
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 9/2020-031201 

O Município de IPIXUNA DO PARÁ através do(a)  PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, leva 
ao conhecimento dos interessados que na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com as respectivas alterações posteriores e demais legislação em vigor, fará realizar licitação na 
modalidade Pregão, do tipo maior lance ou oferta,  visando o SELEÇ ÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE 
OBTERÁ O DIREITO DE EXPLORAR, ATRAVÉS DE  CONCESSÃO ONEROSA DE PROCESSAMENTO 
DA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS  SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO 
MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ., conforme condição que trata do objeto, mediante as condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos.

RECEBIMENTO E INÍCIO DA SESSÃO LANCE DE PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO

LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br

DIA: 09 de Dezembro de 2020     HORÁRIO:  08:30

1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura da sessão referentes a 
este Pregão serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA 
DO PARÁ.

2. No local indicado, serão realizados os procedimentos pertinentes a este Pregão:

3. As decisões do(a) Pregoeiro(a) serão comunicadas diretamente aos interessados, durante a sessão, lavradas 
em ata, ou, ainda, a critério do Pregoeiro, por intermédio de ofício, com comprovação de seu recebimento. O resultado 
final do certame será também divulgado mediante ofício ou com sua devida publicação.

4. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de Condições do Edital e de outros assuntos 
relacionados á presente licitação deverá ser efetuada pelas licitantes interessadas em participar do certame, no 
endereço www.portaldecompraspublicas.com.br, até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a data estabelecida no 
preâmbulo deste Instrumento convocatório.

4.1. A resposta do(a) Pregoeiro(a) ao pedido de esclarecimento formulado será comunicado mediante 

TRAV CRISTOVÃO COLOMBO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 

ofício ou através de sua devida publicação no portal de compras públicas.

DA LEGISLAÇÃO

5. O Edital da presente licitação pública reger-se-á, principalmente, pelos comandos legais seguintes:

5.1 - Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 - Instituto do Pregão;

5.2 - Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e alterações posteriores - Lei de Licitações;

5.3 - Lei n.º 8.078, de 11.09.90 - Código de Defesa do Consumidor;

5.4 - Decreto Federal n°. 7.892 de 23 de Janeiro de 2013; 

5.5 - Decreto Federal n° 8.250 de 23 de Maio de 2014 ; 

5.6 - Decreto federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019

5.7 - Demais legislação em vigor e nas exigências deste Edital e seus Anexos.

6. Para efeito deste Edital devem ser consideradas algumas definições importantes, tais quais: 

6.1 - Pregão - modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços 
comuns é feita em sessão pública, por meio lances do portal de compras públicas; 

6.2 - Bens e Serviços Comuns - aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado; 

6.3 - Unidade Gestora - Órgão licitador; 

6.4 - Licitante - pessoa jurídica individual que adquiriu o presente Edital e seus elementos 
constitutivos/Anexos; 

6.5 - Licitante Vencedora - pessoa jurídica individual habilitada neste procedimento licitatório e 
detentora da proposta mais vantajosa, a quem for adjudicado o objeto deste Pregão.

CONDIÇÕES DO OBJETO

7. A presente licitação tem como objeto SELEÇÃO DE INSTITUIÇÃO FIN ANCEIRA QUE OBTERÁ O 
DIREITO DE EXPLORAR, ATRAVÉS DE  CONCESSÃO ONEROSA DE PROCESSAMENTO DA GESTÃO 
DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS  SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE 
IPIXUNA DO PARÁ. conforme discriminação do Anexo I.

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

8. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que:
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8.1 - detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

8.2 - comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no Capítulo - DA 
DOCUMENTAÇÃO.

9. Não poderão concorrer neste Pregão:

9.1 - empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Município de IPIXUNA 
DO PARÁ;

9.2 - empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição.

9.3 - Servidores ou diretores/dirigentes da PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ -
PA.

DO PROCEDIMENTO

10. No dia, horário no preâmbulo deste Edital, será credenciada e aberta pelo(a) Pregoeiro(a) a sessão pública  
destinada ao recebimento da declaração de habilitação e ao recebimento de  Proposta  e  Documentação.

11. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante:

a) que não apresentar a declaração de habilitação.

11.1 - Serão aplicadas as penalidades previstas na Condição 108 deste Edital à licitante que fizer 
declaração falsa.

12. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

12.1 - exame de conformidade da proposta, consistindo em  conferência, a nálise e classificação das 
propostas em confronto com o objeto e exigências deste Edital;

12.2 - classificação da proposta escrita de menor preço e daquelas apresentadas com valores 
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), em relação ao menor preço;

12.3 - seleção das melhores propostas, até o máximo de três, quaisquer que sejam os preços ofertados, 
quando não verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem anterior;

13 - havendo empate no terceiro valor, serão selecionadas todas as licitantes que tenham ofertado o mesmo 
preço;

13.1 - colocação das propostas em ordem crescente de preço cotado para que os representantes 
legais das licitantes participem da etapa competitiva, por meio de lances verbais;

13.2 - início da etapa de apresentação de lances, que deverão ser formulados de modo sucessivo, em 
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valores distintos e decrescentes.

Observação: Uma vez iniciada a analise da Proposta, não serão permitidas quaisquer retificações 
que possam influir no resultado final deste Pregão, ressalvado o disposto na Condição 34.

14. Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o(a) Pregoeiro(a) convidará 
individualmente os representantes legais das licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances, a partir 
da licitante detentora da proposta de maior preço e as demais, em ordem decrescente de preços ofertados.

14.1 - A desclassificação da proposta da licitante importa sua exclusão das fases seguintes;

14.2 - após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

15. A licitante que se abstiver de apresentar lance, ficará excluída dessa etapa e terá mantido o seu último 
preço apresentado para efeito de ordenação das propostas.

16 Concluída a fase de lance a pregoeira abrirá prazo para as empresas apresentar amostras, nos 
prazos previstos nesse Edital, para que possa ser entregue e analisada a amostra solicitada;

16.1  após a emissão de parecer definitivo sobre a amostra apresen tada, o(a) Pregoeiro(a) convocará 
todas as licitantes vencedoras que participaram da fase de oferta de lances para, em nova sessão, para comunicar a 
respeito da aceitabilidade do produto e, por conseguinte da proposta, e, também ser analisada a documentação da 
empresa ofertante do menor preço cuja amostra tenha sido aprovada.

17 A licitante que deixar de anexar quaisquer dos documentos exigidos para habilitação, ou os apresentar em 
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, será inabilitada, sem prejuízo de ser-lhe aplicada, no 
que couber, as penalidades previstas na Condição 108 deste Edital e demais cominações legais.

17.1 - Não será admitida complementação de documentos posteriormente à sessão.

18. Caberá a(o) Pregoeira(o), ainda, como parte das atribuições que lhe competem durante a realização deste 
Pregão:

18.1 - conduzir os trabalhos da equipe de apoio;

18.2 - examinar a aceitabilidade da proposta ou do lance de menor preço, quanto ao objeto e valor, 
decidindo, motivadamente, a respeito da escolha que vier a ser adotada;

18.3 - adjudicar o objeto deste Pregão à licitante vencedora, detentora da proposta considerada como 
a mais vantajosa para o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ  após constatado o atendimento 
das exigências deste Edital;

18.4 - receber, examinar e instruir os recursos contra suas decisões, relativamente a este Pregão;

18.5 - encaminhar a Autoridade Superior do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 
PARÁ processo relativo a este Pregão, devidamente instruído, após ocorrida a adjudicação, com vistas à homologação 
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deste procedimento licitatório e a convocação da licitante vencedora para assinatura da Ata de Registro de Preços.

19. À Autoridade Superior do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ caberá:

19.1 - adjudicar os resultado deste Pregão, após decidido(s) o(s) recurso(s) interposto(s) contra ato(s) 
do(a) Pregoeiro(a);

19.2 - homologar o resultado deste Pregão, após decididos os recursos porventura interpostos contra 
atos do(a) Pregoeiro(a), e promover a celebração do contrato correspondente;

19.3 - Promover a celebração do(s) Contrato(s) oriundo(s) deste Pregão.

20. Ultrapassada a fase de análise das propostas e iniciada a analise da Documentação, não caberá 
desclassificar as licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 
conhecidos após o julgamento.

21. É facultada à(o) Pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou 
de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação.

21.1 - Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência promovida.

22. A adjudicação deste Pregão e a homologação do seu objeto somente serão efetivadas:

22.1 - se não houver manifestação da licitante de sua intenção de interpor recurso, devidamente 
registrada em ata durante o transcurso da sessão do Pregão;

a) nesse caso, a adjudicação caberá à(o) Pregoeiro(a);

22.2 - se houver interposição de recurso contra atos do(a) Pregoeiro(a), após o deferimento ou 
indeferimento do recurso interposto e dado conhecimento do seu resultado;

a) nesse caso, a adjudicação e a homologação caberão à Autoridade Superior do(a) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ.

23. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados 
para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

24. Do contrato relativo a este Pregão constarão os registros dos representantes credenciados das licitantes, 
da análise das propostas e dos documentos de habilitação, dos preços das propostas escritas e dos lances 
apresentados, da manifestação da licitante de interpor recurso, sem prejuízo de outros registros entendidos necessários.

DO CREDENCIAMENTO

25. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no www.portaldecompraspublicas.com.br, que 
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
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25.1. O cadastro no “Portal de Compras Públicas” poderá ser iniciado no Portal de Compras no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado. 

25.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

25.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade 
responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 

25.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema 
para imediato bloqueio de acesso. 

25.5. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de at ividade seja compatível com o objeto desta 
licitação, mediante a apresentação dos documentos pertinentes e os que estejam com Credenciamento regular no 
Sistema de Portal de Compras Publicas.

25.6. A empresa credenciada no portal de compras públicas, deverá anexar os documentos abaixo para analise 
da pregoeira alem do cadastro junto ao referido portal:

a) Ato constitutivo da empresa e alterações se houver para identificação daquele que outorgou os 
poderes ao seu representante, ou da respectiva Consolidação;

b) Cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa e sócios se houver;

c) Declaração que cumpre os requisitos de habilitação, conforme Anexo II, Modelo "a";

d) Enquadramento de ME/EPP emitido pela JUNTA COMERCIAL;

e) Certidão Simplificada expedida Pela Junta comercial

25.7 - A microempresa ou empresa de pequeno porte que optar por usufruir dos benefícios 
estabelecidos na Lei Complementar Federal 123/2006 deverá apresentar junto ao credenciamento:

25.7.1 - Quando optante pelo SIMPLES nacional :

a) comprovante de opção pelo simples obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal;
b) declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3°, da Lei 

Complementar Federal 123/2006;

25.7.2 - Quando não for optante pelo SIMPLES nacional:

a) declaração de imposto de renda ou balanço patrimonial e demonstração do resultado do 
exercício - DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 3 da LC 
123/2006;
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b) declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da Lei 
Complementar Federal 123/2006;

DA PROPOSTA - ENVIO DA PROPOSTA

26. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para 
abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

27. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília -
DF. 

28. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

29. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando 
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão. 

30. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas. 

31. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

31.1 Valor unitário; 

31.2 Valor Global;

31.3. A quantidade de unidades, observada a quantidade fixada no Termo de Referência para cada item; 

31.4. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, 
número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

32. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. 

33. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

34. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

DOS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES

35. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e 
local indicados neste Edital. 

35.1 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 
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conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

35.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por 
todos os participantes 

35.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito 
na fase de aceitação. 

35.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificada s, sendo que somente estas participarão da fase 
de lances. 

35.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes. 

35.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

35.7. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

35.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no Edital. 

35.9. O licitante somente poderá oferecer lance superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

35.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, preva lecendo aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar. 

35.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação do licitante. 

35.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

35.13. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício 
somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes. 

35.14. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico 
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

35.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o val or de sua proposta e, na hipótese de desistência de 
apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

35.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor superior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo 
sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
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DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

36. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das 
especificações do objeto. 

36.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade 
disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta. 

36.3.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 
características do material ofertado, em compatibilidade com o Termo de Referência, minudenciando o modelo, tipo, 
procedência, garantia ou validade, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
propostas. 

36.3.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do 
licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceito pelo Pregoeiro. 

36.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

36.5. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 
para a continuidade da mesma. 

36.6. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em 
condições diversas das previstas neste Edital. 

36.7. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas deverão encaminhar proposta no prazo 
máximo de 30 (trinta) minutos via e-mail: ipixunadopara.cpl@gmail.com, as seguintes documentações: 

36.7.1. A Proposta de Preço deverá conter ainda as informações; 
36.7.1.1. Razão Social da empresa; 
36.7.1.2. CNPJ (número); 
36.7.1.3. Número do telefax; 
36.7.1.4. Endereço comercial; 
36.7.1.5. Banco, agência e número da conta corrente da licitante; 
36.7.1.6. Descrição da mercadoria; 
36.7.1.7. Preço unitário e total; 
36.7.1.8. Quantidade e especificação da embalagem 
36.7.1.9. Prazo de validade da proposta; 
36.7.1.10. A licitante deverá indicar o preço unitário e, preferencialmente, o global da proposta, conforme 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS de que trata o Anexo I.

36.7.2.Somente serão aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos 
arábicos e, de preferência, também por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência. Nos preços 
cotados deverão estar inclusos os impostos, taxas, fretes e as despesas decorrentes do fornecimento, bem ainda, 
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deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

36.7.3. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será da exclusiva e total 
responsabilidade da licitante.

36.7.4 Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos 
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros,
treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

36.7.5 Para efeito de julgamento, não será aceita, sob qualquer título, oferta de outros valores que não sejam 
aqueles solicitados na PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS, constante do Anexo I.

36.7.6 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido.

36.7.7. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda 
que este Pregão não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.

36.7.8. À(o) Pregoeiro(a), além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da obediência 
às Condições aqui estabelecidas e a decisão quanto a dúvidas ou a omissões deste Edital.

36.7.9. A(o) Pregoeir(a)o poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal do(a) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, 
para orientar sua decisão.

36.10 A outorga da concessão, objeto desta licitação, será adjudicada a licitante que propor a Maior Oferta, 
sendo que o valor mínimo não será inferior a R$ 1.900.000,00 (Hum milhão e novecentos mil reais), pelo período 
do contrato de concessão. O pagamento se dará em parcela única, a ser paga 05 dias após a assinatura do 
instrumento contratual. 

36.12. Tempo de duração do contrato: 60 (sessenta) meses. 
36.13 Abertura e manutenção de contas-correntes conforme Resolução 3.424/06 e Circular 3.338/06, ambas 

do BACEN, para os servidores.
36.14 Isenção de tarifas para o Município na efetivação dos créditos nas contas correntes dos servidores. 

DOS PRAZOS

37. A licitante vencedora ficará obrigada a desenvolver o serviço, conforme a necessidade e o interesse do(a) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ no prazo máximo de 10 (dez) dias  após o recebimento   da 
Autorização de Fornecimento expedida pelo Chefe do Serviço de Recursos Humanos.

38. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias co ntados da data de recebimento e abertura 
da sessão publica por meio eletônico.

39. Caso os prazos estabelecidos nas Condições anteriores não estejam indicados na proposta, os mesmos 
serão considerados como aceitos pela licitante para efeito de julgamento.
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40. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, 
ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 
este(a) poderá solicitar prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo.

41. Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para abertura do certame, sem a solicitação ou a 
convocação de que tratam as Condições 41 e 80, respectivamente, ficam as licitantes liberadas dos compromissos 
assumidos.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

42. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 
8.666/93, as propostas que:

43 - apresentarem preços excessivos ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles 
que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos 
são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto;

43.1 - não atenderem às exigências contidas neste Pregão.

DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

44. Durante o julgamento e a análise das propostas, será verificada, preliminarmente, a conformidade das 
propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital, devendo ser classificadas para a etapa 
competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente aquelas que atenderem plenamente a esses requisitos.

42. Feito isso, o(a)  Pregoeiro(a) classificará a licitante autora da proposta de menor preço por item e todas 
aquelas apresentadas com preços sucessivos e superiores em até 10% (dez) por cento, em relação ao menor preço 
ofertado, dispostos em ordem crescente, para que os  representantes legais das licitantes participem da etapa de lances 
verbais.

43. Quando não forem identificadas, no mínimo, três propostas escritas, a partir do critério definido na 
Condição anterior, o(a) Pregoeiro(a) fará a classificação dos três menores preços sucessivos, em ordem crescente, 
quaisquer que sejam os valores ofertados, para que os representantes legais das licitantes participem, também, da 
etapa de lances verbais. Havendo empate no terceiro valor, serão c onvocadas todas as licitantes que tiverem ofertado 
o mesmo preço.

43.1 - A licitante oferecerá lance sobre o preço total ofertado.

44. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances, a classificação final far-se-á pela 
ordem crescente dos preços.

44.2 - Será considerada como mais vantajosa para o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA 
DO PARÁ a oferta de maior lance ou oferta, proposto e aceito, obtido na forma da Condição anterior.

45. Aceita a proposta de menor preço, será aberto o a fase de analise da Documentação, contendo os 
documentos que foram anexados de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 
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condições habilitatórias no Registro de Cadastro de Fornecedores do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA 
DO PARÁ assegurando-se à licitante já cadastrada o direito de apresentar a documentaçã o atualizada e regularizada 
na própria sessão.

