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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

Pregão Presencial nº 063/2015, referente à 
contratação de instituição financeira para 
centralizar e processar créditos da folha de 
pagamento dos servidores da 
Administração Pública Municipal. 
 

PREÂMBULO 
O Município de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrita no CNPJ/MF nº 27.165.562/0001-41, através do Ofício nº 280/2015, 
da Secretaria Municipal de Administração, protocolado sob nº 008844/2015, por intermédio 
de sua Pregoeira e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 218/2013, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 17 de dezembro de 2015, às 
08h30min, na Sede da Prefeitura Municipal, situada à Praça da Independência, nº 341, 
Centro, Afonso Cláudio/ES, CEP 29.600-000, licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 063/2015, tipo MAIOR OFERTA ou LANCE. 
 
Esta licitação e os atos de que dela resultarem serão regidos pela Lei nº 10.520 de 17 de 
julho de 2002, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, bem como pela Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas 
alterações, pelas demais normas pertinentes à matéria e pelas disposições gerais e 
especiais fixadas neste Edital e seus Anexos. 
 
As Propostas Comerciais (envelope nº 01) e os Documentos de Habilitação (envelope nº 02) 
serão recebidos, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, até às 
08:00 horas do dia 17 de dezembro de 2015, fechados e assinados em seus lacres. Caso 
seja decretado feriado, a presente licitação será realizada no primeiro dia útil subseqüente, 
no mesmo local e horário já estabelecido. 
 
CAPITULO I - DO OBJETO 
1.1 - Constitui objeto do presente Pregão a contratação de Instituição Financeira, pública 
ou privada, para centralizar e processar os créditos da folha de pagamento de todos 
os servidores e funcionários da Administração Pública Municipal, ativos, inativos, 
sem ônus para a Contratante, pelo prazo de 60 (sessenta) meses e ocupar, através de 
permissão não onerosa de espaço público, para instalação de no mínimo 02 (dois) 
Terminais Eletrônicos, conforme especificações contidas no Termo de Referência - Anexo 
A e A-I do Edital e demais exigências e condições expressas neste instrumento. 
 
CAPITULO II - DO EDITAL 
2.1 - O presente Edital poderá ser obtido no site oficial da Prefeitura Municipal de 
Afonso Cláudio/ES - www.afonsoclaudio.es.gov.br, link Serviços Online, Licitações. 
3.2 - Quaisquer esclarecimentos e informações aos interessados poderão ser obtidos no 
endereço mencionado no preâmbulo, no horário de 07:00 às 13:00 horas ou pelo telefone 
(27) 3735-4005. 
 
CAPITULO III- DA PARTICIPAÇÃO 
3.1 - Para a participação no certame e, visando comunicação futura desta Prefeitura 
Municipal, a licitante interessada deverá enviar email para o endereço: 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/
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licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br ou pelo fax (27) 3735-4007, solicitando a proposta 
digitalizada a ser enviada para a participação. Junto com a solicitação a instituição 
interessada deverá informar no email: 
NOME DA INSTITUIÇÃO - CNPJ 
ENDEREÇO COMPLETO COM CEP - TELEFONE 
REPRESENTANTE LEGAL QUE TEM PODERES PARA CONTRATAR, JUNTAMENTE 
COM O NÚMERO DE CPF E IDENTIDADE. 
3.2 - Não é admitida a participação nesta licitação de instituições/empresas que estejam 
cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento de 
contratar com a Administração Pública; que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou 
contratar com qualquer órgão público; ou que se subsumem às disposições dos artigos 9º e 
inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666/93. 
3.3 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se 
enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 
a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
b) estejam cumprindo as penalidades previstas no art. 87, inciso III da Lei Federal n° 
8.666/93 e no art. 7° da Lei Federal n° 10.520/02, desde que impostas pela própria 
Administração Pública Municipal; 
c) estejam cumprindo a pena prevista no art. 87, inciso IV da Lei Federal n° 8.666/93, ainda 
que imposta por ente federativo diverso do Estado do Espírito Santo; 
d) não cumpram o disposto no art. 9° da Lei n° 8.666/93 e alterações. 
e) possuam sócio, administrador, gerente ou funcionário que seja servidor ou dirigente da 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES ou que possuam qualquer tipo de parentesco, até 
o 3º (terceiro) grau, incluindo os afins, com o Prefeito, com o Vice-Prefeito, com os 
Secretários, com o Procurador-Geral, com a Pregoeira e equipe de apoio e com os 
membros da Comissão de Licitação da Prefeitura de Afonso Cláudio/ES. 
 
CAPITULO IV - DO CREDENCIAMENTO 
4.1 - No dia, horário e local designados para recebimento dos envelopes 01 e 02, os 
representantes das instituições interessadas em participar do certame, deverão apresentar-
se para credenciamento junto a Pregoeira, devidamente munidos de documentos que os 
credenciem a participar da licitação.  
4.2 - Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a 
intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos 
previstos neste edital, por sua representada. 
 
4.3 - Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes 
documentos: 
5.3.1 - No caso de procurador: 
4.3.1.1 - Procuração que autorize o representante a participar de licitação pública e a 
responder pela proponente, inclusive com poderes para interpor recursos, renunciar o direito 
de recorrer, protestar, assinar documentos, entre eles as atas das sessões públicas de 
abertura e julgamento da licitação, receber comunicações da Comissão Permanente de 
Licitação, com firma reconhecida em cartório, conforme modelo do Anexo II. 
4.3.1.2 - Cópia autenticada de documento pessoal do outorgante e do outorgado.  
4.3.1.3 - Cópia autenticada dos seguintes documentos: 
4.3.1.3.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual. 

mailto:licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br
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4.3.1.3.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. 
4.3.1.3.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício. 
4.3.1.3.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedades estrangeira 
em funcionamento no País. 
4.3.2 - No caso de proprietário, diretor, sócio ou assemelhado da proponente: 
4.3.2.1 - Cópia autenticada de documento oficial do representante da empresa. 
4.3.2.2 - Cópia autenticada de um dos documentos citados nos subitens 4.3.1.3.1, 4.3.1.3.2, 
4.3.1.3.3 e 4.3.1.3.4, conforme o caso. 
4.3.3 - Declaração que satisfaz as exigências habilitatórias, conforme Anexo III. 
4.4 - Ficará impedido de formular lances verbais, o credenciado cuja procuração não 
contenha autorização expressa para este fim. 
4.5 - A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer dos documentos exigidos no 
item 5.3, impedirá a participação na fase de lances. 
4.6 - O credenciado deverá ter amplo conhecimento do teor da proposta apresentada, em 
todos os seus itens, a fim de que a empresa se faça representar legitimamente nas 
negociações entre as partes, evitando com isso a interrupção da sessão para contatos 
externos, visando o esclarecimento de dúvidas sobre o teor da mesma, ficando, todavia, os 
casos excepcionais para serem avaliados pela Pregoeira. 
4.7 - Caso a proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro 
do prazo estipulado, participará do pregão com a primeira proposta apresentada quando do 
início dos trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de 
recurso, excluindo o Pregoeira de qualquer responsabilidade quanto ao não recebimento 
dos envelopes. 
4.8 - É recomendável a presença dos representantes, 15 (quinze) minutos de antecedência 
em relação ao horário previsto para a abertura da licitação. 
4.9 - Após declarado o encerramento do procedimento de credenciamento, não mais será 
admitida a participação de outras Proponentes. 
 
