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EDITAL 

Concorrência n° 009/2019  Data de Abertura: 04/11/2019 às 8:00  

no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br  
 

Objeto 

Contratação de instituição financeira pública ou privada para operar os serviços de processamento e gerenciamento dos 

créditos provenientes da folha salarial e outras indenizações pagas aos servidores ativos, inativos, agentes públicos, 

pensionistas, agentes políticos, empregados públicos e estagiários do poder executivo do Município de Dois Vizinhos. 

 

Valor Total Inicialmente Estimado da Licitação  

R$ 1.072.000,00 (um milhão, setenta e dois mil reais). 

Registro de Preços? Instrumento Contratual Forma de Adjudicação Lic. Exclusiva ME/EPP?  
 

NÃO CONTRATO MAIOR OFERTA NÃO 

Documentos de Habilitação (Veja item 8)* 

 Requisitos Básicos:  

- Sicaf ou documentos equivalentes  

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (TST)  

- Capacidade Financeira Índice de Basiléia 

- DLO – Demonstrativo de Limites Operacionais 
 

 Requisitos Específicos:  

- Atestado de Capacidade Técnica 

- Declaração Unificada 

- UNICAD 

- Autorização pelo Banco Central do Brasil 
 

 * O detalhamento dos documentos/requisitos de habilitação deve ser consultado na seção do instrumento 

convocatório acima indicada. 

Reserv. Cota ME/EPP? 
 

Exige Amostra/Dem.? 
 

Pedidos de Esclarecimentos 
 

Impugnações 
 

NÃO NÃO Até 5 dias antes da abertura Até 2 dias antes da abertura 

Justificativa do processo 

Motiva-se a presente licitação em virtude do término do atual contrato e o mesmo não ter previsão legal para aditivo. 

Em virtude do encerramento do prazo de vigência do contrato 298/2012, originado pelo processo de dispensa de licitação 

20/2012 sendo a contratada na oportunidade a Caixa Econômica Federal que presta tais serviços ao município. É necessário 

a abertura de certame licitatório através de pregão, maior oferta, para o período de 60 (sessenta) meses ininterruptos. 
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EDITAL  

CONCORRÊNCIA N.º 009/2019 - Processo n.º 258/2019 

 

PREÂMBULO 

O MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS, ora denominado licitador, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica/MF sob o n° 76.205.640/0001-08, com sede à Av. Rio Grande do Sul n° 130, Centro, em Dois Vizinhos, 

Estado do Paraná, torna público, para conhecimento, que realizará CONCORRÊNCIA de número 009/2019, do 

tipo Maior Oferta, a qual será regida pela Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, Lei n.º 123/2006, 147/2014 e 

demais normas vigente e aplicável ao objeto da presente licitação. 

 

1. DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DA DISPUTA 

1.1. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: deverão ser entregues ao Presidente da Comissão Permanente de 

Licitações, Senhor Silvio Alves da Rosa.  

A Comissão Permanente de Licitação não se responsabiliza por envelopes que não forem entregues pessoalmente. 

1.2. LOCAL: Sala de Licitações – Prefeitura Municipal, com endereço na Avenida Rio Grande do Sul, n.º 130 – 

Dois Vizinhos – PR. 

1.3. DATA: 04 de novembro de 2019. 

1.4. HORÁRIO: 8 horas e 00 minutos 

1.5. Comissão Permanente de Licitação nomeada pela Portaria 044/2019. 

FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES: O Departamento de Licitações prestará todos os esclarecimentos 

solicitados pelos interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 

horário de expediente, na Avenida Rio Grande do Sul, 130, Centro – na cidade de Dois Vizinhos – PR no fone 

(46) 3536 8848. 

 

2. ELEMENTOS INSTRUTORES 

2.1. O edital estará à disposição dos interessados no endereço eletrônico www.doisvizinhos.pr.gov.br na guia 

licitações e propostas ou no Departamento de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal.  

2.2. As empresas participantes deverão verificar o conteúdo dos documentos integrantes do Edital, sendo que 

decairá do direito de impugnar os termos do Edital de Licitação perante a PREFEITURA, licitante que não o fizer, 

protocolizando seu pedido até o 2º (segundo) dia útil que anteceder à abertura dos envelopes com as propostas, nos 

termos do artigo 41, parágrafo 2º, da Lei Federal nº 8666/93, e suas alterações.  
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3. INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTO E ALTERAÇÃO DO EDITAL 

3.1. Informações e esclarecimentos relativos ao edital, seus modelos, adendos e anexos poderão ser solicitados, por 

escrito, à Comissão de Licitação, até 5 (cinco) dias úteis antes da data limite para o recebimento das propostas 

(envelopes n.ºs  e 2), sendo que as respostas serão enviadas por escrito a todas as proponentes, até 2 (dois) dias 

úteis antes do recebimento das propostas.    

3.2. Nos casos em que a alteração do edital importe em modificações das propostas, o licitador prorrogará o prazo 

de abertura e julgamento.   

 

4. OBJETO 

4.1. Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PÚBLICA 

OU PRIVADA PARA OPERAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DOS 

CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA SALARIAL E OUTRAS INDENIZAÇÕES PAGAS AOS 

SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS, AGENTES PÚBLICOS, PENSIONISTAS, AGENTES POLÍTICOS, 

EMPREGADOS PÚBLICOS E ESTAGIÁRIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE DOIS 

VIZINHOS. 

4.2. Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: 

www.comprasgovernamentais.gov.br e www.doisvizinhos.pr.gov.br. 

4.3. As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações pelo 

telefone nº (46) 3536-8848. 

 

5. DO VALOR  

5.1. O valor inicial desta licitação é de R$ 1.072.000,00 (um milhão, setenta e dois mil reais).  

5.2. Do valor: o preço da venda do objeto licitado será aquele constante da proposta. 

 

6. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

6.1. Poderão participar desta licitação as instituições financeiras autorizadas pelo BACEN - Banco Central do Brasil 

a exercer a atividade pertinente ao objeto licitado, que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital.  

6.1.1 As licitantes não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar da presente 

CONCORRÊNCIA, poderão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação junto a qualquer unidade 

cadastradora dos Órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil a data do recebimento das propostas. 

6.1.2 A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de consulta ao SICAF pela 

comissão, no ato da abertura da Concorrência. 

6.2 Será vedada a participação de licitantes: 
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a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

b) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 

responder administrativa ou judicialmente; 

c)  enquadradas nas disposições no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

d)  que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação, ou ainda, 

e) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios 

ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto 

se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

f) microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP), nos termos do art. 3º, §4º, VIII da Lei Complementar 

123/2006; 

g) licitantes que tenham como sócio(s) servidor(es) ou dirigente(s) de órgão ou entidade contratante ou responsável 

pela licitação. 

 

7. JUSTIFICATIVA DA LICITAÇÃO 

7.1. Considerando as seguintes situações: 

a) Motiva-se a presente licitação em virtude do término do atual contrato e o mesmo não ter previsão legal para 

aditivo. 

b) Em virtude do encerramento do prazo de vigência do contrato 298/2012, originado pelo processo de dispensa 

de licitação 20/2012 sendo a contratada na oportunidade a Caixa Econômica Federal que presta tais serviços ao 

município. 

 

8. DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO 

8.1. Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados em envelope lacrado e identificado, obedecida a 

sequência das solicitações deste edital. 

8.1.1. Habilitação Jurídica:  

a) Se representante legal, deverá apresentar: o Estatuto Social de Sociedade Anônima, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores, sendo o objeto social deste compatível ao objeto desta 

licitação; 

a.1) Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva, conforme legislação em vigor; 

b) Se procurador deverá apresentar: Instrumento público ou particular de procuração, este com assinatura do 

representante legal que constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos 

e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado dos 
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documentos conforme descrito no item a.1) deste edital, no qual estejam expressos os poderes do mandante 

para a outorga, sendo o objeto social deste compatível ao objeto desta licitação;  

c) Tratando-se de credenciado, a carta de credenciamento devidamente assinada pelo representante legal que 

constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 

interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado dos documentos conforme 

descrito no item a.1) deste edital, no qual estejam expressos os poderes do mandante para a outorga sendo o 

objeto social deste compatível ao objeto desta licitação. 