46. Ocorrendo alguma das condições abaixo previstas, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido melhor preço:

46.1 - se não houver lances e o menor preço estiver em desacordo com o estimado pela 
Administração do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ para o fornecimento;

46.2 - mesmo após encerrada a etapa competitiva (ordenação das ofertas e  exame quanto ao objeto e 
valor ofertado, à aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar, ou seja, a de  menor preço;

46.3 - se não for aceita a proposta ofertada de menor preço;

46.4 - se a licitante detentora do menor preço desatender às exigências habilitatórias.

a) Na ocorrência das situações previstas nos subitens 55.3 e 55.4, será examinada a oferta 
seguinte e a sua aceitabilidade, procedida à habilitação da licitante que tiver formulado a proposta, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às condições deste Edital;

b) na hipótese da alínea anterior, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido o melhor preço.

47. Verificado que a proposta de maior lance ou oferta, atende às exigências fixadas neste Edital, quanto à 
proposta e à habilitação, será a respectiva licitante declarada vencedora do certame.

DA DOCUMENTAÇÃO

48. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em 
primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto 
à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 
seguintes documentos:

49.1. As licitantes regularmente cadastradas no portal de compras,  as quais terão suas condições de 
habilitação verificadas pela Comissão de Licitação, deverão apresentar:

49.1.1 - declaração, observadas as penalidades cabíveis, de Inexistência de fato impeditivo da 
habilitação, (cf. Anexo II, Modelo "b", deste Edital);

49.2.2 - declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) 
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal de 1988 (Lei n.º 9.854, de 1999), cf. Anexo II, modelo "c";
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50. Além dos documentos relacionados acima a licitante deverá apresentar em anexar os documentos 
relacionados a seguir:

50.1. Relativos à Habilitação Jurídica:

a) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 
sede, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, em se tratando de sociedade empresarial ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada -
EIRELI e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva;

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; e

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir;

e) cédula de identidade do proprietário e dos respectivos sócios se houver;

f) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça (Certidão Negativa);

g) Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos, emitida pelo Tribunal de Contas da União - TCU. 

50.1.1. As consultas aos cadastros prevista nas alíneas ‘f’ e 'g',  do item 59.1, deverão ser 
realizadas em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 
com data não superior a 10 (dez) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar nos documentos.

50.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou Distrital, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;

c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal do domicílio ou 
sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
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c.1)  faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão Quanto à 
Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

c.2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, as Certidões Negativas 
de débitos Tributária e Não Tributária.

d)  prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND - INSS) e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (CRF - FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
lei.

e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho emitida pelo site 
(www.tst.jus.br)

50.3. Relativos à Qualificação Econômico -Financeira:

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante, e 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento;

b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta. O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial, devendo conter a assinatura dos 
sócios e do contador, ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade, e vir acompanhado do DHP do Profissional emitido pela internet com sua devida validade da abertura 
do certame, não sendo aceitável a validade na data de emissão do balanço.

b.1) a demonstração da boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE  +  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
     _____________________________________________
     PASSIVO CIRCULANTE  +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

SG =                    ATIVO TOTAL
     _____________________________________________
     PASSIVO CIRCULANTE  +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE
     ____________________
     PASSIVO CIRCULANTE

b.1.1) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos 
juntado ao balanço;
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b.1.2) caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Cadastramento reserva-
se o direito de efetuar os cálculos;

b.1.3) se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser 
apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.

Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
assim apresentados:

1) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima):

- registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

- publicados em Diário Oficial;

- publicados em jornal de grande circulação;

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

2) sociedades limitada (LTDA):

- por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente;

- fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n.º 9.317, de 05 de dezembro de 1996 - Lei das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":

- por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente;

- fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

4) sociedade criada no exercício em curso:

- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da 
sede ou domicílio da licitante;

50.3. Relativos à Qualificação Técnica:

a) AAutorização de funcionamento, registro ou inscrição da instituição financeira e do estabelecimento 
bancário junto ao Banco Central do Brasil;
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b) Alvará de funcionamento emitido na sede do domicilio do licitante;

51. Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados 
da tradução para língua portuguesa efetuada por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados ou 
registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

52. As declarações relacionadas na Condição 59, deverão ser emitidas em papéis timbrados dos Órgãos ou 
Empresas que as expedirem.

53. A falta de qualquer documentos e declarações relacionados anteriormente resultarão da desclassificação 
do participante no certame.

54. O representante legal que assinar pela empresa licitante os documentos de que trata a Condição 59 deverá 
estar credenciado para esse fim, e comprovar essa condição se o(a) Pregoeiro(a) assim vier a exigir.

55. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:

55.1 - em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo:

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

56.2 - datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do certame, quando não 
tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor.

a) não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos cuja validade é 
indeterminada, como é o caso dos atestados de capacidade técnica.

57. Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por Cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia simples acompanhada 
do respectivo original para conferência pela Equipe de Pregão.

57.1 - Os documentos solicitados para conferência pela equipe de Pregão,  deverão ser autenticados 
pelo(a) Pregoeiro(a) ou pela equipe de apoio a partir da apresentação do original, até 01 (um) dia útil anterior a data da 
abertura do certame ;

57.2 - serão aceitas somente cópias legíveis;

` 57.3 - não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;

57.4 - o(a) Pregoeiro(a) reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 
tiver dúvida e julgar necessário.
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DO JULGAMENTO E DA DESQUALIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS

58. Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitação das licitantes, 
mediante confronto com as condições deste Edital, serão desqualificados e não aceitos aqueles que não atenderem às 
exigências aqui estabelecidas.

59. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o(a) Pregoeiro(a) poderá fixar-lhes o prazo de 8 (oito) dias 
úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das causas referidas no ato inabilitatório.

59.1 - Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não aceitos;

59.2  -  os licitantes poderão abdicar do prazo estabelecido, de comum acordo.

DO TIPO DE LICITAÇÃO

60. Trata-se de licitação do tipo menor preço, conforme disposto no art. 4º,  inciso X, da Lei nº 10.520/2002, 
Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e decreto federal 10.024 de 
20 de setembro de 2019.

DO DIREITO DE PETIÇÃO

61. A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante, deverá ser feita ao final da sessão, 
com registro em ata da síntese das suas razões de recorrer, nos casos de:

61.1 - julgamento das propostas;

61.2 - habilitação ou inabilitação da licitante;

61.3 - outros atos e procedimentos.

62. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão deste 
Pregão, implicará decadência e preclusão desse direito da licitante, podendo o(a) Pregoeiro(a) adjudicar o objeto à 
licitante vencedora.

62.1. Manifestada e registrada a intenção da licitante de interpor recurso contra decisões do(a) Pregoeiro(a), 
caberá àquela a juntada dos memoriais relativos ao recurso, no pra zo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da 
ata.

63. O recurso será recebido por memorial dirigido à(o) Pregoeiro(a), praticante do ato recorrido, e estará 
disponível às demais licitantes para impugná-lo ou não, apresentando suas contra-razões, no período de 3 (três) dias 
úteis.

63.1 - as licitantes que desejarem impugnar ou não o recurso, ficarão intimadas a fazê-lo desde a 
reunião de realização deste Pregão;

63.2 - será franqueada aos licitantes, sempre que esta for solicitada, vista imediata dos autos;
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a) o prazo de impugnação do recurso será contado do término do prazo do recorrente.

64. O recurso porventura interposto contra decisão do(a) Pregoeiro(a) não terá efeito suspensivo e, se 
acolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.

65. Caberá à(o) Pregoeiro(a) receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas decisões e a 
Autoridade Superior do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ a decisão final sobre os recursos 
contra atos do(a) Pregoeiro(a).

66. Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Superior do
(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ poderá adjudicar e homologar este procedimento de 
licitação e determinar a assinatura da Ata de Registro de Preços com a licitante vencedora.

67. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender reconsideração total 
ou parcial das decisões do(a) Pregoeiro(a) deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, e anexados ao 
recurso próprio.

67.1 - A licitante deverá comunicar à(o) Pregoeiro(a) o recurso interposto, logo após ter sido 
protocolizado junto a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

68. O fornecimento dos produtos correspondente ao objeto deste certame será adjudicado POR ITEM, depois 
de atendidas as Condições deste Edital.

68.1 No caso de absoluta igualdade de proposta, o pregoeiro decidirá por sorteio; 

68.2. O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para homologação nos 
prazos previstos em lei.

DO TERMO DE CONTRATO

69. Sem prejuízo do disposto nos Capítulos III a IV da Lei n.º 8.666/93, o Contrato referente a prestação de 
serviços constantes do objeto será formalizado e conterá, necessariamente, as Condições já especificadas neste Ato 
Convocatório.

70. Quaisquer condições apresentadas pela licitante vencedora em sua proposta, se pertinentes, poderão ser 
acrescentadas ao Contrato a ser assinado.

DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

71. A(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ convocará oficialmente a Beneficiária da 
Ata de Registro de Preços, durante a Vigência da Ata para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o 
Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo do 
previsto no art. 81 da Lei n.º 8.666/93, no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 e neste Edital.
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72. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual  período, quando solicitado pela licitante 
vencedora, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela(o) PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ.