CAPITULO V - DO RECEBIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO 
5.1 - Os licitantes deverão entregar no dia, hora e local definidos neste Edital, no Protocolo 
Geral da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, os envelopes relativos à proposta 
comercial e documentação, devidamente lacrados e rubricados, contendo na parte externa 
frontal, além do nome do proponente e o número do CNPJ, as seguintes informações: 
 
5.1.1 - Envelope nº 01: 
À Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio - ES 
Comissão Permanente de Licitação 
Pregão Presencial nº 063/20152015. 
Proposta Comercial 
 
5.1.2 - Envelope nº 02: 
À Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio - ES 
Comissão Permanente de Licitação 
Pregão Presencial nº 063/20152015. 
Documentação 
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CAPITULO VI - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
6.1 - O envelope 01, proposta comercial, deverá conter: a proposta propriamente dita, 
conforme Anexo I, deverá ser entregue em mídia digital (CD-R) e impressa em uma via, 
conforme o modelo solicitado pelo licitante no subitem 3.1 do edital, devidamente datada, 
assinada ou rubricada todas as folhas pelo representante legal da proponente. 
6.1.1 - A proposta deverá ser apresentada e salva em CD-R ou pen drive de acordo com o 
programa disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, VEDADA a 
apresentação da proposta em mídia digital confeccionada em Excel, PDF ou Word ou outro 
programa incompatível com o sistema, sendo vedado também renomear o arquivo da 
proposta gravada em mídia. 
6.2 - Na Proposta Comercial deverá constar: 
6.2.1 - Nome da empresa proponente, endereço completo e número de inscrição no CNPJ. 
6.2.2 - Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo com duas 
casas decimais após a vírgula conforme planilha do Anexo I, apurado à data de sua 
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 
6.2.3 - Validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias. 
6.3 - O valor ofertado na proposta não poderá ser inferior ao preço mínimo desta 
licitação que é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), considerando este valor como 
o valor líquido para depósito em dinheiro, não cabendo ao licitante retenção de 
parcela ou percentual a qualquer título, que deverá ser pago em parcela única, em até 
15 (quinze) dias da assinatura do Contrato. 
6.3.1 - Cada lance realizado pelos licitantes presentes e credenciados ao certame, 
deverá superar o valor anteriormente ofertado em no mínimo R$ 10.000,00 (dez mil 
reais). Havendo a participação de apenas um licitante o mesmo deverá realizar 
obrigatoriamente pelo menos um lance, nesta fase. 
6.3.2 - Havendo aumento do preço, o valor do lance final ficará registrado em Ata, 
obrigando-se o licitante, independente de apresentação de nova proposta adequada, ao 
lance final.  
6.4 - Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e 
custos, como por exemplo: transportes e fretes, carga e descarga, manutenções, mão de 
obra especializada, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, 
relacionadas com a prestação dos serviços objeto da presente licitação. 
6.4.1 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos 
pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o produto ser fornecido sem 
ônus adicionais. 
6.4.2 - Correrão por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar 
de explicitar em sua proposta. 
6.5 - As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão verificadas 
quanto a erros, os quais serão corrigidos pela Pregoeira da seguinte forma: 
6.5.1 - Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor 
por extenso. 
6.5.2 - Erros de transcrição das quantidades previstas: o produto será corrigido, mantendo-
se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total. 
6.5.3 - Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será 
retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto. 
6.5.4 - Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando-se 
a soma. 
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6.5.5 - O valor total da proposta será ajustado pela Pregoeira em conformidade com os 
procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o total a ser 
pago. 
 
CAPITULO VII - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
7.1 - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma: 
7.1.1 - Em originais ou publicação em Órgão Oficial, ou ainda, por qualquer processo de 
cópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal, pertencente à secretaria 
solicitante, exceto os servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação. 
7.1.2 - Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipótese 
do documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de 
declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a validade do mesmo. 
Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido 
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua emissão. 
 
7.2 - Os documentos de Habilitação Jurídica, conforme o caso consistirá de: 
7.2.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual. 
7.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. 
7.2.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 
7.2.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedades estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para o funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
7.2.5 - Caso os documentos referentes à Habilitação Jurídica tenham sido juntados no 
momento do credenciamento e, uma vez comprovada as informações mencionadas 
no subitem imediatamente anterior, fica o proponente dispensado de fazer nova 
apresentação destes documentos. 
 
7.3 - Os documentos de Regularidade Fiscal e Trabalhista consistirão de: 
7.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado. 
7.3.2 - Prova de inscrição no Cadastro Municipal (Alvará de Licença) relativo ao domicílio ou 
sede do licitante e agência existente neste Município, pertinente ao seu ramo de atividade. 
7.3.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da Certidão Negativa de 
Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União, emitida pela Receita 
Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 
7.3.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através de Certidão Negativa de 
Débitos da Fazenda Estadual da sede da proponente. 
7.3.5 - Prova de regularidade com Fazenda Municipal, através de Certidão Negativa de 
Débitos da Fazenda Municipal da sede da proponente. 
7.3.6 - Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS, através de Certificado de Regularidade de Situação - CRF. 
7.3.7 - Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
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7.4 - Os Documentos de Habilitação Econômico-Financeira consistirão de: 
7.4.1 - Prova de situação financeira, através de Certidão Negativa de Falência ou 
Recuperação Judicial expedida pelo Cartório distribuidor da sede proponente. 
7.4.2 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que demonstrem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
por índices oficiais, quando encerrado há mais de três meses da data fixada para 
recebimento dos envelopes.  
a) As Demonstrações Contábeis e o Balanço Patrimonial deverão estar acompanhados 
do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário do exercício apresentado, 
devidamente registrado na Junta Comercial ou no órgão competente, na forma da Lei. 
b)  A instituição/empresa licitante que ainda não encerrou o seu exercício social, por ter 
sido constituída a menos de um ano, deverá apresentar, em substituição ao Balanço 
Patrimonial, o Balanço de Abertura devidamente registrado na forma de lei. 
c)  Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço 
Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, 
devidamente registrada na Junta Comercial ou entidade em que o balanço foi arquivado. 
7.4.3 - Apresentar Demonstração contendo o Índice que mede a solvência dos bancos, 
denominado “Índice de Basileia”, devendo ser comprovado o índice mínimo de 11% (onze 
por cento), de acordo com a seguinte fórmula, preferencialmente, com memória de cálculo 
apresentada e assinada por Contabilista da licitante: 
FÓRMULA: IB = PR x100/ (PRE /fator F)  
Onde:  
IB = Índice de Basileia ou Índice de Adequação de Capital;  
PR = Patrimônio de Referência;  
PRE = Patrimônio de Referência Exigido; Fator F = 0,11 
7.4.3.1 - A relação entre o Patrimônio de Referência (PR) e os riscos ponderados - 
Patrimônio de Referência Exigido (PRE) obedecem à regulamentação em vigor. A relação 
mínima exigida é dada pelo fator F, de acordo com a Resolução do CMN nº 3.490, de 29 de 
agosto de 2007 e Circular do BC n° 3.360, de 12 de setembro de 2007 e demais normas 
aplicáveis. 
 
7.5 - Os documentos de Qualificação Técnica consistirão de:  
7.5.1 - Prova de registro e regularidade da instituição junto ao Banco Central do Brasil. 
 
7.6 - Apresentação das seguintes declarações: 
7.6.1 - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação na forma 
do parágrafo 2º do artigo 32 da Lei 8.666/93 (Anexo IV). 
7.6.2 - Declaração do licitante, comprovando o fiel cumprimento das recomendações 
determinadas pelo art. 7, inciso XXXIII, da Constituição da República (Anexo V). 
7.6.3 - Declaração de que não possui em seu quadro societário: sócio, administrador, 
gerente ou funcionário que seja servidor público ou dirigente da Prefeitura Municipal de 
Afonso Cláudio, bem como, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia 
mista e que não possue qualquer tipo de parentesco, até o 3º (terceiro) grau, incluindo os 
afins, com o Prefeito, com o Vice-Prefeito, com os Secretários, com a Procuradora Geral, 
com a Pregoeira, equipe de apoio e com os membros da Comissão de Licitação (Anexo VI). 
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CAPÍTULO VIII - DA SESSÃO DO PREGÃO 
8.1 - Declarada aberta à sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos 
proponentes, iniciando-se em seguida a fase de credenciamento, conforme o Capítulo V 
deste edital. 
8.2 - Estando de posse da relação das Licitantes credenciadas a Pregoeira fará divulgação 
verbal dos interessados, sendo que, as Proponentes credenciadas poderão ofertar lances 
durante a sessão do pregão, dando-se início ao recebimento dos envelopes “Proposta de 
Preços” e “Documentos de Habilitação”. 
8.3 - Abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, será feita a sua conferência, 
análise de sua conformidade com as exigências do edital e seus anexos, e, posterior rubrica 
pela Pregoeira, equipe de apoio e licitantes. 
 
8.4 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
8.4.1 - Cumprido o item 8.3 acima, as propostas serão classificadas pelo MAIOR PREÇO 
OFERTADO, considerando, para tanto, as disposições da Lei 10.520/2002, principalmente 
as previstas no art. 4º, inciso VIII, IX e X e a Lei Complementar nº 123/2006 e suas 
alterações.  
8.4.2 - Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com as exigências do 
Edital e seus Anexos. 
8.4.3 - Verificada a compatibilidade com o exigido no edital, a Pregoeira procederá à 
classificação das propostas pelo maior preço ofertado, e aquelas que tenham valores 
sucessivos e inferiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de maior preço, para 
participarem dos lances verbais. 
8.4.4 - Quando não existirem pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no 
item anterior, serão classificadas as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), 
quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
8.4.5 - Havendo empate entre as propostas de preços, serão admitidas todas as propostas 
empatadas, independentemente do número de licitantes. 
 