8.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:  

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

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, 

dentro da validade. Havendo incompatibilidade de informações quanto ao objeto constante neste, prevalecerá 

as informações contidas no Contrato Social (Acórdão do TCU 1203/2011 e 42/2014); 

c) prova de regularidade perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante 

com a apresentação das seguintes certidões:  

c.1) a prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio da Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta 

Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante.  

c.2) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, por meio da apresentação da respectiva certidão 

negativa de débito (ou positiva com efeito de negativa), ou, se for o caso, certidão comprobatória de que 

o licitante, pelo respectivo objeto, está isento de inscrição estadual;  

c.3) a prova de regularidade com a Fazenda Municipal será feita por meio da certidão negativa ou 

positiva com efeito negativo, ou se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, pelo respectivo 

objeto, está isento de inscrição municipal.  

d) prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa (CNDT).  

8.1.3. Qualificação Econômico-Financeira  

a) Certidão negativa de falência e concordata, e recuperação judicial e extra judicial expedida pelo(s) 

cartório(s) distribuidor(es) da sede da proponente, expedida a menos de 90 (noventa) dias.  
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b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do exercício social de 2018, já exigíveis e apresentados 

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios. (Registrado nos órgãos competentes); 

Quando a licitante for constituída por prazo inferior a 1 (um) ano, o balanço anual será substituído por balanço 

parcial (provisório ou balancetes) e demonstrações contábeis relativas ao período de seu funcionamento. 

(Registrado nos órgãos competentes); 

O Balanço Patrimonial exigível na forma da Lei compreende o Balanço Patrimonial do último exercício 

social assinado por contador e representante legal da licitante, devidamente acompanhado do Termo de 

Abertura e do Termo de Encerramento do Livro Diário e das Demonstrações Contábeis -  obrigatória a DRE, 

com o devido registro na Junta Comercial. 

*já para as licitantes que optaram pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED é 

necessário a apresentação do Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital. 

c) A licitante deverá demonstrar boa situação financeira, mediante apresentação de declaração de que o seu 

índice de Adequação de Capital (Índice de Basiléia) é de, no mínimo, 11% (onze por cento) calculado na 

conformidade das regras estabelecidas pela Resolução n° 2.606 de 27 de maio de 1999 do Banco Central do 

Brasil e demais legislações vigentes, de acordo com a fórmula abaixo, preferencialmente, com memória de 

cálculo. 

IB = Índice de Basileia ou Índice de Adequação de Capital 

PR = Patrimônio de Referência 

PRE = Patrimônio de Referência Exigido 

Fator F = 0,11 

IB = PR X 100 

         (PRE / Fator F) 

A relação entre o Patrimônio de Referência (PR) e os riscos ponderados - Patrimônio de Referência Exigido 

(PRE) obedecem à regulamentação em vigor. A relação mínima exigida é dada pelo fator F, de acordo com 

a Resolução do CMN nº 3.490, de 29 de agosto de 2007 e Circular do BC n°3.360, de 12 de setembro de 

2007 e demais normas aplicáveis. 

c.1) A instituição poderá apresentar a cópia do último DLO -Demonstrativo de Limites Operacionais, enviado 

ao Banco Central do Brasil, nos termos da legislação vigente, para demonstrar o IB –Índice de Basiléia; 

8.1.4. Qualificação Técnica:  

a) Um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) 

de direito público ou privado, em nome da licitante-licitante, que comprove(m) que o licitante executa ou 
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executou serviços de gerenciamento e processamento de folha de pagamento, com o quantitativo mínimo de 

900 funcionários. 

b) Comprovação do Cadastro junto a Instituição Financeira Central do Brasil (UNICAD); 

c) Documento comprobatório da condição de instituição financeira devidamente autorizada a funcionar pelo 

Banco Central do Brasil. 

8.1.5. Declaração Unificada (conforme modelo – Anexo V); 

8.2. As certidões que não contiverem prazo de validade, serão consideradas vencidas em 60 (sessenta) dias 

após a data da emissão.  

8.3. Os sites oficiais serão ser consultados para efeito de comprovação da regularidade fiscal de documento.  

8.4. Serão inabilitados os licitantes que não cumprirem as exigências deste edital para tal fim.  

8.5. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do 

CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo.  

8.6. O presidente reserva-se o direito de solicitar as licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer 

esclarecimentos sobre os documentos, fixando-lhes prazo para atendimento.  

8.7. O não atendimento das exigências constantes deste item 8. Edital implicará na inabilitação do licitante.  

Obs: Todos os documentos impressos devem preferencialmente ser em papel reciclável.  

8.8. Termo de Renúncia (caso a empresa queira renunciar o direito ao prazo recursal), conforme modelo anexo, 

devidamente preenchido, carimbado e assinado pelo responsável legal da proponente - Anexo II.  

8.8.1. TERMO DE RENÚNCIA poderá ser anexado ao envelope n.º 01 juntamente com a documentação 

exigida no item 8 deste instrumento ou ser entregue durante a sessão de abertura quando solicitado pela comissão 

permanente de licitação.  

8.9. A comissão de licitações consultará o cadastro de fornecedores da Prefeitura de Dois Vizinhos, sempre que o 

licitante houver deixado de apresentar ou houver dúvidas sobre qualquer documento exigido no edital. Se o 

documento encontrar-se no cadastro e estiver apto, o licitante será considerado habilitado. 

8.10. Todos os documentos solicitados neste edital deverão ser apresentados em original ou por cópias xerográficas 

devidamente autenticadas, por cartório ou servidor público municipal, e estarem em plena validade até a data de 

abertura da licitação.  

8.11. Não serão aceitos documentos que contenham corretivos, que estejam ilegíveis, com borrões e rasuras. A 

proponente poderá ser inabilitada ou desclassificada do certame. 

8.12. Os envelopes contendo a documentação deverão ser subscritos em sua parte frontal com os seguintes dizeres: 

ENVELOPE 1 – HABILITAÇÃO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 009/2019 

“IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA” 
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8.13. O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, 

de 11 outubro de 2010, “O licitante que apresentar o SICAF válido, fica dispensado de apresentação dos documentos 

de habilitação contidos no mesmo. Para o caso de documentos com validade inferior, o licitante fica habilitado 

mediante apresentação da documentação, sinalizada no SICAF em plena validade.” 

 

9. PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope 2) – Anexo III 

9.1. No envelope n.º 2, deverá constar o seguinte documento impresso, conforme modelo disponibilizado pela 

Prefeitura: 

• PROPOSTA IMPRESSA obrigatoriamente conforme arquivo fornecido pelo município, em papel a-4, com 

assinatura do responsável legal pela instituição e com carimbo que conste o número do CNPJ da mesma.  

9.2. Deverá ser apresentado o valor total. 

9.3. Disposições Gerais Referentes às Propostas: 

9.3.1. A apresentação de uma proposta na licitação será considerada como evidência de que a concorrente 

examinou todas as especificações e demais elementos da Licitação, que os comparou entre si e obteve da Prefeitura 

através de seus servidores, informações satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente, antes 

de elaborar sua proposta e considera que os elementos da licitação lhe permitem preparar uma proposta de preços 

completa e totalmente satisfatória. 

9.4. Após a apresentação da Proposta não cabe desistência da mesma salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo presidente. 

9.5. Os envelopes contendo a proposta de preços deverão ser subscritos em sua parte frontal com os seguintes 

dizeres: 

ENVELOPE 2 – PROPOSTA DE PREÇOS 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 009/2019 

“IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA” 

 

10. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 

10.1. A presente Concorrência será processada e julgada de acordo com o procedimento estabelecido nos artigos 

43 e seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 

10.2. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, na presença dos licitantes ou seus representantes 

legais que comparecem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissão de Licitação iniciará os trabalhos, 

examinando os envelopes de Documentação e Proposta de Preços, os quais serão rubricados pelos seus componentes 

e licitantes ou seus representantes legais, procedendo a seguir à abertura do envelope “documentação”. 
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10.3. Os documentos contidos no envelope n. 01 serão examinados e rubricados pelos participantes da Comissão, 

bem como pelas proponentes ou seus representantes credenciados. 

10.4. Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de abertura, a mesma será suspensa, 

designando-se o dia para a divulgação do resultado, devidamente publicado ou através de ciência pessoal, para 

conhecimento de todos os participantes. 

10.5. Serão inabilitados da presente licitação os participantes que apresentarem documentação incompleta ou com 

borrões, rasuras, entrelinhas.  

