sistema de pagamento das remunerações utilizadas, que 
impliquem em modificações dos procedimentos operacionais no 
relacionamento com a Câmara Municipal, funcionários e vereadores.  
 
k) Fornecer, em no máximo 05 (cinco) dias úteis, quaisquer informações 
solicitadas por escrito pela Câmara Municipal.  
 
l) Efetuar os créditos dos pagamentos nas contas dos servidores e agentes 
políticos, em conformidade com as informações repassadas pela Contratante;  
  
m) Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar à Câmara 
Municipal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato.  
 
n) Opcionalmente e desde que devidamente autorizado pela Câmara Municipal, 
a vencedora do certame poderá instalar um posto de Atendimento bancário nas 
dependências da Câmara Municipal ou então um Terminal de Auto 
Atendimento, não constituindo esta opção em obrigatoriedade para qualquer 
das partes, dependendo de conveniência recíproca. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA MULTA E RESCISÃO  
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Fica fixada multa contratual correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o 
valor do contrato à parte que inadimplir qualquer de suas cláusulas, podendo, 
ainda, o mesmo ser rescindido nos casos previstos no artigo 78 da Lei n° 
8.666/93 e suas alterações.  
 
a) Ocorrendo a rescisão, a parte que a ela tiver dado causa indenizará a outra 
por eventuais prejuízos.  
 
b) Ficam conferidas ao CONTRATANTE as prerrogativas do artigo 58, da Lei 
8.666/93, sendo que os casos omissos sujeitam-se às normas do Código Civil, 
pertinentes aos contratos. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DO FORO  
 
Para dirimir eventuais dúvidas e litígios referentes ao presente contrato, 
elegem, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro 
da comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo.  
 
Assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente, perante duas 
testemunhas, para um único e só fim de direito. 
 
Santa Cruz do Rio Pardo,..........de .................de .........  
 
 
CONTRATANTE:  
 
 

MARCO ANTÔNIO VALANTIERI 
Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo 

 
CONTRATADA:  
 
TESTEMUNHAS:  
 
 
1 - Nome: 
RG nº.: 
 
 
2 - Nome: 
RG nº.:    
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PROCESSO LICITAÇÃO Nº. 017/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017 

 
ANEXO VI 

 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 
 
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo 
CONTRATADA:  
CONTRATO N°(DE ORIGEM):  
OBJETO:  
ADVOGADO(S):  
 
 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, 
nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, 
interpor recursos e o mais que couber. 
 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e 
decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão 
publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 
da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, 
a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 
 
 
LOCAL e DATA: Santa Cruz do Rio Pardo,    de          de 2017. 
 
 
CONTRATANTE:  
 
Nome e cargo:  
 
E-mail institucional:  
 
E-mail pessoal:  
 
 
                   
Assinatura: ______________________________  
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CONTRATADA:  
 
Nome e cargo: 
 
E-mail institucional:  
 
E-mail pessoal:  
 
 
Assinatura: _________________________________ 
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PROCESSO LICITAÇÃO Nº. 017/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017 
 

ANEXO VII – MODELO DE PROCURAÇÃO 
PROCURAÇÃO "EXTRA JUDICIA" 

 
 
OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº ..............................) ou (pessoa física, 
inscrita no CPF sob o nº ..............................), com sede na Rua 
............................................................, nº ............., bairro 
...................................., na cidade de  
............................., Estado de ..........................................., (neste ato 
representado) pelo(a) (sócio/diretor/procurador), Sr.(a) 
..........................................................., ........................ (nacionalidade), 
.............................. (estado civil), ............................ (profissão), portador(a) do 
RG nº ............................ e do CPF nº ............................., residente e 
domiciliado na Rua ..........................................................., nº .........., na cidade 
de ..............................., Estado de ..................................., ----------  
 
 
OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... 
(nacionalidade), ........................... (estado civil), ...................... (profissão), 
portador(a) do RG nº ...................... e do CPF nº ................................, residente 
e domiciliado na Rua ................................., nº ......., bairro ............................, na 
cidade de ............................., Estado de ..........................; ----------  PODERES: 
ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento 
licitatório, especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
05/2017 – TIPO MAIOR OFERTA, da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio 
Pardo, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais 
negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber 
notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e 
praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.  
 
.............................., ........ de ......................... de 2017  
 
........................................  
Outorgante 
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PROCESSO LICITAÇÃO Nº. 017/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017 
ANEXO VIII – PROPOSTA COMERCIAL 

Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta Comercial será 
considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a 
participação do licitante neste certame. 

DADOS DO LICITANTE 
Denominação  
CNPJ  
Endereço  
CEP/Telefone/Fax  
Email:  
 
Objeto: Contratação de Instituição Financeira Pública para a prestação de 
serviços de controle das disponibilidades de caixa (conta-movimento/conta-
corrente da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo) e serviços de 
pagamento das remunerações e salários, pensões e similares dos servidores e 
agentes políticos. 
 

PROPOSTA 
Item  Descrição Valor 

do Item 
/ (R$) 

01 Contratação de Instituição Financeira Pública para a prestação 
de serviços de controle das disponibilidades de caixa (conta-
movimento/conta-corrente da Câmara Municipal de Santa 
Cruz do Rio Pardo) e serviços de pagamento das 
remunerações e salários, pensões e similares dos servidores e 
agentes políticos. 
 

 

   
 Valor Total  
 Valor Total por Extenso:  

 
Prazo de validade da proposta: ______ dias (mínimo de 60 dias) contados a 
partir da data de apresentação da proposta; 
  
DECLARO que o valor total ofertado é líquido, não cabendo quaisquer 
deduções (encargos financeiros, taxas, tributos, despesas diretas ou indiretas, 
etc.).  
Santa Cruz do Rio Pardo - SP, em ____ de ________________ de 2017. 

_______________________________________ 
Assinatura do representante 

Nome do representante: _____________________________________  
RG do representante: _________________ 