8.5 - DOS LANCES VERBAIS 
8.5.1 - Após a classificação das propostas, a Pregoeira a divulgará em voz alta e, convidará 
individualmente os representantes das licitantes classificadas a apresentarem lances 
verbais, a partir da proposta classificada de maior preço, de forma sucessiva, em valores 
distintos e crescentes, decidindo a ordem dos lance por meio de sorteio no caso de empate 
de preços, obsevando ainda o que segue: 
8.5.1.2 - Cada lance ofertado pelos licitantes presentes e credenciados ao certame, 
deverá superar o valor anteriormente ofertado em no mínimo R$ 10.000,00 (dez mil 
reais). Havendo a participação de apenas um licitante o mesmo deverá realizar 
obrigatoriamente pelo menos um lance, nesta fase. 
8.5.2 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, 
implicará na exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
8.5.4 - A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes a Pregoeira considerar 
necessário. 
8.5.5 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Proponente 
desistente, às penalidades cabíveis estabelecidas no Capítulo XXIV do Edital. 
8.5.6 - Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a 
proposta escrita de maior preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que a 
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Pregoeira poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido melhor 
preço.  
8.5.7 - Encerra-se a disputa de lances quando não houver mais nenhuma propositura verbal 
para o maior preço. 
8.5.8 - Após a aceitabilidade da proposa será verificado o atendimento das condições 
habilitatórias da licitante vencedora da etapa de lances. 
 
8.6 - DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
8.6.1 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a Pregoeira procederá a 
abertura do invólucro contendo os Documentos de Habilitação (envelope 02) da licitante que 
apresentou o melhor lance verbal, para verificação do atendimento das condições fixadas 
neste edital. 
8.6.2 - Os Documentos de Habilitação só serão aceitos se acondicionados no envelope nº 
02, não sendo admitido posteriormente, o recebimento pela Pregoeira, de qualquer outro 
documento, nem permitido à empresa licitante fazer qualquer adendo aos já entregues. 
8.6.3 - Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem os documentos exigidos no 
Capítulo VIII do edital, bem como apresentarem estes documentos fora do prazo de 
validade. 
 
8.7 - DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO DO PREGÃO 
8.7.1 - Se a proponente classificada em primeiro lugar, não atender às exigências 
habilitatórias, a Pregoeira negociará diretamente com a licitante melhor classificada e 
posteriormente examinará o seu envelope “Documentos de Habilitação”, sendo declarada 
vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste Pregão. 
8.7.2 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, a proponente será 
declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste Pregão. 
8.7.3 - Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pela Pregoeira, membros da equipe de apoio 
e representantes credenciados.  
 
CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
9.1 - Declarado o vencedor do presente Pregão, qualquer Licitante, poderá manifestar, 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas 
razões, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias corridos para a apresentação 
das razões do recurso, ficando as demais Licitantes, desde logo, intimadas para apresentar 
as contra-razões, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
9.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em interpor recurso ao final da 
sessão do Pregão importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto 
da licitação pela Pregoeira, ao vencedor. 
9.3 - Qualquer recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo. 
9.4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
9.5 - A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos 
interessados, através de comunicação via fax-símile e correio eletrônico. 
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CAPÍTULO X - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
10.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente 
Edital, mediante petição por escrito, protocolada neste órgão. 
10.2 - Caso a impugnação seja acolhida, ou os esclarecimentos ou providências solicitados 
determinem alterações no edital, será designada nova data para a realização do certame. 
 
CAPÍTULO XI - DA ANULAÇÃO DO CERTAME 
11.1 - A presente licitação poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja 
constatada irregularidade no processo e/ou em seu julgamento, ou revogada por 
conveniência da P.M.A.C., sem que tal ato gere qualquer indenização ao participante. 
 
CAPITULO XII - DO PRAZO E LOCAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
12.1 - Homologada a licitação, o Adjudicatário será convocado para, no prazo de máximo de 
05 (cinco) dias assinar o Contrato de Prestação de Serviços. 
12.2 - Quando o adjudicatário negar a prestar os serviços objeto deste edital, a Pregoeira 
convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, restabelecendo a sessão 
para negociar diretamente com a proponente melhor classificada e posterior abertura do seu 
envelope nº 02 (Documentos de Habilitação), sendo declarada vencedora e a ela será 
adjudicado o objeto deste pregão. 
12.2.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em prestar os serviços importará nas 
penalidades legalmente estabelecidas (artigo 87 da Lei nº 8.666/93). 
12.3 - Neste caso, a recusa injustificada do adjudicatário, caracteriza o descumprimento total 
da obrigação assumida, sujeitando-o às sanções previstas neste edital, exceção feita aos 
licitantes remanescentes que se negarem a aceitar a contratação. 
12.4 - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que 
notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela P.M.A.C., não serão 
considerados como inadimplemento contratual. 
 
CAPITULO XIII - DO PRAZO PARA A EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO  
13.1 - O prazo de vigência contratual terá início no dia subsequente ao da publicação do 
resumo do contrato no Diário Oficial dos Municípios - AMUNES e terá duração de 60 
(sessenta) meses. 
13.2 - A prestação dos serviços, objeto do presente certame, deverá ser iniciada no dia 
subsequente à publicação do resumo do contrato. 
13.3 - Não existindo Agência da Instituição Financeira Contratada no Município ou, deixando 
de instalá-la no tempo devido que é de 60 (sessenta) dias, a contar do início da vigência do 
Contrato, o instrumento será rescindido sem qualquer ônus para a Contratante. 
13.4 - A Instituição Financeira Contratada terá exclusividade na instalação de 
autoatendimento eletrônico em espaços e prédios da Municipalidade, à exceção dos postos 
de atendimento eletrônico de instituições financeiras públicas, em virtude de lei. 
 
CAPITULO XIV - DA FORMA DE PAGAMENTO 
14.1 - A instituição vencedora do certame deverá efetuar o pagamento do valor proposto, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos a contar da data de assinatura do Contrato. 
14.2 - O valor será pago em única parcela, em dinheiro (moeda corrente nacional), mediante 
depósito em conta bancária a ser indicada formalmente pela Tesouraria do Município de 
Afonso Cláudio/ES. 
  



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

 
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

 

 

Praça da Independência - nº 341 - Centro - CEP. 29600-000 - Afonso Cláudio/ES - Tel. (27) 3735.4000 - Página 10 

 

CAPITULO XV - RESCISÃO DO CONTRATO 
15.1 - O Contrato poderá ser rescindido pela Contratada, mediante aviso prévio de 30 
(trinta) dias, desde que haja motivo justificável e que não exista débito entre as partes. 
15.2 - A Administração poderá rescindir o Contrato unilateralmente sem necessidade de 
aviso prévio, independente de Interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer 
indenização, nos seguintes casos: 
15.2.1 - O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
especificações ou prazos, por parte da Contratada. 
15.2.2 - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da Contratada. 
15.2.3 - O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da Contratada. 
15.2.4 - Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 da Lei nº 
8.666/93. 
15.2.5 - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato. 
 
CAPITULO XVI - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMNISTRATIVAS 
16.1 - O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar 
o contrato ou documento equivalente, deixar de entregar documento exigido ou apresentar 
documentação falsa para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração 
Pública Estadual e será descredenciado do Cadastro Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no item seguinte. 
16.3 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, retirar ou assinar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente 
estabelecidas, de acordo com o edital de licitação.  
16.4 - Pela inexecução total ou parcial da prestação dos serviços objeto do Contrato, a 
Administração poderá, sem prejuízo do disposto nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, 
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, após regular 
processo administrativo: 
I - Advertência. 
II - Multa, sendo: 
a) de 2% (dois por cento) sobre o valor total a ser pago a municipalidade, em caso de atraso 
do pagamento do valor ofertado na licitação.  
b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor ofertado, pela não assinatura do contrato.  
c) de 10% (dez por cento) sobre o valor do CONTRATO, no caso de atraso superior a trinta 
dias na execução dos serviços.  
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração pública, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.  
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto persistirem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que tiver aplicado a penalidade.  
16.5 - O descumprimento, pela Contratada, dos prazos para pagamento, implicará sua 
responsabilidade pelo pagamento de eventuais custos e encargos financeiros imputados ao 
município, administrativa ou judicialmente, inclusive por órgãos de controle e fiscalização, 
além de multa de 0,30% (três décimos por cento) ao dia, limitada a 10,0% (dez por cento), 
sobre o valor dos salários devidos e não creditados.  
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16.6 - Se a Contratada der causa à inexecução total do contrato, entendendo como tal, 
dentre outras, as hipóteses de rescisão contratual, deverá pagar ao Município a multa de 
valor equivalente a 10% (dez por cento) do total da Contratação.  
16.7 - As multas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 
CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas.  
16.8 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada 
vistas ao processo. 
 