10.6. Se todas as propostas forem inabilitadas, a Administração poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para 

reapresentação de nova documentação, escoimadas da causa que ensejou a inabilitação, conforme art. 48 da Lei 

Federal 8.666/93. 

10.7. A Comissão de Licitações procederá à abertura dos envelopes n° 02, com ou sem a presença das empresas. 

10.8. As propostas contidas nos envelopes n. 02 serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão de 

Licitações, bem como pelas partes proponentes ou seus representantes legais presentes, procedendo-se a seguir à 

leitura dos preços. 

10.9. Será considerada vencedora aquela que apresentar a Maior Oferta.   

10.10. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado o sorteio, em ato público, com a convocação 

prévia de todos os licitantes. 

10.11. Devolução dos envelopes 2 – Proposta de Preços às licitantes inabilitadas, com registro em ata do motivo da 

desclassificação, conforme art. 48, I e II, § 1º,2º e 3º, Lei 8.663/93;  

10.12. Das fases da licitação, ou seja, da abertura do envelope 01 “Documentação” e do envelope n. 02 “Proposta 

de Preços”, será lavrada ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes presentes, 

devendo toda e qualquer manifestação ser feita durante os trabalhos de abertura, através de pessoa devidamente 

credenciada pela empresa proponente. 

 

11. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1. Das decisões proferidas nesta licitação quanto ao julgamento das propostas, habilitação, inabilitação, 

revogação ou anulação da licitação, caberá recurso, com efeito suspensivo e em única instância, desde que interposto 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de recebimento da respectiva comunicação, sob pena de preclusão, 

nos termos do art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos. 

11.2. O recurso deverá ser protocolado no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, 

conforme endereço no preâmbulo deste Edital e dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, dentro 

do prazo de 5 (cinco) dias úteis da data da respectiva publicação. 
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11.3. Interposto o recurso, dar-se-á conhecimento de seus termos aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da respectiva comunicação; 

11.4. Decorrido o prazo de interposição de recursos ou julgados os recursos interpostos a Comissão de Licitação 

encaminhará o procedimento licitatório para a HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO.  

 

12. ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

12.1. Adjudicado o objeto da presente licitação, o MUNICÍPIO convocará o adjudicatário para assinar o termo de 

contrato em até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

12.2. O MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS poderá quando o convocado não assinar o contrato no prazo e 

condições estabelecidas neste edital, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-

lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 

atualizados, de conformidade com o presente edital, ou revogado a licitação, independentemente da cominação 

prevista no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

12.3. O prazo do contrato constante neste instrumento poderá ser prorrogado nas hipóteses e forma a que alude o 

art. 57, § 1º e 2º da Lei Federal n.º 8.666/93. 

12.4. A empresa adjudicatária fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições do contrato, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem na contratação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado 

do contrato, conforme prevê o §1º do art. 65, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

13. FRAUDE E CORRUPÇÃO  

13.1. Da Fraude e da Corrupção: Os licitantes devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e 

subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 

contratação e de execução do objeto contratual. 

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

a) “Prática Corrupta” oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 

objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 

b) “Prática Fraudulenta” a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação 

ou de execução de contrato; 

c) “Prática Conluiada” esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 

conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e 

não-competitivos; 
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d) “Prática Coercitiva” causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 

e) “Prática Obstrutiva” destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 

representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 

alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o 

organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

13.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 

declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 

organismo se em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 

em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução 

um contrato financiado pelo organismo. 

13.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, a contratada concorda e autoriza que, na hipótese de o 

contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante 

adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar 

o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do 

contrato. 

 

14. GESTOR E FISCAL 

14.1. Caberá a gestão deste contrato o responsável pela Secretaria de Administração e Finanças a servidora Marcia 

Besson Frigotto. 

14.2. A fiscalização do contrato será de responsabilidade da servidora Neiva Terezinha Lovatto Machado. 

14.3. Suplente do Fiscal o servidor Vanderlei Cardoso. 

 

15.  DADOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO E NUMERO DE SERVIDORES 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS 

Mês Total Folha Bruta Total Folha Líquida 

Agosto/2018 3.349.975,10 2.506.246,39 

Setembro/2018 3.376.842,43 2.524.609,11 

Outubro/2018 3.368.745,94 2.521.137,11 

Novembro/2018 3.492.863,42 2.612.373,91 

Dezembro/2018 3.217.206,22 2.376.597,18 

Gratificação Natalina/2018 2.991.492,02 2.095.935,99 



 

 

 Município de  

Dois Vizinhos 
                      Estado do Paraná 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                                   CNPJ 76.205.640/0001-08 
Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR 

12

Janeiro/2019 3.149.856,64 2.338.859,48 

Fevereiro/2019 3.429.035,53 2.558.392,94 

Março/2019 3.606.885,24 2.707.384,49 

Abril/2019 3.689.759,38 2.764.974,73 

Maio/2019 3.697.785,24 2.769.595,62 

Junho/2019 3.813.047,91 2.864.490,98 

Julho/2019 3.807.460,07 2.858.128,33 

TOTAL 81.026.322,23 59.725.243,82 

Obs.: Nos valores acima não estão incluídas as obrigações patronais 

 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – ESTAGIÁRIOS 

Mês Total Folha Bruta 

Agosto/2018 214.795,05 

Setembro/2018 213.624,90 

Outubro/2018 214.089,20 

Novembro/2018 218.404,76 

Dezembro/2018 239.501,87 

Janeiro/2019 54.711,66 

Fevereiro/2019 137.457,75 

Março/2019 201.522,84 

Abril/2019 210.614,28 

Maio/2019 213.149,11 

Junho/2019 210.350,29 

Julho/2019 213.149,11 

TOTAL 4.186.692,42 

 

QUANTIDADE DE SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIÁRIOS 

VÍNCULO QUANTIDADE 

ESTATUTÁRIOS (ATIVOS) 859 

CELETISTAS (ATIVOS) 04 

EMPREGADO PÚBLICO 102 

COMISSIONADOS COM ESTABILIDADE (ATIVOS) - 
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COMISSIONADOS SEM ESTABILIDADE (ATIVOS) 26 

ELETISTAS 05 

APOSENTADOS (INATIVOS) 16 

PENSIONISTAS 10 

ESTAGIÁRIO 228 

Total                                         1250 

DISTRIBUIÇÃO SALARIAL 

Intervalo Ativos 

Concursados 

Ativos 

Comissionados 

Ativos 

Contratados 

Total 

Até R$ 1.000,00 - - - - 

De 1.000,01 a 1.500,00 11 - - 11 

De 1.500,01 a 2.000,00 147 - 55 202 

De 2.000,01 a 2.500,00 140 - 6 146 

De 2.500,01 a 3.000,00 88 3 - 91 

De 3.000,01 a 3.500,00 78 2 33 113 

De 3.500,01 a 4.000,00 61 10 - 71 

De 4.000,01 a 4.500,00 66 - 2 68 

De 4.500,01 a 5.000,00 47 15 - 62 

De 5.000,01 a 5.500,00 64 - - 64 

De 5.500,01 a 6.000,00 13 - - 13 

De 6.000,01 a 6.500,00 36 - - 36 

De 6.500,01 a 7.000,00 18 - - 18 

De 7.000,01 a 7.500,00 13 - - 13 

De 7.500,01 a 8.000,00 8 7 - 15 

De 8.000,01 a 8.500,00 5 1 - 6 

De 8.500,01 a 9.000,00 5 1 - 6 

Acima de 9.000,01 35 1 - 36 

TOTAL 835 40 96 971 

 

Intervalo Pensionistas Aposentados (inativos) Total 

Até R$ 1.000,00 4 - 4 

De 1.000,01 a 1.500,00 - 2 2 
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De 1.500,01 a 2.000,00 4 5 9 

De 2.000,01 a 2.500,00 - 5 5 

De 2.500,01 a 3.000,00 1 - 1 

De 3.000,01 a 3.500,00 1 - 1 

De 3.500,01 a 4.000,00 - - - 

De 4.000,01 a 4.500,00 - 1 1 

De 4.500,01 a 5.000,00 - - - 

De 5.000,01 a 5.500,00 - - - 

De 5.500,01 a 6.000,00 - - - 

De 6.000,01 a 6.500,00 - - - 

De 6.500,01 a 7.000,00 - - - 

De 7.000,01 a 7.500,00 - 1 1 

De 7.500,01 a 8.000,00 - - - 

De 8.000,01 a 8.500,00 - - - 

De 8.500,01 a 9.000,00 - - - 

Acima de 9.000,01 - 2 2 

TOTAL 10 16 26 

 