72.1. É facultado ao Pregoeiro , quando a convocada não assinar o referido documento no prazo e condições 
estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo, examinada, 
quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da proposta classificada, podendo, inclusive, negociar diretamente 
com o proponente para que seja obtido melhor preço, ou revogar este Pregão, independentemente da cominação do 
previsto no art. 81 da Lei n.º 8.666/93, no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 e neste Edital.

72.2 - a recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas. 

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

73. A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e 
pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.º 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do 
mesmo diploma legal.

DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

74. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados a partir da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, mediante  interesse das partes, tendo eficácia legal após a 
publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de exp ediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o 
último.

75. O prazo de validade do Contrato será até 12 meses, com validade e eficácia legal após publicação, tendo 
início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último .

DOS ENCARGOS DO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ E DA LICITANTE 
VENCEDORA

76. Caberá a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ:

76.1 - permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências do(a) PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ para a entrega dos produtos;

76.2 - impedir que terceiros forneçam o produto objeto deste Pregão;

76.3 - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes à prestação dos serviços que venham a
ser solicitados pelos empregados da licitante vencedora;

76.4 - Arcar com as despesas de combustível para os grupos geradores de energia elétrica pelo 
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período necessário a realização dos eventos;

76.5 - comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no servi ço considerada de natureza 
grave.

77. Caberá à licitante vencedora:

77.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, 
tais como:

a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-refeição;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

78.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da(o) PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

78.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo 
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares 
da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ;

78.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências d(a)o 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ;

78.5 - responder pelos danos causados diretamente à(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA 
DO PARÁ ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pel(a)o PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IPIXUNA DO PARÁ;

78.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do(a) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ quando esses tenham sido ocasionados por seus 
empregados durante a prestação de serviço;

78.7 - efetuar a prestação de serviço objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a 
necessidade e o interesse do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ no prazo máximo de 3 (três) 
dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço;

78.8 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 
PARÁ por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

78.9 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

79. À licitante vencedora caberá, ainda:

79.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatício com o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ;

79.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e o brigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados 
quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do(a) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ;

79.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao 
fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

79.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação deste Pregão.

80. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento à(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ nem 
poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo 
de solidariedade, ativa ou passiva, com o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ.

DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

81. Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte:

81.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do(a) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ durante a vigência do Contrato;

82.2 -  é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade ac erca do contrato, salvo se 
houver prévia autorização do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ;

83.3 -  é vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste 
Pregão.

DA PORTABILIDADE BANCÁRIA

84 De acordo com a Resolução nº 3402/06 do Conselho Monetário Nacional (CMN), é assegurada a 
portabilidade bancária, para todos os servidores públicos municipal, ou seja, os servidores podem escolher em qual  
banco desejam receber o seus salários, independente da vontade do órgão para o qual trabalham.

85. Fica assegurado aos servidores públicos a não exclusividade da instituição financeira em processar a 
folha de pagamento, devendo ela respeitar o direito à portabilidade da conta de cada servidor.
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86. Ficam as instituições financeiras obrigadas a adotarem contas-salários para os serviços de execução de 
folha de pagamento do setor público, sem qualquer ônus aos servidoresmunicipais.

87. Os pagamentos, de início, deverão ser feitos por conta-salário, sendo facultado aos beneficiários dos 
pagamentos, individualmente, contratar algum outro serviço bancário que desejarem, como por exemplo, conta-
corrente.

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

88. O contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado pelo(a) PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ.

89. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado deverão ser 
solicitadas ao Ordenador de Despesas do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ em tempo 
hábil para a adoção das medidas convenientes.

90. A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL  DE 
IPIXUNA DO PARÁ durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre 
que for necessário.

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

88. Durante a vigência do Contrato, o mesmo será acompanhado e fis calizado por servidor designado pelo(a) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ.

89.1. O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

90. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado deverão ser solicitadas 
ao Ordenador de Despesas do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes.

91. A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IPIXUNA DO PARÁ durante o período de vigência do Contrato, para re presentá-la administrativamente sempre que 
for necessário.

DA ATESTAÇÃO

92 A atestação das faturas correspondentes a realização dos serviços caberá ao Chefe do Departamento de 
Recursos Humanos do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ ou a outro servidor designado 
para esse fim.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

93. O valor arrecadado de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 
0301.041220037.2.007 Manutenção da Sec. Mun. de Administração , Cl assificação econômica 3.3.90.39.00 Outros 
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serv. de terc. pessoa jurídica

DAS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE  SERVIÇOS  DE  PROCESSAMENTO  DE  FOLHA DE 
PAGAMENTO

94.A Instituição vendedora deste certame deverá ter sistema informatizado compatível com todas as 
normas de funcionamento de instituições financeiras e que se compatibilizem com os sistemas do Município, de modo
que todas as operações sejam processadas por meio eletrônico e on line.

95. Todas as despesas de adaptação, se necessárias, ocorrerão por conta da Instituição Financeira
vencedora.

96. A vencedora deverá sempre apoiar inovações de produtos e serviços oferecidos aos servidores
municipais e manter um atendimento especializado em análises confiáveis de investimentos e taxas retornos 
competitivas e compatíveis coma aquelas praticadas no mercado.

97. De maneira específica a adjudicatária deverá oferecer aos servidores municipais, uma cesta de 
serviços, sem a devida cobrança de tarifas, compreendendo, no mínimo, os seguintes produtos / serviços:

a) abertura de Conta Concorrente;
b) manutenção da Conta Corrente;
c) disponibilização de no mínimo 12 folhas de cheque por mês;
d) 1 (um) extrato mensal;
e) 1 (um) extrato semanal emitido em terminal eletrônico;
f) renovação de cadastro e limite de cheque especial, segundo seus critérios;
g) fornecimento e manutenção de cartão de débito;

h) 10(dez) saques por mês no auto-atendimento; e
i) 20 (vinte) pagamentos diversos (caixas/ auto-atendimento).

98. Trimestralmente, a Prefeitura efetuará uma avaliação dos serviços prestados pela instituição, bem como
uma pesquisa no mercado financeiro de modo a aferir os serviços oferecidos aos servidores.

99. Para os servidores que usem a conta exclusivamente para o recebimento de salário, sem produzir
movimentações ou operações na instituição vencedora, não será cobrada tarifa dos serviços, exceto custos
administrativos e operacionais relativos a transferências, docs, etc.

100. A Instituição financeira vencedora do certame será responsável durante todoo prazo do Contrato de
Concessão pela folha de pagamento dos servidores compreendidos abaixo, sem qualquer custo para o Município.

QUADRO DE SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ

101. A folha de pagamento dos servidores ativos do Município de Ipixuna do Pará, no que tange à sua 
distribuição quantitativa, é representada pelas tabelas, conformeabaixo:
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MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ
Servidores Ativos e Inativos
Vínculo Quantidade
Estatutário 1284
Comissionados com estabilidade 101
Comissionados sem estabilidade 285
Aposentados 00
Pensionistas 00
Agentes políticos (prefeito, vice e secretários municipais) 02
Estagiários 00
Temporários 1625
TOTAL 3297
Fonte: Folha de pagamento do mês de Setembro /2020.

102. Dos quantitativos demonstrados acima as movimentações financeiras nos últimos meses:

MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ
Movimentações Financeiras
Mês Bruto Líquido
Outubro/2019 6.492.119,49 5.031.574,70
Novembro/2019 5.930.192.,47 4.836.302,80
Dezembro/2019 5.966.457.83 4.832.836,60
Janeiro/2020 5.436.784,77 4.444.460,81
Fevereiro/2020 6.656.596.34 5.327.591,65
Março/2020 6.728.037,59 5.465.700,59
Abril/2020 7.039.922,77 5.682.911,15
Maio/2020 6.743.713,37 5.532.858,21
Junho/2020 6.806.082,86 5.466.668,21
Julho/2020 6.620.649,75 5.486.456,13
Agosto/2020 6.704.664,68 5.498.513,64
Setembro/2020 6.627.342,36 5.419.857,11
TOTAL 77.752.564,28 63.013.911,41

Obs.: Os valores acima levaram em consideração vencimento base mais as  parcelas  fixas  como  adicionais por
tempo de serviço, gratificações, adicionais de insalubridade, etc.

103. A título de informação, os números fornecidos acima espelham a situação da folha de pagamento no mês 
de setembro/2020 e os 11 (onze) meses anterior, podendo sofrer variações para mais ou para menos, segundo as variantes 
que podem se apresentar(demissões, desligamentos, aposentadorias, cortes de despesa, nova posse de pessoal,
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etc).

104. Os créditos a serem lançados, nas contas correntes dos servidores, nos termos deste Edital serão os
valores líquidos das folhas de pagamento mensal, 13º salário, férias e demais créditos originários do vínculo entre o
servidor, a Prefeitura e os demais órgãos da Administração direta.

105. O Município enviará a relação nominal dos servidores contendo os dados desejados pela contratada 
com antecedência de 03 (três) dias úteis da data do crédito, no caso de pagamento mensal.

106. O Município determinará a data dos créditos, disponibilizando os recursos financeiros com antecedência
de dois dias úteis.