CAPITULO XVII - DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
17.2 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas 
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação do proponente que tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a 
rescisão do contrato ou pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
17.3 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-lo no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação. 
17.4 - Caso a Licitante Vencedora se recuse a executar o objeto contratual ou venha a fazê-
lo fora das especificações estabelecidas, a Administração poderá, independentemente de 
qualquer aviso ou notificação, rescindir o contrato e optar pela convocação dos demais 
licitantes na ordem de classificação. 
17.5 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta. 
17.6 - É facultada a Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 
sessão pública. 
17.7 - Poderão ser convidadas a colaborar com a Pregoeira, assessorando-o quando 
necessário profissionais de reconhecida competência, desde que não tenham qualquer 
vinculo com quaisquer licitantes, direta ou indiretamente, bem como qualquer outro servidor 
ligados ou não a Administração Municipal. 
17.8 - Os envelopes contendo a Documentação das empresas que não sagraram 
vencedoras do certame ficarão de posse da Comissão Permanente de Licitação até a 
efetivação da contratação. Após o que, estarão disponíveis aos licitantes para retirada, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias.  Findo este prazo os mesmos serão destruídos. 
17.9 - Os casos não previstos neste edital serão decididos pela Pregoeira. 
17.10 - A participação do licitante nesta licitação, implica aceitação de todos os termos deste 
edital. 
17.11 - Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contrato de boa-fé de ser ressarcido pelos 
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 
17.12 - A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvando o disposto no 
parágrafo único do art. 59 da Lei 8.666/93. 
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17.13 - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurada a ampla defesa e o 
contraditório. 
17.14 - Fazem parte do presente edital integrando-o de forma plena: 
17.14.1 - Anexo I - Quantidade/Preço Estimado  
17.14.2 - Anexo A - Termo de Referência. 
17.14.3 - Anexo A-I - Procedimentos Operacionais da Folha de Pagamento 
17.14.4 - Anexo II - Modelo de Credenciamento. 
17.14.5 - Anexo III - Modelo de Declaração de atendimento às exigências habilitatórias. 
17.14.6 - Anexo IV - Modelo de Declaração de inexistência de fato superveniente. 
17.14.7 - Anexo V - Modelo de Declaração referente ao Art. 7°, XXXIII da Constituição 
Federal. 
17.14.8 - Anexo VI - Modelo de Declaração do quadro societário e parentesco. 
17.14.9 - Anexo VII - Minuta de Contrato  
 
17.14.14 - Fica eleito o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES, para dirimir quaisquer 
divergências contratuais por mais privilegiados que os outros sejam. 
 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, em 04 de dezembro de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 

Elilda Maria Bissoli 
Pregoeira Oficial 
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ANEXO A 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2015 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1 - OBJETO 
1.1 - Contratação de Instituição Financeira, para centralizar e processar os créditos da folha 
de pagamento de todos os servidores e funcionários da Administração Pública Municipal, 
ativos, inativos, sem ônus para a contratante, pelo prazo de 60 (sessenta) meses e ocupar, 
através de permissão não onerosa de espaço público, para instalação de no mínimo 02 
(dois) Terminais Eletrônicos. 
1.2 - Será assegurado, a todos os servidores e funcionários da Administração Pública 
Municipal, ativos, inativos, o direito de transferir os valores depositados em conta salário 
para outra conta de instituição bancária diferente e da qual os mesmos sejam titulares, sem 
custos, nos termos da Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central do Brasil. 
 
2 - JUSTIFICATIVA 
2.1 - Contratar, por meio de regular procedimento licitatório, a prestação de serviços de 
centralização e processamento de folha de pagamento de todos os Servidores da 
Administração Pública Municipal, ativos, inativos e pensionistas e ocupar, através de 
permissão não onerosa de espaço público, para instalação de Terminal Eletrônico. 
 
3 - DESCRICAO DO OBJETO 
3.1 - Em caráter de exclusividade: 
3.1.1 - Centralização e processamento de créditos da folha de pagamento gerada pelo 
Município de Afonso Cláudio/ES, a serem creditados em conta de titularidade de seus 
membros e servidores ativos, aposentados e inativos no banco contratado. 
3.1.2 - A instituição financeira contratada deve assegurar, sem ônus para a contratante, 
seus membros e servidores, a faculdade de transferência, com disponibilidade no mesmo 
dia, dos créditos para conta de depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles 
livremente abertas em outras instituições financeiras, em conformidade com artigo 2º da 
Resolução 3.402/2006 do Banco Central do Brasil. 
3.1.3 - O Município de Afonso Cláudio/ES permitirá a instalação nas dependências do 
Prédio da Sede da Municipalidade e em outros Departamentos, de Terminais Eletrônicos de 
Autoatendimento, da Instituição Financeira contratada. Toda a estrutura e montagem 
destinada à instalação do Auto Atendimento eletrônico correrá por conta da instituição 
financeira contratada. 
3.2 - Sem caráter de exclusividade: 
3.2.1 - Concessão de crédito aos membros e servidores ativos, inativos e pensionistas do 
Município de Afonso Cláudio/ES, mediante consignação em folha de pagamento. 
 
4 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE 
4.1 - Centralizar os recursos mensais da folha de pagamento de seus membros e servidores 
ativos na Instituição financeira contratada. 
4.2 - Enviar mensalmente por meio eletrônico, com dois dias de antecedência da efetivação 
do crédito na conta dos servidores ativos, inativos e pensionistas os relatórios com todos os 
dados que possibilitem a instituição financeira efetuar os créditos e as transferências nas 
contas indicadas. 
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4.3 - Transferir para conta corrente indicada pela instituição financeira contratada, no mês 
seguinte ao da assinatura do contrato, todos os recursos financeiros e administrativos 
necessários para que seja efetuada a folha de pagamento dos servidores. 
4.4 - Disponibilizar os espaços físicos, para a Contratada instalar os terminas eletrônicos de 
atendimento, sem qualquer ônus (relativo à utilização do espaço em si) para a Contratada, 
no tempo de duração da contratação. 
4.5 - Disponibilizar a pirâmide salarial dos servidores municipais, sempre que solicitado. 
 
5 - DAS OBRIGACOES MÍNIMAS DA CONTRATADA 
5.1 - Abrir e manter, sem ônus para a contratante, a usualmente denominada conta salário 
para os servidores ativos, inativos e pensionistas do Município de Afonso Cláudio/ES, para 
efeito de recepção de depósito de salários, vencimentos, subsídios e valores dos creditados 
informados pela contratante em relatórios de folha de pagamento, sendo facultada a critério 
do servidor, a conversão da conta salário em conta corrente. 
5.2 - Instalar postos de serviço contendo terminais para atendimento eletrônico, no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, após a emissão da ordem de serviços, nas dependências da 
Sede da Municipalidade ou em outros prédios e departamentos indicados. 
5.3 - A instituição financeira contratada deve assegurar a faculdade de transferência 
(PORTABILIDADE), com disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de 
depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles livremente abertas, em conformidade 
com artigo 2º da Resolução 3.402/2006 do Banco Central do Brasil, efetuando a 
transferência em até 12 (doze) horas do pagamento. 
5.4 - Os serviços ofertados deverão atender às exigências de qualidade, observados os 
padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle e fiscalização, bem como 
às normas e legislações alusivas às Instituições Financeiras, além de atender à Lei Federal 
n.º 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) no que for pertinente. 
5.5 - A instituição financeira deverá ter sistema informatizado compatível com o do 
Município, para que todas as operações sejam processadas por meio eletrônico, devendo 
também arcar com todas as despesas de adaptação. 
5.6 - A instituição bancária deverá aprimorar e inovar sempre os produtos e serviços 
oferecidos aos servidores municipais e manter uma assessoria especializada em análises 
confiáveis de seus investimentos e taxas de retorno compatíveis do mercado. 
5.7 - Deverá ser oferecida aos servidores municipais uma cesta de serviços, 
compreendendo no mínimo os produtos/serviços abaixo: 
a) abertura de conta salário, sem nenhum tipo de cobrança de tarifa durante a utilização da 
mesma; 
b) abertura de conta corrente; 
c) talonário de cheques mensal com no mínimo 20 (vinte) folhas, nos termos da lei; 
d) 01 (um) extrato mensal; 
e) 01 (um) extrato semanal emitido em terminal de autoatendimento; 
f) renovação de cadastro e limite de cheque especial; 
g) 10 (dez) saques mensais no autoatendimento; 
h) 20 (vinte) pagamentos diversos em terminais de autoatendimento. 
5.8 - Para os servidores que receberem sua remuneração em conta salário, não será 
cobrada tarifa dos serviços. 
5.9 - Será concedido à Instituição Bancária vencedora do certame o direito de disponibilizar 
aos servidores da Administração, empréstimos, sem exclusividade, mediante consignação 
das parcelas em folha de pagamento. 
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5.10 - Os servidores serão clientes preferenciais da Instituição Financeira à qual for 
adjudicada a presente contratação; 
5.11 - As operações de consignação em folha de pagamento são regidas por normas 
específicas, não havendo qualquer relação entre elas e quaisquer contratos administrativos 
celebrados com a Municipalidade;  
5.12 - A Instituição Financeira a qual for adjudicada a contratação deve comprometer-se a 
comunicar obrigatória e previamente, por qualquer meio idôneo, ao Departamento de 
Recursos Humanos/Secretaria Municipal de Administração o recebimento de qualquer 
determinação que implique débito ou bloqueio na conta pagamento, inclusive os 
provenientes de decisões ou sentenças judiciais. 
 