Intervalo Estagiários Total 

Até R$ 1.000,00 81 81 

De 1.000,01 a 1.500,00 147 147 

De 1.500,01 a 2.000,00 - - 

TOTAL 228 228 

 

VALORES DE CONSIGNAÇÕES 

BANCO VALOR DO CONSIGNADO EM AGOSTO/2019 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ 211.667,73 

SICOOB R$   69.333,64 

 

PERIODICIDADE DO PAGAMENTO AOS SERVIDORES E AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

a) O pagamento dos servidores ativos, inativos, agentes públicos, pensionistas, agentes políticos, empregados 

públicos e estagiários, inclusive 13º salário, férias e adiantamento de férias, que deverá ser realizado de acordo com 
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o calendário definido pela Prefeitura Municipal, e repassado à Instituição financeira vencedora do certame, no qual 

constarão os dias e horários em que o salário deverá ser creditado na conta bancaria do servidor. 

b) A Instituição contratada deverá atender as autorizações de pagamentos excepcionais a servidores, em qualquer 

data do mês, observados o Float máximo para disponibilização dos pagamentos de 1 (um) dia, sendo que os créditos 

deverão estar disponíveis aos servidores ativos, inativos, agentes públicos, pensionistas, agentes políticos, 

empregados públicos e estagiários até as 07:00hs do dia subsequente a sua liberação. 

 

CONTAS CORRENTES VINCULADAS AO SISTEMA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO 

MUNICIPAL 

a) A Prefeitura terá conta corrente em Agência da Instituição Financeira, disponibilizada sem qualquer custo ou 

tarifa, para a efetivação do serviço de pagamento de remuneração e proventos dos servidores ativos, inativos, 

agentes públicos, pensionistas, agentes políticos, empregados públicos e estagiários do poder executivo do 

município de Dois Vizinhos. A conta corrente terá a finalidade exclusiva de movimentação da Folha de Pagamento 

dos servidores ativos, inativos, agentes públicos, pensionistas, agentes políticos, empregados públicos e estagiários 

do poder executivo do município de Dois Vizinhos. 

b) As transmissões dos arquivos definitivos e as transferências financeiras da Folha de Pagamento observarão o 

Float máximo de 1 (um) dia, sendo que os créditos deverão estar disponibilizados na conta bancária dos servidores 

até as 07:00hs do dia subsequente a sua liberação. 

c) Qualquer impossibilidade de liberação dos arquivos de pagamentos na data desejada, desde que o problema seja 

ocasionado única e exclusivamente pelo contratado, fica excluído o float do item anterior, sendo os valores 

creditados obrigatoriamente em D+0. 

 

MODALIDADE DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 

a) O pagamento do funcionalismo dar-se-á por meio de crédito em conta bancária aberta pela Instituição vencedora 

do certame licitatório, conforme requisitos da Legislação do Banco Central do Brasil. 

 

PROCEDIMENTOS QUANTO A BASE DE DADOS DOS SERVIDORES 

a) A Instituição Financeira irá manter permanentemente atualizada, para efeito de pagamento, o cadastro dos 

servidores ativos, inativos, agentes públicos, pensionistas e estagiários, que compõem o Sistema de Folha de 

Pagamento, bem como os seus representantes legais; 

b) Para implantação e implementação do cadastro de recebimento da remuneração, a Prefeitura Municipal, através 

da Secretaria de Administração e Finanças/Departamento de Gestão de Pessoas enviará à Instituição Financeira, 

por meio de arquivo digital, as informações necessárias à operacionalização da folha de pagamento; 
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c) As informações sobre características, especificações e layout dos arquivos, juntamente com os dados essenciais 

à execução dos serviços, serão definidos de forma conjunta entre os técnicos da licitante Equiplano Sistemas 

detentora do programa da folha de pagamento e da Instituição Financeira, com espaço para a proposição entre os 

interessados, serviços próprios e eficientes que permitam melhorias na execução dos serviços; 

 

INFORMAÇÕES GERAIS  

a) A arrecadação das receitas municipais, que não são objeto do presente certame, é efetuada por diversas 

Instituições Financeiras e os valores arrecadados serão movimentados segundo a oportunidade e a conveniência da 

Administração Municipal. 

 

PROCEDIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE PAGAMENTO 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 

a) A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Administração e Finanças disponibilizará, em até 5 (cinco) dias 

após a assinatura do contrato, um arquivo digital com os dados cadastrais básicos para abertura das contas bancárias; 

b) De posse dos arquivos, a Instituição Financeira realizará os testes preliminares necessários a validação dos 

arquivos, e repassará ao Departamento de Gestão de Pessoas em até 60 (sessenta) dias, contados da data de 

assinatura do contrato, os dados de cada conta bancária e ficando por conta da instituição financeira proceder a 

entrega dos cartões magnéticos; 

c) Cada servidor incluso na folha de pagamento do Município será encaminhado pelo Departamento de Gestão de 

Pessoas à Instituição Financeira para abertura da conta bancária, munido de declaração de nomeação emitida pelo 

Departamento de Gestão de Pessoas e documentos pessoais necessários; 

d) O Departamento de Gestão de Pessoas emitirá um arquivo correspondente ao crédito de pagamento dos 

servidores ativos, inativos, agentes públicos, pensionistas, agentes políticos, empregados públicos e estagiários do 

poder executivo do município de Dois Vizinhos, em até 24 (vinte e quatro) horas da data prevista para pagamento; 

e) A Instituição realizará os testes preliminares necessários à validação dos arquivos recebidos, e informará ao 

Departamento de Gestão de Pessoas a existência de eventuais inconsistências dos créditos em até 8 (oito) horas 

após a sua recepção; 

f) No caso de alteração do cronograma de pagamento, motivada por inconsistência nos arquivos enviados, o 

Departamento de Gestão de Pessoas se encarregará da divulgação do novo cronograma; 

g) O “layout” dos arquivos digitais será definido entre as partes após a assinatura do contrato; 

h) Os bloqueios e desbloqueios de pagamentos, antes do efetivo repasse às contas bancárias dos servidores, são de 

responsabilidade exclusiva do Departamento de Gestão de Pessoas, devendo sua operacionalização ser efetuada on 
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line, com disponibilidade ou indisponibilidade imediata do crédito, na forma a ser definida entre as partes após a 

assinatura do contrato; 

i) Cabe ao banco o bloqueio de cartão magnético, quando houver solicitação do titular ou de seu representante legal; 

j) A Instituição Financeira deverá ter rotina para atendimento a determinações judiciais, que possibilitem o 

pagamento a terceiros e depósitos em outras instituições bancárias, sem que implique em despesas para o Tesouro 

Municipal, não cabendo à Instituição Financeira qualquer indenização ou ressarcimento; 

 

TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE DADOS 

a) Os dados para pagamento serão transmitidos pela Prefeitura Municipal, através do Departamento de Gestão de 

Pessoas, individualmente ou em lote, que utilizará os serviços do Sistema Próprio da Instituição; 

 

PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E EMISSÃO DE 

CARTÃO MAGNÉTICO 

a) Os procedimentos de Abertura de conta bancária, emissão e entrega de cartão magnético, reemissão de cartão e 

revalidação de senhas, serão realizados de acordo com as normas em vigor do Banco Central, porém, sem qualquer 

custo para os servidores municipais ou para o Município. 

b) Caso o servidor opte pela portabilidade bancária deverá a instituição financeira mediante comunicação do próprio 

servidor, transferir o crédito à instituição bancária indicada nos termos do art. 2º, § 2º da Resolução n. 402 do Banco 

Central do Brasil. 

c) A Instituição Financeira deverá seguir as normas vigentes na Resolução 3402/2016 CMN/Bacen e 3919/2010 

CMN/Bacen. 

 

16. VIGÊNCIA 

16.1. Vigência do Contrato será de 60 (sessenta) meses. 

16.2.  O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, quando o contratado deixar de cumprir as obrigações 

nele inseridas. 