107. A Instituição financeira vencedora do certame poderá conceder crédito consignado aos servidores.

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

108. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que 
haja interesse da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ com a apresentação das devidas 
justificativas adequadas a este Pregão.

DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

109. O Município, a cada final de ano de vigência do presente contrato avaliará os Possíveis acréscimos nos
seus quadros de servidores, devendo a instituição vencedora complementar a remuneração proporcional aos
servidores acrescidos, levando-se em conta ainda, para fins de apuração da proporcionalidade, a quantidade de
tempo restante da

vigência da concessão objeto deste contrato.

109.1. - A complementação de que trata este dispositivo ocorrerá sempre que o percentual de aumento do
quantitativo de servidores ultrapassar a 10%(dez por cento), calculado sobre a quantidade prevista inicialmente 
neste contrato e posteriormente com relação ao ano anterior.

109.2. Caso o Município venha a diminuir o número de servidores informados, em números superiora
10% (dez por cento), em relação ao número total informado neste edital, exceto em cumprimento de decisão
judicial, ficará sujeita à devolução do pagamento antecipado da cessão onerosa, proporcional ao número de
servidores objeto da redução, e ao prazo de contrato, com asressalvas acima,corrigida monetariamente pelo IGP-
M,e ressarcidos em até 30 (trinta)dias corridosapósa notificação formal por parte da adjudicatária.

DAS PENALIDADES

110. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, resultante deste Pregão, ou pelo descumprimento dos prazos 
e demais obrigações assumidas, a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as sanções a seguir relacionadas:
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110.1 - advertência;

110.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do 
contrato;

110.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 
10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, quando a licitante vencedora, injustificadamente ou por motivo não 
aceito pela(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ deixar de atender totalmente à Autorização 
de Fornecimento ou à solicitação previstas nos itens 86.7 e 86.8 deste Edital;

110.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 
10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, quando a licitante vencedora, injustificadamente ou por motivo não 
aceito pela(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ atender parcialmente à Autorização de 
Fornecimento ou à solicitação previstas nos itens 86.7 e 86.8 deste Edital;

110.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a(o) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, por até 2 (dois) anos;

Obs.: as multas previstas nos subitens 112.2 a 112.4 desta Condição serão recolhidas no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

107. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

a - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
b - não mantiver a proposta, injustificadamente;
c - comportar-se de modo inidôneo;
d - fizer declaração falsa;
e - cometer fraude fiscal;
f - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
g - não celebrar o contrato;
h - deixar de entregar documentação exigida no certame;
i - apresentar documentação falsa.

111. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 
inscrição no Cadastro de Fornecedores do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ e, no que 
couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

112. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela(o) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ em relação a um dos eventos arrolados na Condição 113, a 
licitante vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas.

113. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a(o) PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ poderão ser aplicadas à licitante vencedora juntamente com a de multa.

DA RESCISÃO
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114. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da 
Lei no 8.666/93.

115. A rescisão do Contrato poderá ser:

115.1 - determinada por ato unilateral e escrito da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA 
DO PARÁ nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a licitante 
vencedora com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; ou

115.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ;

115.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

114. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente.

114.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

115. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar este Edital, desde que encaminhada com antecedência  de a té 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
abertura da sessão pública.

116. Caberá á(o) Pregoeiro(a) decidir sobre a petição interposta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
contadas do recebimento da petição.

116. Se acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização deste Pregão.

117. A solicitação de esclarecimentos, de providências ou de impugnação deverá ser comunicada à(o) 
Pregoeiro(a), logo após ter sido eniada ao portal de compras públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br 
protocolizada junto a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ.

117. A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar deste processo licitatório até o 
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, caso a decisão sobre a petição não seja prolatada antes da data 
marcada para abertura do certame.

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

118. A licitante vencedora deverá citar em sua proposta, ou encami nhar posteriormente, o nome e o número 
do telefone, para possíveis contatos, da pessoa que ficará responsável pela prestação dos serviços objeto deste Pregão, 
caso seja a Vencedora.

119. Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 
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PARÁ na TRAV CRISTOVÃO COLOMBO, ou pelos e-mail: ipixunadopara.cpl@gmail.com, no horário de 
expediente, para obtenção dos esclarecimentos que julgar necessários.

120. Fica assegurado ao Pregoeiro o direito de:

120.1. Adiar a data de abertura da presente licitação, em situação de força maior e ou caso fortuito dando 
conhecimento aos interessados; 

120.2. O pregoeiro poderá sugerir a autoridade competente à anulação ou a revogação, no todo ou em 
parte, o presente pregão, a qualquer tempo, desde que ocorrentes as hipóteses de ilegalidade ou interesse público, 
dando ciência aos interessados; 

120.3. Alterar as condições deste edital ou qualquer documento pertinente a este pregão, fixando novo 
prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis, em caso de alteração da proposta. 

121. A participação neste pregão, implicará aceitação integral e irretratável das normas do edital, bem como, 
observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso;

DO PREGÃO

122. A critério da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ este  Pregão poderá:

122.1 - ser anulado, se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado;

122.2 - ser revogado, a juízo da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ se for 
considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;

122.3 - ter sua data de certame transferida, por conveniência exclusiva da(o) PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ.

123. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão:

123.1 - a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 
indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n.º 8.666/93;

123.2 - a nulidade do procedimento licitatório induz à da Ata de Registro de Preços e do Contrato, 
ressalvado, ainda, o dispositivo citado na alínea anterior; e

123.3 - no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla 
defesa.

DOS ANEXOS

124. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
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ANEXO I - Planilha de Formação de Preço;
ANEXO II - Especificações do objeto (Termo de Referência);
ANEXO III - Modelos da declaração de habilitação, exigida na Condição 32, e dos demais documentos, 

exigidos nas Condições 58 e 59;
ANEXO IV - Minuta de Contrato.

DO FORO

125. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de IPIXUNA DO PARÁ, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

 IPIXUNA DO PARÁ - PA, 23 de Novembro de 2020

 ANTONIA TASSILA FARIAS DE ARAÚJO 
Pregoeiro(a)
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ANEXOI
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

Pregão nº 9/2020-031201
Objeto: SELEÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE OBTERÁ O DIREITO DE EXPLORAR,  
ATRAVÉS DE CONCESSÃO ONEROSA DE PROCESSAMENTO DA GESTÃO DA FOLHA DE 
PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA 
DO PARÁ.

Dados da proponente:
Razãosocial                                                                                      
Endereço
Fone/fax e-mail
CNPJ Insc. Est.
Responsável legal                                                                       
Cargo/função

A Instituição Financeira acima qualificada, em vista da 

Concorrência Pública supracitada, vem apresentar a suaProposta Comercial Inicial

para pagamento daoutorgada Concessão remunerada deUso e Exploração da Folha

de Pagamento dos Servidores da Prefeitura

MunicipaldeIpixunadoPará,no valor deR$ ( ),
que será pago em umaúnica parcela, em até 05 (cinco) dias após a assinatura do Termo
Contratual.

Declara estar ciente de que o prazo da concessão de uso em questão é de 5 (cinco) anos.

Oprazo devalidade daproposta é de 60 (sessenta)dias corridos, contados a partir da
data de sua apresentação.

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

Item Descrição dos Serviços Un
id.

Valor Unit. Valor

Total
01 Concessão Onerosa de Processamento da Gestão da Folha de Pagamento da PMIP

Serviço

  IPIXUNA DO PARÁ - PA, 23 de Novembro de 2020
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____________________________________________
KATIANE FEITOSA DA CUNHA

PREFEITA MUNICIPAL

_______________________________________________________________________________________________
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ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DO PROCESSO: 9/2020-031201

1.0. OBJETO.

1.1. Para atender às necessidades do(a) Prefeitura Municipal de Ipixu na do Pará, faz-se necessário a SELEÇÃO DE 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE OBTERÁ O DIREITO DE EXPLORAR, ATRAVÉS D E  CONCESSÃO ONEROSA 
DE PROCESSAMENTO DA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS  SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ., conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:

QUADRO DE SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ

1. A folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Município de Ipixuna do Pará, no que 
tange à sua distribuição quantitativa, é representada pelas tabelas, conforme abaixo:

MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ
Servidores Ativos e Inativos
Vínculo Quantidade
Estatutário 1284
Comissionados com estabilidade 101
Comissionados sem estabilidade 285
Agentes políticos (prefeito, vice e secretários municipais) 02
Temporários 1625
TOTAL 3297
Fonte: Folha de pagamento do mês de Setembro /2020.