6 - CRITÉRIOS DE ESCOLHA 
6.1 - Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério da MAIOR 
OFERTA ou LANCE por lote, observadas as especificações técnicas e os parâmetros 
mínimos de desempenho e qualidades e prazos máximos para o fornecimento. A licitante 
deverá propor a MAIOR OFERTA, em moeda corrente do país, sendo que este valor deverá 
ser pago na sua totalidade em dinheiro, em até 15 (quinze) dias após a assinatura do 
Contrato. 
6.1.1 - O Valor Mínimo Total para a proposta inicial a ser apresentada pelas licitantes, no 
certame não poderá ser inferior a R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais). Os lances 
ofertados na disputa não poderão ser inferiores a R$10.000,00 (Dez Mil Reais); 
 
7 - VIGÊNCIA 
7.1 - O prazo de vigência desta contratação será de 60 (sessenta) meses, a contar da 
assinatura e publicação do contrato, de acordo com a conveniência das partes, fundado no 
interesse público e mediante autorização da autoridade superior; 
7.2 - Não existindo Agência da Instituição Financeira Contratada no Município, ou deixando 
de instalá-la no tempo devido que é de até 60 (sessenta) dias após a assinatura e 
publicação do contrato, esta contratação automaticamente perderá seu valor e será 
rescindida sem ônus para a CONTRATANTE;  
7.3 - A Instituição Financeira contratada terá exclusividade na instalação de 
Autoatendimento eletrônico em espaços e prédios da Municipalidade, à exceção dos postos 
de atendimento eletrônico de Instituições financeiras públicas, em virtude de lei própria;  
 
8 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1. A oscilação do número de servidores, causados por admissões, demissões, licenças, 
etc. não alterará qualquer condição do edital, nem sujeitará qualquer das partes ao 
pagamento de indenização ou de outra penalidade. 

PIRÂMIDE SALARIAL 

Nº DE 
FUNCIONÁRIOS 

FAIXA SALARIAL 

 DE: ATÉ: 

749 788,00 1.400,00 

352 1.401,00 2.100,00 

168 2.101,00 2.800,00 

074 2.801,00 3.500,00 

008 3.501,00 4.200,00 

025 Acima de 
4.200,00 
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9 - VALOR DA FOLHA 
9.1 - O Valor líquido da Folha de Salários do mês de outubro/2015 é de R$ 1.855.266,88 
(um milhão oitocentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e 
oito centavos). 
 
10 - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
10.1 - A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso desta 
licitação e da contratação são as previstas neste Edital e na minuta do contrato no Anexo IV. 
10.2 - O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar 
o contrato, deixar de entregar documento exigido ou apresentar documentação falsa para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual e será 
descredenciado do CADASTRO MUNICIPAL, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo da 
aplicação da multa prevista no item seguinte. 
10.3 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, retirar ou assinar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente 
estabelecidas, de acordo com o edital de licitação.  
10.4 - Pela inexecução total ou parcial da prestação dos serviços objeto do Contrato, a 
Administração poderá, sem prejuízo do disposto nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, 
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, após regular 
processo administrativo: 
I - Advertência, 
II - Multa, sendo: 
a) de 2% (dois por cento) sobre o valor total a ser pago a municipalidade, em caso de atraso 
do pagamento do valor ofertado na licitação;  
b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor ofertado, pela não assinatura do contrato;  
c) de 10% (dez por cento) sobre o valor do CONTRATO, no caso de atraso superior a trinta 
dias na execução dos serviços;  
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração pública, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;  
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto persistirem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que tiver aplicado a penalidade.  
10.5 - O descumprimento, pela Contratada, dos prazos para pagamento, implicará sua 
responsabilidade pelo pagamento de eventuais custos e encargos financeiros imputados ao 
município administrativa ou judicialmente, inclusive por órgãos de controle e fiscalização, 
além de multa de 0,30% (três décimos por cento) ao dia, limitada a 10,0% (dez por cento), 
sobre o valor dos salários devidos e não creditados.  
10.6 - Se a Contratada der causa à inexecução total do contrato, entendendo como tal, 
dentre outras, as hipóteses de rescisão contratual, deverá pagar ao Município a multa de 
valor equivalente a 10% (dez por cento) do total da Contratação.  
10.7 - As multas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 
CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas.  
10.8 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada 
vistas ao processo. 
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11 - DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 
11.1 - A Secretaria designará, formalmente, um servidor para acompanhar a entrega do 
objeto, conforme este Termo de Referência, bem como para atestar o recebimento 
provisório e definitivo; 
11.2 - Os procedimentos de fiscalização foram descritos no item 8 deste Termo; 
11.3 - A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Prefeitura e não exclui nem 
reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inconsistência. 
 
12 - DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO 
12.1 - A fiscalização será exercida pelo servidor lotado na Secretaria Municipal de 
Administração, Fábio de Souza Gomes, para o acompanhamento da contratação e entrega 
dos produtos. 
 
 
 

 
Fábio de Souza Gomes 

Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO A-I 
 

DO TERMO DE REFERÊNCIA  
 

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 
 
 

1 - INTRODUÇÃO  
Este documento contém as especificações técnicas necessárias à operação dos serviços 
bancários de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos e pensionistas a 
serem contratados pelo Município de Afonso Cláudio/ES. 

 
2 - DO VALOR OPERACIONALIZADO E DA ABRANGÊNCIA DO SISTEMA DE 
PAGAMENTO DE PESSOAL  
2.1 - As movimentações financeira de outubro de 2015, totalizou R$ 1.855.266,88 (hum 
milhão e oitocentos e cinqüenta e cinco e duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito 
centavos), para pagamento da remuneração de número de servidores 1.376 (hum mil 
trezentos e setenta e seis) servidores ativos, inativos e pensionistas do Município. 
2.2 - O Município, através do Departamento de Recursos Humanos e das Secretarias 
Municipais de Administração e Finanças, manterá na Instituição Financeira Contratada, 
contas bancárias transitórias para o funcionamento do Sistema de Pagamento de Pessoal, 
abrangendo todo público alvo.  
 
2.3 - PERIODICIDADE DO PAGAMENTO DE PESSOAL  
2.3.1 - O pagamento dos servidores, inclusive o 13º salário, será realizado de acordo com 
calendário definido pela Municipalidade. 
2.3.2 - Atualmente, o calendário é cumprido em um único dia por mês, para ativos, inativos e 
pensionistas sendo distribuídos entre eles os depósitos diários destinados à remuneração 
das categorias acima identificadas.  
 
2.4 - CONTAS CORRENTES VINCULADAS AO SISTEMA DE PAGAMENTO DE 
PESSOAL  
2.4.1 - O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, manterá em agência da Instituição 
Financeira, obrigatoriamente situada neste Município, contas correntes transitórias que 
servirão exclusivamente para o crédito do montante líquido para o pagamento dos 
servidores, com antecedência de dois dias úteis da data prevista para o pagamento.  
2.4.2 - A Instituição Financeira, disponibilizará para o MUNICÍPIO a opção de bloqueio e 
desbloqueio de créditos até um dia antes da efetivação do crédito em conta corrente do 
servidor, por meio de transmissão de arquivos.  
2.4.3 - A Instituição Financeira deverá estar preparada para atender ao cronograma de 
pagamento de pessoal da Municipalidade, considerando a totalidade dos servidores.  
 
2.5 - MODALIDADES DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO  
2.5.1 - O Sistema de Pagamento de Pessoal do Município será movimentado através das 
seguintes modalidades:  
a) DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.  
b)DEPÓSITO EM OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, em caso de determinação judicial ou 
inexistência de agência do Banco no domicílio dos servidores, entre outros casos 
legalmente previstos, sem que isso implique despesas para o Tesouro Nacional.  
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2.6 - BASE DE DADOS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL  
2.6.1 - Para implantação e manutenção do pagamento dos servidores ativos, inativos e 
pensionistas, o MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, remeterá a Instituição Financeira, 
arquivo em meio digital, com layout no padrão FEBRABAN, contendo as informações 
necessárias à operacionalização da folha de pagamento.  
 