 

17. DO PAGAMENTO (da Instituição para Prefeitura) 

17.1 O valor deverá ser pago mediante transferência bancária, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

assinatura do Contrato, na conta corrente n° 001-0, agência 0931 de Dois Vizinhos – Caixa Econômica Federal 104, 

Correntista: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos. 
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18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1 A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro de execução, mora na execução, a administração 

municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes penalidades:  

I – advertência; 

II – multa de 1% (um por cento), ao dia sobre o valor dos créditos não efetuados em virtude de problemas de 

sistemas que forem objeto de pagamento fora do prazo, além do pagamento de eventuais custos e encargos 

financeiros dele decorrentes; 

III – multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total dos serviços e de 

5% (cinco por cento), sobre o valor total do contrato, por inexecução parcial do serviço cuja resultante seja a rescisão 

contratual; 

IV – multa de 5% (cinco por cento), do valor total do contrato por descumprimento de quaisquer obrigações 

decorrentes do ajuste, não previstas nos itens anteriores; 

V – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por até 2 

(dois) anos, sanção a ser aplicada segundo a natureza da falta e o prejuízo causado à Administração Pública; 

VI – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a 

qual será concedida após a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos danos causados e após o decurso do 

prazo da sanção aplicada com base no Inciso V, desta cláusula.  

18.2 Caberá multa compensatória a ser calculada sobre o valor total da proposta, sem prejuízo das demais sanções 

administrativas e indenização suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da recusa, ao licitante que:  

a. Apresentar declaração falsa: multa de 20% (vinte por cento);  

b. Deixar de apresentar algum documento exigido no edital: multa de 10% (dez por cento);  

c. Não mantiver sua proposta, até o momento da adjudicação: multa de 20% (vinte por cento); 

d. Nas hipóteses referidas nos itens precedentes, após apuração efetuada por processo administrativo, e não 

ocorrendo o pagamento perante a Administração, o valor da multa aplicada será inscrito na “Dívida Ativa” para 

cobrança judicial.  

e. A multa poderá ser aplicada juntamente com a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração ou com a declaração de inidoneidade. 

 

19. OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

a) Garantir e manter a qualidade dos serviços prestados à Prefeitura Municipal.  

b) Disponibilizar aplicativos com critérios básicos de segurança para acesso à movimentação do pagamento dos 

servidores municipais; 
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c) Proceder todas as adaptações de seus softwares, de forma a aprimorar o perfeito funcionamento do Sistema de 

Pagamento; 

d) Capacitar o pessoal do Departamento de Gestão de Pessoas, envolvidos nas atividades relacionadas com o sistema 

de pagamento, através de treinamentos e cursos, com custo proporcionado pela proponente. 

e) Manter o histórico dos pagamentos de pessoal pelo período de vigência do contrato, de forma a fornecer 

informações quando solicitadas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, para o os pagamentos realizados nos 

últimos 90 (noventa) dias, e no prazo de 30 (trinta) dias para os realizados em períodos superiores ao anteriormente 

referido. Findo o contrato, os arquivos deverão ser fornecidos à Prefeitura Municipal; 

f) Solicitar anuência da Secretaria de Administração e Finanças em caso de implementação de alterações no sistema 

de pagamento utilizado pela Instituição, e que impliquem em modificações de procedimentos operacionais no 

relacionamento com a Prefeitura Municipal ou com seus servidores ativos, inativos, agentes públicos, pensionistas, 

agentes políticos, empregados públicos e estagiários do poder executivo do município de Dois Vizinhos; 

g) A Instituição Financeira deverá guardar sigilo dos dados dos servidores municipais, podendo utilizá-los somente 

para as finalidades previstas neste edital. 

h) A Instituição Financeira deverá disponibilizar, no mínimo 4 (quatro) caixas eletrônicos nas agências bancárias 

e/ou postos de atendimento localizados no município de Dois Vizinhos. 

i) Caso a Instituição Financeira não possua agência financeira ou posto de atendimento no município de Dois 

Vizinhos, a mesma terá o prazo máximo de 200 (duzentos) dias para instalação. 

j) O município disponibilizará na sede da prefeitura espaço físico de aproximadamente 15 m² (quinze metros 

quadrados), com exclusividade a vencedora do certame caso esta opte por instalar um PAB – Posto de Atendimento 

Bancário, sendo a instalação do mesmo não obrigatória. 

k) Deverão ser oferecidas aos servidores ativos, inativos, agentes públicos, pensionistas, agentes políticos, 

empregados públicos e estagiários do poder executivo do município de Dois Vizinhos, de forma gratuita as seguintes 

opções: 

a.1) Serviços bancários previstos no art. 2º da Resolução 3919/2010; 

b.1) Conta salário com isenções de tarifas previstas no artigo 2º da Circular 3.338/CMN/Bacen e Resolução 

3402/2006; 

c.1) Portabilidade, com transferência automática para o banco de sua preferência; 

d.1) Demais isenções e benefícios previstos nas Resoluções 3402/2006, 3919/2010. 

l) A Instituição deverá disponibilizar aos Servidores Municipais interessados os Pacotes de Serviços – Pessoa Física 

da Instituição Financeira, cujas tarifas de manutenção sejam iguais ou menores que a Instituição Financeira cobra 

de seus clientes convencionais. 
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20. DA REVOGAÇÃO, DA ANULAÇÃO e DA RESCISÃO 

20.1. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos o direito de revogar a licitação por razões de interesse 

público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável. 

20.2 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que diretamente 

dele dependam. 

20.3 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará 

expressamente os atos a que ela se estende. 

20.4 A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração. 

20.5 A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato, 

ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

20.6 Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais 

interessados. 

20.7 A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

20.8 A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de Dois Vizinhos. 

20.9 Constituem motivos para a rescisão do Contrato:  

I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, ou o seu cumprimento irregular;  

II - O atraso injustificado no depósito do valor ofertado;  

III - A má qualidade na prestação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação por escrito à Administração;  

IV - A sub - contratação total ou parcial do objeto contratual, a associação do Contratado com outrem, sua cessão 

ou transferência, total ou parcial;  

V - O cometimento reiterado de falhas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do Art. 67 da Lei 8.666/93;  

VI - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  

VII - A dissolução ou alienação da Instituição Financeira; 

VIII - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da licitante, que prejudique a execução do 

contrato;  

20.10. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo Administrativo, 

assegurado a Contratada o Direito ao Contraditório e a Ampla Defesa.  

20.11. Os valores devidos pela CONTRATANTE serão devolvidos à CONTRATADA, corrigidos pelo índice da 

poupança, proporcionalmente ao tempo restante do contrato original, descontadas eventuais multas e/ou valores 

devidos pela CONTRATADA.  
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21. DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1. O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do 

Sudoeste do Paraná através do endereço eletrônico www.dioems.com.br/ e no Portal de Transparência do Município 

através do endereço eletrônico www.doisvizinhos.pr.gov.br/. 

21.2 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura Municipal 

de Dois Vizinhos não será, em caso algum, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 

resultado do processo licitatório, bem como o licitante deverá formular seus preços incluindo na contraprestação 

todos os custos inerentes ao objeto. 

21.3 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

21.4 Com fundamento na norma do art. 43, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93, é facultado o Presidente ou à autoridade 

competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do processo 

desde a realização da sessão pública.  

21.5 Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas, devidamente assinadas pelo Presidente. 

21.6 Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente, que decidirá, com base na legislação vigente. 

21.7 No julgamento das propostas e da habilitação, o Presidente poderá relevar omissões puramente formais, sanar 

erros ou falhas, desde que não contrariem a legislação vigente. 

21.8 Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos licitantes, prevalecerão 

sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o integram. 

21.9 Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia 

reprográfica autenticada ou em publicação de órgão da imprensa, na forma da lei, ou ainda, excepcionalmente 

através de cópia acompanhada do original para autenticação por servidor devidamente nomeada para tal, e serão 

retidos para oportuna juntada aos autos do processo administrativo pertinente a esta licitação. 

21.10 Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante legal ou 

procurador, com identificação clara do subscritor. 

21.11 Os documentos emitidos através da Internet serão conferidos pelo presidente. 

21.12 Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do licitante, com número de CNPJ. 

21.13 Salvo as exceções previstas neste Edital, os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese 

alguma, serem substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, ser remetidos 

posteriormente ao prazo fixado. 

21.14 O presente certame poderá ser anulado ou revogado, nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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21.15 O licitante vencedor deverá manter, durante a vigência do respectivo contrato, todas as condições de 

habilitação e de participação exigidas no procedimento licitatório. 

21.16 Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

21.17 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 

data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente no mesmo horário, 

desde que não haja comunicação do Presidente em contrário. 

21.18 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 

o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos. 