2. Dos quantitativos demonstrados acima as movimentações financeiras nos últimos meses:

Movimentações Financeiras
Mês Bruto Líquido
Outubro/2019 6.492.119,49 5.031.574,70
Novembro/2019 5.930.192.,47 4.836.302,80
Dezembro/2019 5.966.457.83 4.832.836,60
Janeiro/2020 5.436.784,77 4.444.460,81
Fevereiro/2020 6.656.596.34 5.327.591,65
Março/2020 6.728.037,59 5.465.700,59
Abril/2020 7.039.922,77 5.682.911,15
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Maio/2020 6.743.713,37 5.532.858,21
Junho/2020 6.806.082,86 5.466.668,21
Julho/2020 6.620.649,75 5.486.456,13
Agosto/2020 6.704.664,68 5.498.513,64
Setembro/2020 6.627.342,36 5.419.857,11
TOTAL 77.752.564,28 63.013.911,41

----------------------------------------------------------------------------

|  ITEM | ESPECIFICAÇÕES                                                    |

|       |    QUANTIDADE  UNIDADE           VALOR UNITÁRIO       VALOR TOTAL |

----------------------------------------------------------------------------

| 00001 | SERVIÇO - CONCESSÃO ONEROSA DE PROCESSAMENTO DA GESTÃO DA FOLHA D |

|       | E PAGAMENTO                                                       |

|       |          1.00  SERVIÇO            1.900.000,000      1.900.000,00 |

----------------------------------------------------------------------------

|                                          VALOR TOTAL R$ |    1.900.000,00 |

----------------------------------------------------------------------------

2.0. JUSTIFICATIVA.

2.1. A execução do serviço em tela atenderá às necessidades da(o) Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará.  .

2.2. Em virtude da intenção da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, na centralização dos serviços bancários, 
referente à realização da folha de pagamento de salários do Executivo Municipal, incluindo todos os servidores 
ativos, efetivos, contratados e comissionados, da Prefeitura de Ipixuna do Pará, concessão de crédito consignado 
em folha de pagamento, fica aberto o certame licitatório para contratação, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, de 
acordo com a Lei Federal 8.666/93, dos serviços em epígrafe, que poderão ser realizados por Instituição Financeira 
Pública ou Privada.

2.3. A administração da folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, nos 
termos do art. 2º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal, movimenta um expressivo volume de recursos, 
requerendo eficiência e eficácia nas operações financeiras de pagamento.

2.4. Assim, a Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, atendendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
transparência, eficiência e, principalmente, o princípio da economicidade, resolvem realizar este certame pelo maior 
preço global ofertado. 

3.0. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

3.1. A CONCESSIONÁRIA/CONTRATADA obrigase a manter em sua agência, localizadan Município de Ipixuna do 
Pará, contas correntes tituladas a cada um dos servidores municipais, destinadas a receber créditos por vencimento
ouproventos obedecidas as condições abaixo.

3.2. A obrigação pactuada no item anterior não se estende aos servidores que não possam ou não queiram preencher os 
requisitos exigidos pelo Banco Central do Brasil, para abertura de contas bancárias, assim comoaqueles que não 
contratado, resolva, por razões que não se obriga a declinar, não admitir como titulares de contas correntes.

3.3 O CONCEDENTE/CONTRANTE deve autorizar em data certa os créditos e informar a agência local da 
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CONCESSIONARIA/CONTRATADA, por via escrita, inclusive por meio eletrônico, com pelo menos 03 (três) dias úteis
antes da data do crédito/pagamento, a quantidade de lançamentos, os valores dos créditos de modo individuados e o
total da folha; enviando relação de créditos e relação "resumo dos lançamentos efetuados", emduas vias. A autorização
deverá mencionaro nomedoresponsável e tambémconter sua assinatura.

3.4  A efetivação dos créditos aos servidores pela CONCESSIONÁRIA/ CONTRATADA dependerá sempre da 
existência de disponibilidade suficiente na conta corrente do CONCEDENTE/CONTRATANTE, junto à Agência que 
efetuará o crédito, com 02 (dois) dias úteis de antecedência da data marcada para os créditos.

3.5 É vedado o uso de meios magnéticos para fins diferentes daquele previsto neste Contrato.

3.6 O CONCEDENTE/CONTRANTE deve informar à agência bancária da COSSECIONÁRIA/ 
CONTRATADA, o número do fax, e-mail ou outros meios de comunicação, assim como o nome completo e RG dos
responsáveis (mínimo dois) pela autorização, cabendo-lhe a obrigação de manter esses dados sempre atualizados
junto
a esta última.
3.7 O CONCEDENTE/CONTRATANTE fica autorizado no caso de Impossibilidade detransmissão de dados, a fazê-lo
atravésdeCDs,DVDsououtos meios possíveis, desdeque mantidas as demais especificações deste contrato.
3.8 O CONCEDENTE/CONTRATANTE permite que a CONTRATADA/ CONCESSIONÁRIA autorize os servidores
municipais, titulares das contas abertas em razão do presente contrato a movimentarem-nas livremente, através de 
cartão magnético.
3.9 A CONCESSIONÁRIA/CONTRATADA não se responsabilizará a todo tempo, pelas falhas, incorreçõesouerros de
dados transmitidos ou calculados das folhas de pagamentos, eis que sua função é a de simplespagador, por conta e
ordem do CONCEDENTE/CONTRA-TANTE nos termos avençados no contrato.
3.10 Igualmente, não se responsabilizará a CONTRATADA/CONCESSIONÁRIA, a qualquer tempo ou porqualquer 
motivo, pelas obrigações do CONTRATANTE/CONCE-DENTE oriundas de vínculos com o com o seu pessoal 
enquadrado no presente contrato.
3.10 Além das obrigações acima, a CONCESSIONÁRIA/CONTRATADA ficaobrigada ainda:
3..11.  Manter um sistema informatizado compatível com o do CONCEDENTE/CON-TRATADA, para que todas as 
operações sejam processadas por meio eletrônico e on line.
3.12 Apoiar inovações de produtos e serviços oferecidos aos servidores municipaise manter um sistema de informação 
especializada em análises confiáveis de seus investimentos e taxas retorno competitivas do mercado;
3.13 Oferecer aos servidores municipais, uma cesta de serviços, sem a devida cobrança de tarifas, compreendendo, no
mínimo, os seguintes produtos/ serviços:

a) abertura de Conta Concorrente;
b) manutenção da Conta Corrente;

c) talão de cheques mensal com no mínimo 12 folhas;
d) 1 (um) extrato mensal;
e) 1 (um) extrato semanal emitido em terminal eletrônico;
f) renovação de cadastro e limite de cheque especial;
g) fornecimento e manutenção de cartão de débito;
h) 10(dez) Saques no Auto-Atendimento; e,
i) 20 (vinte) pagamentos diversos (Caixas/ Auto-Atendimento).
2.14 Os valores acima descritos poderão ser anualmente revistos, desde que com anuência do CONCEDENTE/ 

CONTRATANTE
3.15 Não cobrar tarifas dos servidores que recebem sua remuneração em conta utilizada exclusivamente para
recebimento do seu salário, podendo, contudo cobrar os custos administrativos eoperacionais por transferência, doc,
etc.
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3.16 Não transferir a terceiros a concessão ora avençada sem prévio e expres-so consentimento do
CONCEDENTE/CONTRANTE.
3.17 Além deoutras obrigações estabelecidas alhures,o CONCEDENTE/CONTRATANTE fica obrigado ainda a
Utilizar os serviços da CONCESSIONÁRIA/CONTRATADA paratransferência de numerário entre as praças em que 
o CONCENDENTE/CONTRATANTE estiver estabelecida;
3.18 Comunicar à CONCESSIONÁRIA/CONTRATADA, com antecedência, através de Ofício, as admissões e 
exonerações de seus servidores, assim como os pedidos de alteração de domicílio bancário por eles formulados
respeitando, no que couber, os direitos daquela.
3.19 Prestar esclarecimentos, por escrito, sobre questões relevantes à execução deste contrato;
2.20Promover eventuais devoluções proporcionais, nos limites estabelecidos, no caso de redução da quantidade 
de servidores, salvo se por motivos judiciais.
3.21 Efetuar, trimestralmente, uma avaliação dos serviços prestados pela instituição, bem como uma pesquisa no
mercado financeiro de modo a aferir os serviços cobrados dos servidores.
3.22 O CONCEDENTE/CONTRATANTE permite que a CONTRATADA/CONCESSIONÁRIA conceda crédito 
consignado aos servidores.

4.0. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA DESPESA.

4.1 O valor arrecadado de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 
0301.041220037.2.007 Manutenção da Sec. Mun. de Administração , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros 
serv. de terc. pessoa jurídica

6.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

6.1 Pela outorga do objeto deste contrato a CONCESSIONÁRIA/CONTRATADA pagará ao 
CONCEDENTE/CONTRANTE, o valor de R$ ( ), referente à proposta de remuneração consignada na sua
propostaacostada aos autos do Pregão nº__/2020_______.

6.2. O valor acima indicado será pago em cota única, no máximo em 05 (cinco) dias, via transferencia bancária indicada 
pelo CONCEDENTE/CONTRATANTE, a contar da assinatura deste contrato.