2.7 - PROCEDIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO INICIAL DO SISTEMA DE PAGAMENTO 
DE PESSOAL  
2.7.1 - O Município, através do Departamento de Recursos Humanos, emitirá arquivo de 
dados cadastrais para abertura das CONTAS CORRENTES, que será enviado à Instituição 
Bancária em até 10 (dez) dias úteis, após a assinatura do contrato, contendo as informações 
previstas nas Resoluções específicas para este caso, do Banco Central.  
2.7.2 - A Municipalidade via Departamento de Recursos Humanos emitirá os arquivos 
correspondentes aos créditos dos pagamentos de cada um dos dias de seu calendário, que 
serão enviados ao Banco em até 05 (cinco) dias úteis da data prevista para realização de 
cada crédito. 
2.7.3 - O Banco realizará os testes preliminares necessários à validação dos arquivos 
recebidos e informará ao Departamento de Recursos Humanos do Município, até o 1º 
(primeiro) dia útil após a sua recepção, a existência de eventuais inconsistências.  
2.7.4 - Havendo alguma inconsistência, os arquivos serão imediatamente encaminhados ao 
Departamento de Recursos Humanos do Município de Afonso Cláudio-ES, para que sejam 
adotadas as providências necessárias à sua correção.  
 
2.8 - ROTINA OPERACIONAL DO SISTEMA DE PAGAMENTO DE PESSOAL  
2.8.1 - O processamento mensal do pagamento, em qualquer de suas modalidades, 
ocorrerá segundo a seguinte sistemática:  
a) O Município de Afonso Cláudio/ES, emitirá arquivos correspondentes aos créditos de 

pagamento referentes aos servidores ativos, inativos e pensionistas, até 02 (dois) dias úteis 

da data prevista para o pagamento;  

b) O Banco realizará os testes preliminares necessários à validação dos arquivos recebidos 
do Município, via Departamento de Recursos Humanos e informará a existência de 
eventuais inconsistências, no 1º (primeiro) dia útil após a sua recepção;  
c) Havendo alguma inconsistência, a Instituição Bancária/Financeira, enviará para correção 
ao Município e este emitirá o arquivo retificado contendo o crédito dos servidores ativos, 
inativos e pensionistas em até 01 (um) dia útil antes da data prevista para o pagamento;  
d) Os bloqueios e desbloqueios de pagamento são de responsabilidade exclusiva do 
Município de Afonso Cláudio/ES, devendo sua operacionalização ser efetuada por meio da 
troca de arquivos eletrônicos, via Departamento de Recursos Humanos;  
e) O Banco deverá disponibilizar rotina para atendimento de determinações judiciais, que 
possibilite pagamento a terceiros e depósitos em outras instituições bancárias, sem que isso 
implique aumento de despesas para o Tesouro Municipal.  
 
2.9 - TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE DADOS  
2.9.1 - Os dados para pagamento serão transmitidos pelo Município, através do 
Departamento de Recursos Humanos, órgão da estrutura da Secretaria Municipal de 
Administração, individualmente ou em lote, utilizando os serviços de comunicação 
eletrônica, executando as seguintes atividades:  
2.9.1.1 - Geração de arquivos para pagamento de remunerações a servidores.  
2.9.1.2 - Inclusão de depósitos em Conta Corrente.  
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2.9.1.3 - Impressão de relatórios.  
 
2.10 - PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DO DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
2.10.1 - O Depósito em Conta Corrente obedecerá ao mesmo procedimento adotado para 
uma conta corrente regular;  
2.10.2 - A conta corrente deverá ter como titular o servidor ativo, inativo ou pensionista.  
2.10.3 - Os servidores ativos e aposentados que receberem através da modalidade Conta 
Corrente terão assegurados mensalmente, nos termos do art. 6º da Resolução 3.424/06 do 
Conselho Monetário Nacional e da Circular nº 3.338/06 do Banco Central do Brasil, a 
isenção de tarifas, taxas ou encargos de qualquer natureza para os seguintes serviços e 
produtos:  
 
a) 05 (cinco) transferências, totais ou parciais, dos créditos para outras instituições;  
b) 05 (cinco) saques, totais ou parciais, dos créditos;  
c) Fornecimento de cartão magnético;  
d) procedimentos operacionais no relacionamento com o Município de Castelo/ES, ou com 
seus servidores ativos, inativos, assim como pensionistas.  
 
2.11 - CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO  
2.11.1 - De acordo com a legislação em vigor que regulamenta o crédito consignado aos 
servidores, o percentual de comprometimento da renda para as consignações obrigatórias e 
facultativas não pode ultrapassar a 30% (trinta por cento) da renda.  
 
2.12 - RESPONSABILIDADE POR ERRO, OMISSÃO OU INEXATIDÃO DOS DADOS 
CONSIGNADOS NO ARQUIVO EM MEIO DIGITAL  
2.12.1 - A Instituição, na qualidade de prestador de serviços, fica isento de 
responsabilidades, inclusive perante terceiros, por erro, omissão ou inexatidão dos dados 
consignados no arquivo em meio digital apresentado, limitando-se a recebê-lo e a processá-
lo conforme estabelecido no presente procedimento.  
 
2.13 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/BANCO  
2.13.1 - Na operação do Sistema de Pagamento de Pessoal do Município de Afonso 
Cláudio/ES, o Banco cumprirá as seguintes obrigações especiais:  

 Implantar, os Postos de Auto Atendimento Bancário nos locais indicados pela 

Municipalidade; 

 Proceder, sem ônus para o Município, a todas as adaptações de seus softwares 

necessárias ao aprimoramento e perfeito funcionamento do Sistema de Pagamento;  

 Manter o histórico dos pagamentos de pessoal pelo período de vigência do contrato, 

fornecendo informações quando solicitadas, no prazo máximo de cinco dias úteis, para os 

pagamentos realizados dos últimos sessenta dias, e no prazo máximo de trinta dias para os 

realizados em períodos superiores ao anteriormente referido. Findo o contrato os arquivos 

deverão ser fornecidos ao Município;  

 Solicitar anuência do Município em caso de implantação de alterações no sistema de 

pagamento utilizado pelo Banco que impliquem modificações de procedimentos 

operacionais no relacionamento com o Município ou com seus servidores ativos, inativos e 

pensionistas;  
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 Disponibilizar relatórios periódicos, analíticos e sintéticos, em meio digital e impressos, 

estes por solicitação do Município, quando for necessário, contemplando pagamentos 

efetuados, bloqueados, desbloqueados, por período, nome, CPF, agência, conta corrente e 

valor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para os pagamentos realizados nos últimos 

sessenta dias e no prazo máximo de trinta dias para os realizados em períodos superiores 

ao anteriormente referido. 
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ANEXO II 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2015 
 

CREDENCIAMENTO 
 

(modelo) 
 
 
À Pregoeira da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, 
 
 
 
 
 
A instituição/empresa ------------------------------------------------- inscrita no CNPJ sob o nº ---------
------------, por intermédio de seu representante legal Sr (a) -----------------------, portador (a) do 
CPF nº --------------- e RG nº --------------------, vem pela presente, informar a Vossa Senhoria 
que o (a) Sr. (a) ----------------------------, portador do CPF nº ----------- e RG nº -------------
(apresentar o original) é pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa 
jurídica acima citada durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto, 
oferecer lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar 
todos os atos referentes ao certame. 
 
 
Local e data 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome e Identidade do representante legal 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ter firma reconhecida em cartório 
Obs. 02: Deverá ser apresentado no credenciamento 
. 
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ANEXO III 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2015 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS 
 

(modelo) 
 
 
 
A instituição/empresa ------------------------------------------------- inscrita no CNPJ sob o nº ---------
------------, por intermédio de seu representante legal Sr (a) -----------------------, portador (a) do 
CPF nº --------------- e RG nº --------------------, DECLARA, sob as penas da lei, principalmente 
a disposta no art. 7° da Lei n° 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências 
habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no inc. VII, do art. 
4°, da Lei n° 10.520/02. 
 
 
Local e data 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome e Identidade do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado fora dos envelopes de proposta e documentação. 
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ANEXO IV 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2015 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 

(modelo) 
 
 
 
A instituição/empresa ------------------------------------------------- inscrita no CNPJ sob o nº ---------
------------, por intermédio de seu representante legal Sr (a) -----------------------, portador (a) do 
CPF nº --------------- e RG nº --------------------, DECLARA para os devidos fins à inexistência 
de fato superveniente impeditivo à sua participação no Processo Licitatório.  
 