21.19 Casos omissos e dúvidas serão resolvidos pelo Presidente. 

21.20 As normas deste certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, 

e o desatendimento de exigências formais, desde que não comprometa a aferição da habilitação do licitante nem a 

exata compreensão de sua proposta, não implicará o afastamento de qualquer licitante. 

21.21 Não serão considerados motivos para inabilitação ou desclassificação, simples omissões ou irregularidades 

materiais (erros datilográficos, concordância verbal, etc.) da documentação, da proposta e de seus invólucros, desde 

que sejam irrelevantes, não prejudiquem o processamento da licitação e o entendimento da proposta, ficando a 

decisão a critério do Presidente. 

21.22 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

ANEXO I Declaração de Credenciamento; 

ANEXO II Termo de Renúncia; 

ANEXO III Modelo Padrão de Proposta Comercial;  

ANEXO IV Modelo de Contrato; 

ANEXO V Modelo de Declaração Unificada. 

 

22. FORO 

22.1. Na hipótese de procedimento judicial, fica eleito o foro da justiça estadual da Comarca de Dois Vizinhos – 

PR.  

 

23. DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Constituem direitos de a CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato e da CONTRATADA perceber o valor 

ajustado na forma e prazo convencionados.  

Parágrafo Primeiro 

Constituem obrigações da CONTRATANTE:  
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a) Efetuar os pagamentos de salários de seus servidores ativos, inativos, agentes públicos, pensionistas, agentes 

políticos, empregados públicos e estagiários por intermédio da CONTRATADA.  

b) Informar sempre que solicitado pela CONTRATADA, o saldo da margem consignável dos salários dos 

servidores, por ocasião da solicitação de empréstimos.  

c) Enviar a relação nominal de servidores ativos, inativos, agentes públicos, pensionistas, agentes políticos e 

empregados públicos, contendo os valores líquidos a serem creditados, bem como os demais dados necessários 

solicitados pela CONTRATADA, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data prevista para 

o pagamento dos salários. 

d) Garantir as informações e documentação necessária à execução dos serviços por parte da CONTRATADA, com 

a inclusão e exclusão de servidores ativos, inativos, agentes públicos, pensionistas, agentes políticos, 

empregados públicos e estagiários. 

e) Disponibilizar os recursos financeiros necessários no dia do pagamento dos servidores ativos, inativos, agentes 

públicos, pensionistas, agentes políticos, empregados públicos e estagiários.  

f) O Município de Dois Vizinhos compromete-se a acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do 

CONTRATO por intermédio da Senhora Marcia Besson Frigotto, Gestora do Contrato, Senhora Neiva Terezinha 

Lovatto Machado, Fiscal do Contrato e Senhor Vanderlei Cardoso, Suplente do Fiscal do Contrato. 

g) Dar a Instituição Financeira contratada prioridade de espaço, oferecimento de produtos e serviços, bem como 

propagandas relacionadas a tais serviços dentro das instalações da Prefeitura Municipal; 

Parágrafo Segundo 

Constituem obrigações da CONTRATADA:  

CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

a) Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao Município de Dois Vizinhos ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

b) Responder por todos os impostos, taxas, seguros, e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir 

sobre os respectivos serviços a serem prestados. 

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

d) Reparar ou corrigir, dentro do prazo estipulado pelo Munícipio de Dois Vizinhos, os eventuais vícios, defeitos 

ou incorreções constatados pela fiscalização dos serviços. 

e) Manter um preposto, durante toda a vigência contratual para representá-la na execução deste contrato. 

f) O Município de Dois Vizinhos não assume, inclusive para efeitos da Lei nº 8.078/1990 - Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor, qualquer responsabilidade pela atividade exercida pela Contratada. 

g) O Município de Dois Vizinhos não assume qualquer responsabilidade pelos compromissos assumidos por seus 

servidores. 
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h) É vedada a subcontratação de outra instituição financeira, mesmo que seja sua controlada ou controladora, para 

a execução total ou parcial dos serviços, objeto desta licitação. 

Responsabilizar-se por danos causados ao Município ou a Terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execução do 

presente. 

 

24. CASOS OMISSOS 

24.1. Os casos omissos neste edital serão decididos pela Comissão de Licitação, em conformidade com a legislação 

pertinente. As normas que disciplinam este procedimento serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre as licitantes, desde que não comprometam a finalidade e a segurança da contratação. 

 

Dois Vizinhos, 30 de setembro de 2019. 

 

Raul Camilo Isotton 

Prefeito 
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ANEXO I 

 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO(*) 

 

 

 

 

À Comissão de Licitações 

 

 

 

 

 

A empresa......................................................... 

estabelecida................................................ inscrita no CNPJ nº............................................... através do presente, 

credenciamos o Sr..............................................,portador da cédula de identidade nº......................................de do 

CPF nº,............................................. a participar da licitação instaurada pelo Município de Dois Vizinhos, na 

modalidade Concorrência nº 009/2019, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos 

poderes para pronunciar-se em nome da empresa, bem como formular propostas, lances e praticar todos os demais 

atos inerentes ao certame. 

 

 

..................................................., de..................., de 2019. 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal da empresa  

Carimbo do CNPJ da empresa  
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ANEXO II 

TERMO DE RENÚNCIA 

 

 

 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS 

 

 

 

 

 

   A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de Concorrência nº 

009/2019, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei 8.666/93, de 21 

de junho de 1993, obrigando a empresa que representa que não pretende recorrer da decisão da Comissão de 

Licitação, que julgou os documentos de habilitação, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase 

habilitatória e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório, passando-se 

à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados. 

 

 

             ______________________ em_____/_____________ de 2019. 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal da empresa  

 

 

Carimbo do CNPJ da empresa  
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ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

Concorrência n° 009/2019 

A (licitante/banco/cooperativa)....................................., estabelecida na ................................, inscrita no 

CNPJ sob o nº ..............................................., propõe fornecer ao Município de Dois Vizinhos - PR, em estrito 

cumprimento ao previsto no Edital da licitação em epígrafe: Concorrência nº 009/2019, os valores na forma abaixo 

discriminada, que serão distribuídos conforme solicitação do Poder Executivo Municipal. 

 

Descrição do Objeto Valor 

CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PÚBLICA OU PRIVADA PARA 

OPERAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DOS

CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA SALARIAL E OUTRAS INDENIZAÇÕES 

PAGAS AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS, AGENTES PÚBLICOS, 

PENSIONISTAS, AGENTES POLÍTICOS, EMPREGADOS PÚBLICOS E 

ESTAGIARIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS 

 

Declaramos que concordamos com todas as condições editalícias, assim como as cláusulas e condições previstas na 

minuta do Contrato, anexo ao presente Certame. 

 

Informamos que, caso sejamos vencedores do presente certame, assinará o Contrato o 

Sr.____________________________________, CPF n° ________________________________________, RG n° 

_________________, Cargo _____________________(qualificação). 

 

A proponente obriga-se a cumprir todos os termos da ata a ser firmada com a vencedora do certame. 

 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

 

Local e data 

__________________________________ 

(nome e assinatura do representante legal da licitante) 

R.G.: 

Cargo: 

Para fins de julgamento da proposta serão consideradas até duas casas decimais. 
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ANEXO IV 

MINUTA DE CONTRATO Nº ......./2019 

 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO de DOIS VIZINHOS, com sede 

administrativa à Avenida Rio Grande do Sul , 130, na cidade de Dois Vizinhos, 

Estado do Paraná, CEP 85660-000, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica/MF sob o n° 76.205.640/0001-08, neste ato representado pelo Prefeito 

RAUL CAMILO ISOTTON, abaixo assinado, doravante designado 

CONTRATANTE de um lado e, de outro a empresa ....................................., 

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob 

n°...................................,estabelecida na Rua............................., n° .........., 

Bairro....................., na cidade de ..................., Estado do ................, CEP 

........................., E-mail......................, Telefone (46)...................................., neste 

ato representada por seu representante legal Sr. .....................,  CPF/MF n° 

..................., ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as 

partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam 

o presente Contrato decorrência do Edital de Concorrência n° 009/2019, 

mediante as seguintes cláusulas e condições. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Tem por objeto o presente Instrumento, a CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PÚBLICA 

OU PRIVADA PARA OPERAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DOS 

CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA SALARIAL E OUTRAS INDENIZAÇÕES PAGAS AOS 

SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS, AGENTES PÚBLICOS, PENSIONISTAS, AGENTES POLÍTICOS, 

EMPREGADOS PÚBLICOS E ESTAGIÁRIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE DOIS 

VIZINHOS. 