6.3  Além das obrigações explícitas ou implícitas constantes do Edital de licitação e anexos do Pregão Eletrônico nº 
__/2020_______, o CONTRATADO obriga-se a cumprir o seguinte: 

a. Executar o objeto de acordo com as disposições do Edital, Termo de Referência e respectivos anexos;

b. adotar os procedimentos previstos nas normas regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional 
e pelo Banco Central do Brasil, bem como, as normas específicas que vierem a ser editadas sobre crédito de 
pagamento de salários;

c. fornecer suporte técnico às atividades objeto do presente contrato, com pessoal de seus quadros, 
devidamente qualificado;

d. garantir, manter e melhorar a qualidade dos serviços prestados à CONTRATANTE de maneira competitiva no 
mercado;

e. proceder, sem ônus para o CONTRATANTE, todas as adaptações de seus softwares necessários ao
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aprimoramento e perfeito funcionamento do Sistema de Pagamento;

f. manter o histórico dos pagamentos do pessoal pelo período de vigência do contrato e fornecer as informações 
quando solicitadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para pagamentos realizados dos últimos 60 (sessenta) 
dias e, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para os realizados em  períodos superiores ao anteriormente referido;

g. manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, nos termos do art. 55, Inciso XIII, da Lei nº 
8.666/93, informando à Prefeitura Municipal de Dom Eliseu a superveniência de qualquer ato ou fato que venha a 
modificar as condições iniciais de habilitação. 

7.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

7.1. A Contratante obriga-se a:

a) informar ao CONTRATADO a previsão dos pagamentos com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas e 
depositar na conta corrente n º .............., agência nº ______ do Banco _________, o montante necessário com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data prevista para a realização dos pagamentos, já que o 
calendário de pagamento é variável em função do fluxo de caixa da CONTRATANTE.

b) fiscalizar a execução dos serviços e aplicar as medidas corretivas necessárias, inclusive as penalidades 
contratuais previstas;

c) observar as disposições, rotinas e procedimentos que lhe competem, de acordo com os Procedimentos 
Operacionais da Folha de Pagamento. 

8.0. AVALIAÇÃO DO CUSTO.

8.1. O valor inicialmente proposto para arrecadação de que trata o objeto para contratação é de R$ 1.900.000,00;

9.0. MEDIDAS ACAUTELADORAS.

9.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do 
interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco 
iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

10.0. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

10.1. Cabe à Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, acompanhar e fiscalizar o cumprimento das disposições 
contratuais, no âmbito de sua competência institucional.

Parágrafo Primeiro - A Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, acompanhará e fiscalizará a execução do objeto do 
contrato e notificará o CONTRATADO sobre as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas, quando se 
fizer necessário, cabendo ao CONTRATADO a sua imediata correção, sem prejuízo das sanções aplicáveis pela 
CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo - A fiscalização do contrato não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE, não excluindo 
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nem reduzindo a responsabilidade do CONTRATADO na execução do objeto contratado, inclusive por danos que 
possam ser causados à Administração ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo do 
CONTRATADO na execução do Contrato. 

10.2. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem 
perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a 
adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores 
contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o 
documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo 
de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 
qualidade e forma de uso.

10.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade 
competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.5. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado 
ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.0. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela 
prevista no Edital.

  IPIXUNA DO PARÁ - PA, 23 de Novembro de 2020

____________________________________________
KATIANE FEITOSA DA CUNHA

PREFEITA MUNICIPAL

_______________________________________________________________________________________________
TRAV CRISTOVÃO COLOMBO
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Anexo II - modelo "a"
DECLARAÇÃO

Declaramos que cumprimos plenamente com todas os requisitos de habilitação constantes das 
Condições 58 e 59 do edital do Pregão nº 9/2020-031201.

            Local e data

            ___________________________________
            Assinatura e carimbo

            (representante legal da licitante)
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Anexo II - modelo "b"

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO

PREGÃO n°: 9/2020-031201

[Nome do Licitante], CNPJ/CPF n.º __________________sediada, [Endereço completo], declara sob as penas da 
lei, que até a presente data, inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação no presente processo licitatório, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_____________________________
Local e Data

______________________________
Nome e Identidade do Declarante

Observação: emitir em papel que identifique a licitante.

TRAV CRISTOVÃO COLOMBO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 

Anexo II - modelo "c"
DECLARAÇÃO

Declaramos, em atendimento ao previsto na Condição 58, Subitem 58.2, do edital do Pregão n.º  
9/2020-031201, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854, de 1999).

            Local e data

            ___________________________________
            Assinatura e carimbo
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ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO

O Município de IPIXUNA DO PARÁ, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, 
neste     ato denominado CONTRATANTE, com sede na RUA CRISTOVÃO COLOMBO, S/N, inscrito no 
CNPJ (MF) sob   o n.º 83.268.011/0001-84, representado pelo(a) Sr(a). SALVADOR CHAMON SOBRINHO, e 
de outro lado a empresa , inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º

,     estabelecida , doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA,  neste  ato representada por , portador da Cédula de 
Identidade n.º

e   CPF (MF) n.º , celebram o presente contrato, do qual serão partes 
integrantes o edital do Pregão n.º / e a proposta apresentada pela  CONTRATADA,  sujeitando-se  o 
CONTRATANTE e a CONTRATADA às normas disciplinares das Leis nºs.8.666/1993 e 10.520/2002 e 
alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente contrato tem como objeto a SELEÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINAN CEIRA QUE OBTERÁ 
O DIREITO DE EXPLORAR, ATRAVÉS DE CONCESSÃO ONEROSA DE PROCESSAMENTO 
DA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ.

----------------------------------------------------------------------------

|  ITEM | ESPECIFICAÇÕES                                                    |

|       |    QUANTIDADE  UNIDADE           VALOR UNITÁRIO       VALOR TOTAL |

----------------------------------------------------------------------------

| 00001 | SERVIÇO - CONCESSÃO ONEROSA DE PROCESSAMENTO DA GESTÃO DA FOLHA D |

|       | E PAGAMENTO                                                       |

|       |          1.00  SERVIÇO            1.900.000,000      1.900.000,00 |

----------------------------------------------------------------------------

|                                          VALOR TOTAL R$ |    1.900.000,00 |

----------------------------------------------------------------------------

1.2 - Possibilitar a exploração remunerada da gestão da folha de pagamento, estabelecendo regras para sua 
gestão, minimizando custos e auferindo receita.

2.2 - A Concessão acima aludida deverá ser utilizada pela CONTRATADA única e exclusivamente para a 
finalidade específica deste contrato, qual seja gestão da folha de pagamento.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA   DE  
SERVIDORES  DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

2.1. A CONCESSIONÁRIA/CONTRATADA obrigase a manter em sua agência, localizadan Município de Ipixuna 
do Pará, contas correntes tituladas a cada um dos servidores municipais, destinadas a receber créditos por
vencimento ou proventos obedecidas as condições abaixo.

2.2. A obrigação pactuada no item anterior não se estende aos servidores que não possam ou não queiram preencher os 
requisitos exigidos pelo Banco Central do Brasil, para abertura de contas bancárias, assim comoaqueles que não 
contratado, resolva, por razões que não se obriga a declinar, não admitir como titulares de contas correntes.

2.3 O CONCEDENTE/CONTRANTE deve autorizar em data certa os créditos e informar a agência local da 
CONCESSIONARIA/CONTRATADA, por via escrita, inclusive por meio eletrônico, com pelo menos 03 (três) dias
úteis antes da data do crédito/pagamento, a quantidade de lançamentos, os valores dos créditos de modo individuados
e o total da folha; enviando relação de créditos e relação "resumo dos lançamentos efetuados", em duas vias. A
autorizaçãodeverá mencionaro nomedo responsável e tambémconter sua assinatura.

2.4  A efetivação dos créditos aos servidores pela CONCESSIONÁRIA/ CONTRATADA dependerá sempre da 
existência de disponibilidade suficiente na conta corrente do CONCEDENTE/CONTRATANTE, junto à Agência 
que efetuará o crédito, com 02 (dois) dias úteis de antecedência da data marcada para os créditos.

2.5 É vedado o uso de meios magnéticos para fins diferentes daquele previsto neste Contrato.