 
Local e Data 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome e Identidade do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado dentro do envelope de documentação. 
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ANEXO V 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2015 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO REPÚBLICA 

 
(modelo) 

  
 
 
 
 
A instituição/empresa ------------------------------------------------- inscrita no CNPJ sob o nº ---------
------------, por intermédio de seu representante legal Sr (a) -----------------------, portador (a) do 
CPF nº --------------- e RG nº --------------------, DECLARA, para fins do disposto no inc. V, do 
art 27, da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da 
República. 
 
Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (-----). 
 
 
Local e Data 
 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome e Identidade do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado dentro do envelope de documentação. 
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ANEXO VI 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2015 
 

DECLARAÇÃO DE QUADRO SOCIETÁRIO E PARENTESCO 
 

(modelo) 
 

 
 

 
A instituição/empresa ---------------------------------------------------------------- inscrita no CNPJ sob 
o nº --------------------, por intermédio de seu representante legal Sr (a) -------------------------------
------------, portador (a) do CPF nº ---------------------------------------------- e RG nº --------------------
, DECLARA, para os devidos fins que não possui em seu quadro societário: sócio, 
administrador, gerente ou funcionário que seja servidor público ou dirigente da Prefeitura 
Municipal de Afonso Cláudio, bem como, empregado de empresa pública ou de sociedade 
de economia mista e que não possui qualquer tipo de parentesco, até o 3º (terceiro) grau, 
incluindo os afins, com o Prefeito, com o Vice-Prefeito, com os Secretários, com a 
Procuradora Geral, com a Pregoeira, equipe de apoio e com os membros da Comissão de 
Licitação. 
 

 
 
 
Local e Data 
 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome e Identidade do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado dentro do envelope de documentação. 
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ANEXO VII 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2015 
 

CONTRATO Nº ____/2015 
 

 
Contrato de prestação de serviços que entre si 
celebram o Município de Afonso Cláudio/ES e a 
Instituição Financeira/Empresa 
__________________________________. 

 
 
PREÂMBULO 
Município de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrita no CNPJ/MF nº 27.165.562/0001-41, com sede estabelecida à Praça 
da Independência, nº 341, Centro, nesta cidade, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal Sr. Wilson Berger Costa, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob 
o nº ________ e RG nº ________, residente e domiciliado na Rua Azulina de Souza Manso, 
nº 203, 2º andar, Bairro João Duarte Manso, nesta cidade, adiante denominado 
simplesmente CONTRATANTE ou PREFEITURA e, de outro lado a Instituição/Empresa 
________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº________, estabelecida 
na _______________________________________, neste ato representada pelo Sr. 
___________________________, inscrito no CPF sob nº ________ e RG nº ________, 
residente e domiciliado na _______________________, adiante denominado simplesmente 
CONTRATADA, têm entre si, justo e contratado, por esta e na melhor forma de direito a 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E PAGAMENTO 
DA FOLHA DE SALÁRIOS DE TODOS OS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATIVOS, INATIVOS, SEM ÔNUS PARA A 
CONTRATANTE, INCLUSIVE COM NSTALAÇÃO DE NO MÍNIMO 02 (DOIS) TERMINAIS 
ELETRÔNICOS, nos termos do Processo Nº 008844/2015, da Secretaria Municipal de 
Administração e certame licitatório, Pregão Presencial nº 063/2015 e, se regerá através 
das normas da Lei Nº. 8.666/93, suas alterações, demais normas pertinentes à matéria, bem 
como pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - Prestação de serviços de centralização, processamento e pagamento da folha de 
salários de todos os servidores e funcionários da Administração Pública Municipal, 
ativos, inativos, sem ônus para a Contratante, pelo prazo de 60 (sessenta) meses e 
ocupação, através de permissão não onerosa de espaço público, para instalação de 
no mínimo 02 (dois) Terminais Eletrônicos, conforme especificações contidas no Termo 
de Referência - Anexo A e A-I do Edital de Licitação, para integrante deste Contrato, 
independente de transcrição e demais condições expressas neste instrumento. 
1.1.1 - O objeto compreende a execução de forma exclusiva dos serviços previstos no item 
anterior, abrangendo os servidores ativos, inativos e aposentados do quadro atual e aqueles 
que vierem a ser admitidos durante o prazo de execução do Contrato. 
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1.1.2 - A instalação bancária funcionará dentro dos critérios e no horário fixado pelo Banco 
Central do Brasil, sendo que a instalação e a vigilância dos caixas eletrônicos ficarão por 
conta da Contratada. 
1.1.3 - Não será permitida nenhuma atividade distinta ou estranha ao objeto deste Contrato, 
no local destinado à instalação bancária, sendo vedada a cessão ou transferência sem 
autorização expressa do Permitente. 
1.1.4 - Todas as despesas para a prestação dos serviços, assim como para a instalação dos 
Postos de Auto Atendimento correrão por conta e risco da Contratada, que inclusive deverá 
atender em tudo as normas de Segurança para este tipo de objetivo comercial. 
1.1.5 - Não haverá devolução de numerário referente à contratação em caso de desistência 
na contratação/prestação de serviços pela Contratada. 
1.1.6 - Será assegurado, a todos os servidores e funcionários da Administração Pública 
Municipal, ativos, inativos, o direito de transferir os valores depositados em conta salário 
para outra conta de instituição bancária diferente e da qual os mesmos sejam titulares, sem 
custos, nos termos da Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central do Brasil. 
1.2 - Descrição do objeto: 
1.2.1 - Em caráter de exclusividade: 
1.2.1.1 - Centralização e processamento de créditos da folha de pagamento gerada pelo 
Município de Afonso Cláudio/ES, a serem creditados em conta de titularidade de seus 
membros e servidores ativos, aposentados e inativos no banco contratado. 
1.2.1.2 - A Contratada deve assegurar, sem ônus para a Contratante, seus membros e 
servidores, a faculdade de transferência, com disponibilidade no mesmo dia, dos créditos 
para conta de depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles livremente abertas em 
outras instituições financeiras, em conformidade com artigo 2º da Resolução 3.402/2006 do 
Banco Central do Brasil. 
1.2.1.3 - O Município de Afonso Cláudio/ES permitirá a instalação nas dependências do 
Prédio da Sede da Municipalidade e em outros Departamentos, de Terminais Eletrônicos de 
Autoatendimento, da Contratada. Toda a estrutura e montagem destinada à instalação do 
Auto Atendimento eletrônico correrá por conta da Contratada. 
1.2.2 - Sem caráter de exclusividade: 
1.2.2.1 - Concessão de crédito aos membros e servidores ativos, inativos e pensionistas do 
Município de Afonso Cláudio/ES, mediante consignação em folha de pagamento. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
2.1 - Pelo serviço aqui ajustado, a Contratada pagará à Contratante, o valor global de R$ 
____,__ (valor numérico) e (valor por extenso), conforme proposta apresentada pela 
Contratada, constante da planilha anexa, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar de 
assinatura do contrato. 
2.2 - O pagamento far-se-á em dinheiro (moeda corrente nacional), mediante depósito na 
Conta Corrente nº____ - Agência nº______ - Banco nº___________ - Nome do Banco. 
2.2 - No preço contratual estão incluídos todos os custos e despesas, referentes à 
contratação, assim como as decorrentes de impostos e taxas de qualquer natureza para o 
cumprimento do presente Contrato. 
2.3 - Em caso de não cumprimento do prazo previsto no item 2.1 a Contratada será apenada 
nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93. 
2.4 - A Contratada não fará jus a qualquer remuneração direta oriunda dos cofres públicos 
da Municipalidade pela prestação dos serviços contratados ou por quaisquer prestações de 
serviços correlatos, como por exemplo a emissão de extratos diários, informação de saldos 
a qualquer momento e por qualquer meio e fornecimento de outros relatórios. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
3.1 - O prazo de vigência contratual terá início no dia subsequente ao da publicação do 
resumo do contrato no Diário Oficial dos Municípios - AMUNES e terá duração de 60 
(sessenta) meses. 
3.2 - A prestação dos serviços, objeto do presente Contrato, deverá ser iniciada no dia 
subsequente à publicação do resumo do contrato. 
3.3 - Não existindo Agência da Instituição Financeira Contratada no Município ou, deixando 
de instalá-la no tempo devido que é de 60 (sessenta) dias, a contar do início da vigência do 
Contrato, o mesmo será rescindido sem qualquer ônus para a Contratante. 
3.4 - A Instituição Financeira Contratada terá exclusividade na instalação de 
autoatendimento eletrônico em espaços e prédios da Municipalidade, à exceção dos postos 
de atendimento eletrônico de instituições financeiras públicas, em virtude de lei. 
3.5 - A Secretaria Municipal de Administração determinará os locais para Instalação dos 
Terminais de Atendimento Eletrônico, programas, instalações e equipamentos. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
4.1 - Compete a CONTRATADA: 
4.1.1 - Abrir e manter, sem ônus para a Contratante, a usualmente denominada conta 
salário para os servidores ativos, inativos e pensionistas do Município de Afonso 
Cláudio/ES, para efeito de recepção de depósito de salários, vencimentos, subsídios e 
valores dos creditados informados pela Contratante em relatórios de folha de pagamento, 
sendo facultada a critério do servidor, a conversão da conta salário em conta corrente. 
4.1.2 - Instalar postos de serviço contendo terminais para atendimento eletrônico, no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, após a assinatura do contrato, nas dependências da Sede da 
Municipalidade ou em outros prédios e departamentos indicados. 
4.1.3 - Assegurar a faculdade de transferência (PORTABILIDADE), com disponibilidade no 
mesmo dia, dos créditos para conta de depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles 
livremente abertas, em conformidade com artigo 2º da Resolução 3.402/2006 do Banco 
Central do Brasil, efetuando a transferência em até 12 (doze) horas do pagamento. 
4.1.4 - Atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas 
pelos órgãos competentes de controle e fiscalização, bem como às normas e legislações 
alusivas às Instituições Financeiras, além de atender à Lei Federal n.º 8.078/1990 (Código 
de Defesa do Consumidor) no que for pertinente. 
4.1.5 - Ter sistema informatizado compatível com o do Município, para que todas as 
operações sejam processadas por meio eletrônico, devendo também arcar com todas as 
despesas de adaptação. 
4.1.6 - Aprimorar e inovar sempre os produtos e serviços oferecidos aos servidores 
municipais e manter uma assessoria especializada em análises confiáveis de seus 
investimentos e taxas de retorno compatíveis do mercado. 
4.1.7 - Oferecer aos servidores municipais uma cesta de serviços, compreendendo no 
mínimo os produtos/serviços abaixo: 
a) abertura de conta salário, sem nenhum tipo de cobrança de tarifa durante a utilização da 
mesma; 
b) abertura de conta corrente; 
c) talonário de cheques mensal com no mínimo 20 (vinte) folhas, nos termos da lei; 
d) 01 (um) extrato mensal; 
e) 01 (um) extrato semanal emitido em terminal de autoatendimento; 
f) renovação de cadastro e limite de cheque especial; 
g) 10 (dez) saques mensais no autoatendimento; 
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h) 20 (vinte) pagamentos diversos em terminais de autoatendimento. 
4.1.8 - Não cobrar tarifa dos serviços para os servidores que receberem sua remuneração 
em conta salário. 
4.1.9 - Comunicar obrigatória e previamente, por qualquer meio idôneo, ao Departamento de 
Recursos Humanos/Secretaria Municipal de Administração o recebimento de qualquer 
determinação que implique débito ou bloqueio na conta pagamento, inclusive os 
provenientes de decisões ou sentenças judiciais. 
4.1.10 - Será concedido à Contratada o direito de disponibilizar aos servidores da 
Administração, empréstimos, sem exclusividade, mediante consignação das parcelas em 
folha de pagamento. 
4.1.10.1 - As operações de consignação em folha de pagamento são regidas por normas 
específicas, não havendo qualquer relação entre elas e quaisquer contratos administrativos 
celebrados com a Municipalidade;  
4.1.11 - Os servidores serão clientes preferenciais da Instituição Financeira Contratada. 
 