Parágrafo Primeiro - PERIODICIDADE DO PAGAMENTO AOS SERVIDORES E AGENTES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS 

a) O pagamento dos servidores ativos, inativos, agentes públicos, pensionistas, agentes políticos, empregados 

públicos e estagiários, inclusive 13º salário, férias e adiantamento de férias, que deverá ser realizado de acordo com 

o calendário definido pela Prefeitura Municipal, e repassado à Instituição financeira vencedora do certame, no qual 

constarão os dias e horários em que o salário deverá ser creditado na conta bancaria do servidor.  
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b) A Instituição contratada deverá atender as autorizações de pagamentos excepcionais a servidores, em qualquer 

data do mês, observados o Float máximo para disponibilização dos pagamentos de 1 (um) dia, sendo que os créditos 

deverão estar disponíveis aos servidores ativos, inativos, agentes públicos, pensionistas, agentes políticos, 

empregados públicos e estagiários até as 07:00hs do dia subsequente a sua liberação. 

Parágrafo Segundo - CONTAS CORRENTES VINCULADAS AO SISTEMA DE PAGAMENTO DO 

FUNCIONALISMO MUNICIPAL 

a) A Prefeitura terá conta corrente em Agência da Instituição Financeira, disponibilizada sem qualquer custo ou 

tarifa, para a efetivação do serviço de pagamento de remuneração e proventos dos servidores ativos, inativos, 

agentes públicos, pensionistas, agentes políticos, empregados públicos e estagiários do poder executivo do 

município de Dois Vizinhos. A conta corrente terá a finalidade exclusiva de movimentação da Folha de Pagamento 

dos servidores ativos, inativos, agentes públicos, pensionistas, agentes políticos, empregados públicos e estagiários 

do poder executivo do município de Dois Vizinhos. 

b) As transmissões dos arquivos definitivos e as transferências financeiras da Folha de Pagamento observarão o 

Float máximo de 1 (um) dia, sendo que os créditos deverão estar disponibilizados na conta bancária dos servidores 

até as 07:00hs do dia subsequente a sua liberação. 

c) Qualquer impossibilidade de liberação dos arquivos de pagamentos na data desejada, desde que o problema seja 

ocasionado única e exclusivamente pelo contratado, fica excluído o float do item anterior, sendo os valores 

creditados obrigatoriamente em D+0. 

Parágrafo Terceiro - MODALIDADE DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 

a) O pagamento do funcionalismo dar-se-á por meio de crédito em conta bancária aberta pela Instituição vencedora 

do certame licitatório, conforme requisitos da Legislação do Banco Central do Brasil. 

Parágrafo Quarto - PROCEDIMENTOS QUANTO A BASE DE DADOS DOS SERVIDORES 

a) A Instituição Financeira irá manter permanentemente atualizada, para efeito de pagamento, o cadastro dos 

servidores ativos, inativos, agentes públicos, pensionistas e estagiários, que compõem o Sistema de Folha de 

Pagamento, bem como os seus representantes legais; 

b) Para implantação e implementação do cadastro de recebimento da remuneração, a Prefeitura Municipal, através 

da Secretaria de Administração e Finanças/Departamento de Gestão de Pessoas enviará à Instituição Financeira, 

por meio de arquivo digital, as informações necessárias à operacionalização da folha de pagamento; 

c) As informações sobre características, especificações e layout dos arquivos, juntamente com os dados essenciais 

à execução dos serviços, serão definidos de forma conjunta entre os técnicos da licitante Equiplano Sistemas 

detentora do programa da folha de pagamento e da Instituição Financeira, com espaço para a proposição entre os 

interessados, serviços próprios e eficientes que permitam melhorias na execução dos serviços; 
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Parágrafo Quinto - INFORMAÇÕES GERAIS  

a) A arrecadação das receitas municipais, que não são objeto do presente certame, é efetuada por diversas 

Instituições Financeiras e os valores arrecadados serão movimentados segundo a oportunidade e a conveniência da 

Administração Municipal. 

Parágrafo Sexto - PROCEDIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE 

PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 

a) A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Administração e Finanças disponibilizará, em até 5 (cinco) dias 

após a assinatura do contrato, um arquivo digital com os dados cadastrais básicos para abertura das contas bancárias; 

b) De posse dos arquivos, a Instituição Financeira realizará os testes preliminares necessários a validação dos 

arquivos, e repassará ao Departamento de Gestão de Pessoas em até 60 (sessenta) dias, contados da data de 

assinatura do contrato, os dados de cada conta bancária e ficando por conta da instituição financeira proceder a 

entrega dos cartões magnéticos; 

c) Cada servidor incluso na folha de pagamento do Município será encaminhado pelo Departamento de Gestão de 

Pessoas à Instituição Financeira para abertura da conta bancária, munido de declaração de nomeação emitida pelo 

Departamento de Gestão de Pessoas e documentos pessoais necessários; 

d) O Departamento de Gestão de Pessoas emitirá um arquivo correspondente ao crédito de pagamento dos 

servidores ativos, inativos, agentes públicos, pensionistas, agentes políticos, empregados públicos e estagiários do 

poder executivo do município de Dois Vizinhos, em até 24 (vinte e quatro) horas da data prevista para pagamento; 

e) A Instituição realizará os testes preliminares necessários à validação dos arquivos recebidos, e informará ao 

Departamento de Gestão de Pessoas a existência de eventuais inconsistências dos créditos em até 8 (oito) horas 

após a sua recepção; 

f) No caso de alteração do cronograma de pagamento, motivada por inconsistência nos arquivos enviados, o 

Departamento de Gestão de Pessoas se encarregará da divulgação do novo cronograma; 

g) O “layout” dos arquivos digitais será definido entre as partes após a assinatura do contrato; 

h) Os bloqueios e desbloqueios de pagamentos, antes do efetivo repasse às contas bancárias dos servidores, são de 

responsabilidade exclusiva do Departamento de Gestão de Pessoas, devendo sua operacionalização ser efetuada on 

line, com disponibilidade ou indisponibilidade imediata do crédito, na forma a ser definida entre as partes após a 

assinatura do contrato; 

i) Cabe ao banco o bloqueio de cartão magnético, quando houver solicitação do titular ou de seu representante legal; 

j) A Instituição Financeira deverá ter rotina para atendimento a determinações judiciais, que possibilitem o 

pagamento a terceiros e depósitos em outras instituições bancárias, sem que implique em despesas para o Tesouro 

Municipal, não cabendo à Instituição Financeira qualquer indenização ou ressarcimento; 
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Parágrafo Sétimo - TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE DADOS 

a) Os dados para pagamento serão transmitidos pela Prefeitura Municipal, através do Departamento de Gestão de 

Pessoas, individualmente ou em lote, que utilizará os serviços do Sistema Próprio da Instituição; 

Parágrafo Oitavo - PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E 

EMISSÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO 

a) Os procedimentos de Abertura de conta bancária, emissão e entrega de cartão magnético, reemissão de cartão e 

revalidação de senhas, serão realizados de acordo com as normas em vigor do Banco Central, porém, sem qualquer 

custo para os servidores municipais ou para o Município. 

b) Caso o servidor opte pela portabilidade bancária deverá a instituição financeira mediante comunicação do próprio 

servidor, transferir o crédito à instituição bancária indicada nos termos do art. 2º, § 2º da Resolução n. 402 do Banco 

Central do Brasil. 

c) A Instituição Financeira deverá seguir as normas vigentes na Resolução 3402/2016 CMN/Bacen e 3919/2010 

CMN/Bacen. 