2.6 O CONCEDENTE/CONTRANTE deve informar à agência bancária da 
COSSECIONÁRIA/ CONTRATADA, o número do fax, e-mail ou outros meios decomunicação, assimcomoo nome
completo e RG dos responsáveis (mínimo dois) pela autorização, cabendo-lhe a obrigação de manter esses dados
sempre atualizados junto
a esta última.
2.7 O CONCEDENTE/CONTRATANTE fica autorizado no caso de Impossibilidade de transmissão de dados, a
fazê-lo atravésdeCDs,DVDsououtos meios possíveis, desdeque mantidasasdemais especificações deste contrato.
2.8 O CONCEDENTE/CONTRATANTE permite que a CONTRATADA/ CONCESSIONÁRIA autorize os
servidores municipais, titulares das contas abertas em razão do presente contrato a movimentarem-nas livremente, 
através de cartão magnético.
2.9 A CONCESSIONÁRIA/CONTRATADA não se responsabilizará a todo tempo, pelas falhas, incorreções ou
erros de dados transmitidos ou calculados das folhas de pagamentos, eis que sua função é a de simplespagador, por
conta e ordemdo CONCEDENTE/CONTRA-TANTE nos termos avençados no contrato.
2.10 Igualmente, não se responsabilizará a CONTRATADA/CONCESSIONÁRIA, a qualquer tempo ou 
porqualquer motivo, pelas obrigações do CONTRATANTE/CONCE-DENTE oriundas de vínculos com o com o 
seu pessoal enquadrado no presente contrato.
2.10 Além das obrigações acima, a CONCESSIONÁRIA/CONTRATADA ficaobrigada ainda:
2..11.  Manter um sistema informatizado compatível com o do CONCEDENTE/CON-TRATADA, para que todas as 
operações sejam processadas por meio eletrônico e on line.
2.12 Apoiar inovações de produtos e serviçosoferecidosaos servidores municipais e manter um sistema de informação 
especializada em análises confiáveis de seus investimentos e taxas retorno competitivas do mercado;
2.13 Oferecer aos servidores municipais, uma cesta de serviços, sem a devida cobrança de tarifas, compreendendo, no
mínimo, os seguintes produtos/ serviços:

a) abertura de Conta Concorrente;
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b) manutenção da Conta Corrente;
c) talão de cheques mensal com no mínimo 12 folhas;
d) 1 (um) extrato mensal;
e) 1 (um) extrato semanal emitido em terminal eletrônico;
f) renovação de cadastro e limite de cheque especial;
g) fornecimento e manutenção de cartão de débito;
h) 10(dez) Saques no Auto-Atendimento; e,
i) 20 (vinte) pagamentos diversos (Caixas/ Auto-Atendimento).
2.14 Os valores acima descritos poderão ser anualmente revistos, desde que com anuência do CONCEDENTE/ 

CONTRATANTE
2.15 Não cobrar tarifas dos servidores que recebem sua remuneração em conta utilizada exclusivamente para
recebimento do seu salário, podendo, contudo cobrar os custos administrativos e operacionais por transferência,doc,
etc.
2.16 Não transferir a terceiros a concessão ora avençada sem prévio e expres-soconsentimento do
CONCEDENTE/CONTRANTE.
2.17 Alémdeoutras obrigações estabelecidas alhures, o CONCEDENTE/CONTRATANTE ficaobrigado ainda a
Utilizar os serviços da CONCESSIONÁRIA/CONTRATADA para transferência de numerário entre as praças 
em que o CONCENDENTE/CONTRATANTE estiver estabelecida;
2.18 Comunicar à CONCESSIONÁRIA/CONTRATADA, com antecedência, através de Ofício, as admissões e 
exonerações de seus servidores, assim como os pedidos de alteração de domicílio bancário por eles formulados
respeitando, no que couber, os direitos daquela.
2.19 Prestar esclarecimentos, por escrito, sobre questões relevantes à execução deste contrato;
2.20Promover eventuais devoluções proporcionais, nos limites estabelecidos, no caso de redução da quantidade 
de servidores, salvo se por motivos judiciais.
2.21 Efetuar, trimestralmente, uma avaliação dos serviços prestados pela instituição, bem como uma pesquisa no
mercado financeiro de modo a aferiros serviços cobrados dos servidores.
2.22 O CONCEDENTE/CONTRATANTE permite que a CONTRATADA/CONCESSIONÁRIA conceda 
crédito consignado aos servidores.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 Pela outorga do objeto deste contrato a CONCESSIONÁRIA/CONTRATADA pagará
ao CONCEDENTE/CONTRANTE,o valor deR$

( ), referente à proposta de remuneração consignada na suaproposta
acostada aos autos do Pregão nº__/2020_______.

3.2. O valor acima indicado será pago em cota única, no máximo em 05 (cinco) dias, via transferencia bancária 
indicada pelo CONCEDENTE/CONTRATANTE, a contar da assinatura deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS SUPRESSÕES E DOS ACRÉSCIMOS

4.1 A CONCEDENTE/CONTRATANTE, a cada final de ano de vigência do presente contrato avaliará os
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Possíveis acréscimos nos seus quadros de servidores,devendo a
4.2. instituição vencedora complementar a remuneração proporcional aos servidores acrescidos, levando-seemconta
ainda, para fins de apuração da proporcionalidade, a quantidade de tempo restante da vigência da concessão objeto 
deste contrato.
4.3 A complementação de que trata este dispositivo ocorrerá sempre que o percentual
4.4 de aumento do quantitativo de servidores ultrapassar a 10%(dez por cento), calculado sobre a quantidade prevista 
inicialmente neste contrato e posteriormente com relação ao ano anterior.
4.5 Caso o Município venha a diminuir o número de servidores informados, em números superiora 10% (dez por
cento), em relação ao número total informado neste edital, exceto emcumprimento de decisão judicial, ficará sujeita à
devolução do pagamento antecipado da cessão onerosa, proporcional ao número de servidores objeto da redução, e ao
prazo de
4.6 contrato, com as ressalvas acima, corrigida monetariamente pelo IGP-M, e ressarcidos em até 30 (trinta) dias
corridos após a notificação formal por parte da adjudicatária.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

5.1 O prazo de vigência do contrato será de 05 (cinco) anos, contados a partir da data de sua assinatura, com 
validade  e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, 
devendo-se excluiro primeiro e incluir o último

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

6.1. Pela inexecução total o parcial deste contrato, além de outras previstas em lei e sem prejuízo das reparações civis
necessárias, a CONCESSIONÁRIA/CONTRATADA, além de outras penalidades previstasno art. 87 da Lei
8.666/93, compatíveis com o objeto deste contrato, fica sujeita às seguintes sanções:

6.1. 1% (um por cento) ao mês como juros legais, sobre o total da contração, a título e multa moratória, por 
atraso na implantação dos elementos objetos desta licitação.

6.2 Caso a CONCESSIONÁRIA/CONTRATADA deixe de cumprir total ou parcialmente quaisquer obrigações
assumidas, infrinja os preceitos legais ou cometa fraudes, por qualquer meio à presente licitação, ficará sujeito a
multa de até 20% (vinte por cento) do total adjudicado, de conformidade com a gravidade da infração, bem comoas 
demais sanções previstasnos incisos I, II e IV do art. 87 daLei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
6.3 Recairá sobre o CONCEDENTE/CONTRATANTE, no caso do descumprimento de qualquer uma das 
cláusulas previstas no contrato, a multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor já desembolsado, corrigido pelo 
IGP-M até a data do efetivo pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

7.1 Constitui motivos para rescisão deste contrato, no que couber, os casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93, 
devendo, em qualquer caso, salvo relevante interesse público, ser dado aviso prévio com no mínimo 60 (sessenta 
dias) de antecedência.

7.2 A rescisão antecipada deste contrato, por parte do CONCEDENTE/ CONTRATANTE, sujeitá-lo-á, à
devolução proporcional dos valores relativos ao tempo faltante da vigência deste contrato, devidamente atualizados.
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7.3 A rescisão antecipada por parte da CONCESSIONÁRIA/CONTRATADA, implicará na aplicação das
penalidades compatíveis com a inexecução total ou parcial, segundo dosimetria aplicada na apuração do caso
7.4 A rescisão antecipada, salvo se por motivo de caso fortuito ou força maior, não darádireito à restituição dos valores
pagos antecipadamente a título de remuneração.
7.5 Em caso de rescisão administrativa, o CONCEDENTE/CONTRATANTE guarda para si o direito de usar das

prerrogativas do art. 77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 O valor arrecadado de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 
0301.041220037.2.007 Manutenção da Sec. Mun. de Administração , Classificação econômica 3.3.90.39.00 
Outros serv. de terc. pessoa jurídica

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 Qualquer omissão ou tolerância em exigir o estreito cumprimento de quaisquer termos ou condições deste 
Contrato, ou exercer direito dele decorrente, não constituirá renúncia a elese não prejudicará assim aexecução
do contrato, sendo facultada a qualquer das partes em exigi-los ou exercê-los a qualquer tempo.

9..2 Se uma das partes tolerar qualquer infraçãoemrelaçãoa dispositivos deste instrumen-to, não significaque tenha 
liberado a outra parte de obrigações assumidas e nem tampouco que o dispositivo infringido tenha sido 
considerado cancelado.

9.3 O presente contrato é feito pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contados da data de sua assina-tura.
9.4 Aplicam-se ao presente instrumento o quanto disposto na Lei n.º 8666/93 e suas alterações No edital de Pregão

n° _/2020- e supletivamente às regras de direto privado.
9.5 A CONCESSIONÁRIA/CONTRATADA fica obrigada a manter todas as condições de habilitação durante toda

a vigência deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1 As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que nã o possam ser dirimidas administrativamente, 
serão processadas e julgadas no Foro da cidade de IPIXUNA DO PARÁ, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja.

10.2E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

 IPIXUNA DO PARÁ - PA, em ___ de ______________ de 2020

________________________           __________________________
CONTRATANTE                         CONTRATADA)
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TESTEMUNHAS:

1. ___________________________

2. ___________________________
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