4.2 - Compete a CONTRATANTE: 
4.2.1 - Centralizar os recursos mensais da folha de pagamento de seus membros e 
servidores ativos na Instituição Financeira Contratada. 
4.2.2 - Enviar mensalmente por meio eletrônico, com 02 (dois) dias de antecedência da 
efetivação do crédito na conta dos servidores ativos, inativos e pensionistas os relatórios 
com todos os dados que possibilitem a instituição financeira efetuar os créditos e as 
transferências nas contas indicadas. 
4.2.3 - Transferir para conta corrente indicada pela Instituição Financeira Contratada, no 
mês seguinte ao da assinatura do contrato, todos os recursos financeiros e administrativos 
necessários para que seja efetuada a folha de pagamento dos servidores. 
4.2.4 - Disponibilizar os espaços físicos, para a Contratada instalar os terminais eletrônicos 
de atendimento, sem qualquer ônus (relativo à utilização do espaço em si) para a 
Contratada, no tempo de duração da contratação. 
4.2.5 - Disponibilizar a pirâmide salarial dos servidores municipais, sempre que solicitado. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
5.1 - A contratada não poderá ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços 
objeto deste Contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO VÍNCULO 
6.1 - O presente não gera ao Contratado qualquer vínculo empregatício e ao Contratante 
nenhum encargo social ou trabalhista, sujeitando-se as partes aos princípios e normas 
estabelecidas pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 
7.1 - A execução deste Contrato será acompanhada pelo Secretário Municipal de 
Administração - Sr. Fábio de Souza Gomes, designado pela Administração, nos termos do 
Art. 67 da Lei nº 8.666/93, dando também cumprimento as normas estabelecidas nos Artigos 
62 e 63 da Lei nº 4.320/64. 
7.2 - Cabe a Contratante a seu critério exercer, ampla, irrestrita e permanente fiscalização 
de todas as fases de execução dos serviços contratados, de forma a fazer cumprir, 
rigorosamente, os prazos e as disposições do Contrato. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO 
8.1 - O presente contrato regulamenta-se pelas normas contidas na Lei nº 8.666/93 de 
21/06/93, alterações posteriores e demais normas pertinentes à matéria. 
8.2 - São partes integrantes do Contrato independentemente de transcrição: 
8.2.2- Edital de Pregão Presencial nº 063/2015 e Anexos. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
9.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei, bem como a aplicação das multas e penalidades previstas 
neste instrumento. 
9.2 - Constituem motivo para rescisão do contrato: 
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade 
da conclusão do fornecimento nos prazos estipulados; 
IV - o atraso injustificado na prestação dos serviços; 
V - a paralisação da prestação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração; 
VI - a subcontratação total do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação; 
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1º do art. 
67 da Lei nº 8.666/93; 
IX - a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 
X - a dissolução da sociedade; 
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a 
juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 
XII - razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 
XIII - a ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato; 
9.2.1 A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do contrato, deverá ser 
precedida de justificativa fundada, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
9.3 - A rescisão do contrato poderá ser: 
I - determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 
incisos I à XIII do item 9.2; 
II - amigável, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para a administração; 
III - judicial, nos termos da legislação. 
9.3.1. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada do Prefeito Municipal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 
10.4 - Pela inexecução total ou parcial da prestação dos serviços objeto do Contrato, a 
Administração poderá, sem prejuízo do disposto nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, 
garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções, após regular processo 
administrativo: 
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I - Advertência, 
II - Multa, sendo: 
a) de 2% (dois por cento) sobre o valor total a ser pago a municipalidade, em caso de atraso 
do pagamento do valor ofertado na licitação;  
b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor ofertado, pela não assinatura do contrato;  
c) de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a trinta dias 
na execução dos serviços;  
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração pública, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;  
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto persistirem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que tiver aplicado a penalidade.  
10.5 - O descumprimento, pela Contratada, dos prazos para pagamento, implicará sua 
responsabilidade pelo pagamento de eventuais custos e encargos financeiros imputados ao 
Município, administrativa ou judicialmente, inclusive por órgãos de controle e fiscalização, 
além de multa de 0,30% (três décimos por cento) ao dia, limitada a 10,0% (dez por cento), 
sobre o valor dos salários devidos e não creditados.  
10.6 - Se a Contratada der causa à inexecução total do Contrato, entendendo como tal, 
dentre outras, as hipóteses de rescisão contratual, deverá pagar ao Município a multa de 
valor equivalente a 10% (dez por cento) do total da Contratação.  
10.7 - As multas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 
Contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.  
10.8 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada 
vistas ao processo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO  
11.1 - O presente Contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficial dos Municípios do 
Espírito Santo, dando-se cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei nº 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
12.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES, para dirimir quaisquer 
questões oriundas da presente Contratação. 
 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 
 
Afonso Cláudio/ES, em _____ de ______________ de 2015. 
 

Município de Afonso Cláudio 
WILSON BERGER COSTA 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 
_________________________ 

Contratada 
Testemunhas: 
01)___________________________                  02)___________________________ 