Parágrafo Nono - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

a) Garantir e manter a qualidade dos serviços prestados à Prefeitura Municipal.  

b) Disponibilizar aplicativos com critérios básicos de segurança para acesso à movimentação do pagamento dos 

servidores municipais; 

c) Proceder todas as adaptações de seus softwares, de forma a aprimorar o perfeito funcionamento do Sistema de 

Pagamento; 

d) Capacitar o pessoal do Departamento de Gestão de Pessoas, envolvidos nas atividades relacionadas com o sistema 

de pagamento, através de treinamentos e cursos, com custo proporcionado pela proponente. 

e) Manter o histórico dos pagamentos de pessoal pelo período de vigência do contrato, de forma a fornecer 

informações quando solicitadas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, para o os pagamentos realizados nos 

últimos 90 (noventa) dias, e no prazo de 30 (trinta) dias para os realizados em períodos superiores ao anteriormente 

referido. Findo o contrato, os arquivos deverão ser fornecidos à Prefeitura Municipal; 

f) Solicitar anuência da Secretaria de Administração e Finanças em caso de implementação de alterações no sistema 

de pagamento utilizado pela Instituição, e que impliquem em modificações de procedimentos operacionais no 

relacionamento com a Prefeitura Municipal ou com seus servidores ativos, inativos, agentes públicos, pensionistas, 

agentes políticos, empregados públicos e estagiários do poder executivo do município de Dois Vizinhos; 

g) A Instituição Financeira deverá guardar sigilo dos dados dos servidores municipais, podendo utilizá-los somente 

para as finalidades previstas neste edital. 

h) A Instituição Financeira deverá disponibilizar, no mínimo 4 (quatro) caixas eletrônicos nas agências bancárias 

e/ou postos de atendimento localizados no município de Dois Vizinhos. 
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i) Caso a Instituição Financeira não possua agência financeira ou posto de atendimento no município de Dois 

Vizinhos, a mesma terá o prazo máximo de 200 (duzentos) dias para instalação. 

j) O município disponibilizará na sede da prefeitura espaço físico de aproximadamente 15 m² (quinze metros 

quadrados), com exclusividade a vencedora do certame caso esta opte por instalar um PAB – Posto de Atendimento 

Bancário, sendo a instalação do mesmo não obrigatória. 

k) Deverão ser oferecidas aos servidores ativos, inativos, agentes públicos, pensionistas, agentes políticos, 

empregados públicos e estagiários do poder executivo do município de Dois Vizinhos, de forma gratuita as seguintes 

opções: 

a.1) Serviços bancários previstos no art. 2º da Resolução 3919/2010; 

b.1) Conta salário com isenções de tarifas previstas no artigo 2º da Circular 3.338/CMN/Bacen e Resolução 

3402/2006; 

c.1) Portabilidade, com transferência automática para o banco de sua preferência; 

d.1) Demais isenções e benefícios previstos nas Resoluções 3402/2006, 3919/2010. 

l) A Instituição deverá disponibilizar aos Servidores Municipais interessados os Pacotes de Serviços – Pessoa Física 

da Instituição Financeira, cujas tarifas de manutenção sejam iguais ou menores que a Instituição Financeira cobra 

de seus clientes convencionais. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL 

Pela execução total do objeto ora contratado, a CONTRATADA pagará a CONTRATANTE o valor total de 

R$______________ (_________________________), de acordo com a tabela abaixo descrita: 

 

TABELA 

Parágrafo Único 

O valor deverá ser pago mediante transferência bancária, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de assinatura 

do termo de contrato, na Conta Corrente n. 001-0, Agência 0931 de Dois Vizinhos – Caixa Econômica Federal 104 

– Correntista: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA -  DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

Parágrafo Primeiro 

A contratada se obriga a manter durante toda a execução do contrato a quitação junto a ADMINISTRAÇÃO Federal, 

Estadual e Municipal da sede da licitante bem como a regularidade fiscal junto ao FGTS e ao INSS, dos encargos 

oriundos da prestação do serviço objeto da Cláusula Primeira, podendo ser solicitada a qualquer tempo pela 

contratante para apresentação junto aos órgãos competentes as guias de recolhimento dos referidos encargos sociais. 
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Parágrafo Segundo 

Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e a execução efetuada, serão aplicados 

à CONTRATADA sanção prevista no edital e na legislação vigente. 

Parágrafo Terceiro 

Da Fraude e da Corrupção: Os licitantes devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, 

se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de 

execução do objeto contratual. 

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

a) “Prática Corrupta” oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo 

de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 

b) “Prática Fraudulenta” a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação 

ou de execução de contrato; 

c) “Prática Conluiada” esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 

conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e 

não-competitivos; 

d) “Prática Coercitiva” causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, 

visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 

e) “Prática Obstrutiva” destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 

representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 

alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o 

organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 

reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma licitante ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, 

indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se em qualquer 

momento, constatar o envolvimento da licitante, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 

fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado 

pelo organismo. 

Considerando os propósitos das cláusulas acima, a contratada concorda e autoriza que, na hipótese de o contrato 

vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 

reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de 

execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 
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CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do Contrato será de 60 (sessenta) meses, a partir da data da sua assinatura. 

 

CLÁUSULA QUINTA - CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

Quando da convocação dos adjudicatários para assinarem o termo de contrato, este terá até 5 (cinco) dias úteis para 

assinar o termo, sob pena de decair do seu direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 

Lei no 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro 

O MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS poderá quando o adjudicatário não assinar o contrato no prazo e condições 

estabelecidos no ato convocatório, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-

lo, de conformidade com o presente ato convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da cominação 

prevista no art. 81 da Lei no 8.666/93. 

Parágrafo Segundo 

Caberá a gestão deste contrato o responsável pela Secretaria de Administração e Finanças a servidora Marcia Besson 

Frigotto, já a fiscalização do contrato será de responsabilidade da servidora Neiva Terezinha Lovatto Machado 

sendo nomeado como suplente do Fiscal o servidor Vanderlei Cardoso. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Constituem direitos de a CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato e da CONTRATADA perceber o valor 

ajustado na forma e prazo convencionados.  

Parágrafo Primeiro 

Constituem obrigações da CONTRATANTE:  

h) Efetuar os pagamentos de salários de seus servidores ativos, inativos, agentes públicos, pensionistas, agentes 

políticos, empregados públicos e estagiários por intermédio da CONTRATADA.  

i) Informar sempre que solicitado pela CONTRATADA, o saldo da margem consignável dos salários dos 

servidores, por ocasião da solicitação de empréstimos.  

j) Enviar a relação nominal de servidores ativos, inativos, agentes públicos, pensionistas, agentes políticos e 

empregados públicos, contendo os valores líquidos a serem creditados, bem como os demais dados necessários 

solicitados pela CONTRATADA, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data prevista para 

o pagamento dos salários. 

k) Garantir as informações e documentação necessária à execução dos serviços por parte da CONTRATADA, com 

a inclusão e exclusão de servidores ativos, inativos, agentes públicos, pensionistas, agentes políticos, 

empregados públicos e estagiários. 
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l) Disponibilizar os recursos financeiros necessários no dia do pagamento dos servidores ativos, inativos, agentes 

públicos, pensionistas, agentes políticos, empregados públicos e estagiários.  

m) O Município de Dois Vizinhos compromete-se a acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do 

CONTRATO por intermédio da Senhora Marcia Besson Frigotto, Gestora do Contrato, Senhora Neiva Terezinha 

Lovatto Machado, Fiscal do Contrato e Senhor Vanderlei Cardoso, Suplente do Fiscal do Contrato. 

n) Dar a Instituição Financeira contratada prioridade de espaço, oferecimento de produtos e serviços, bem como 

propagandas relacionadas a tais serviços dentro das instalações da Prefeitura Municipal; 

Parágrafo Segundo 

Constituem obrigações da CONTRATADA:  

CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

i) Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao Município de Dois Vizinhos ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

j) Responder por todos os impostos, taxas, seguros, e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir 

sobre os respectivos serviços a serem prestados. 

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

l) Reparar ou corrigir, dentro do prazo estipulado pelo Munícipio de Dois Vizinhos, os eventuais vícios, defeitos 

ou incorreções constatados pela fiscalização dos serviços. 

m) Manter um preposto, durante toda a vigência contratual para representá-la na execução deste contrato. 

n) O Município de Dois Vizinhos não assume, inclusive para efeitos da Lei nº 8.078/1990 - Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor, qualquer responsabilidade pela atividade exercida pela Contratada. 

o) O Município de Dois Vizinhos não assume qualquer responsabilidade pelos compromissos assumidos por seus 

servidores. 

p) É vedada a subcontratação de outra instituição financeira, mesmo que seja sua controlada ou controladora, para 

a execução total ou parcial dos serviços, objeto desta licitação. 

q) Responsabilizar-se por danos causados ao Município ou a Terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execução 

do presente. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro de execução, mora na execução, a administração 

municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes penalidades:  

I – advertência; 
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II – multa de 1% (um por cento), ao dia sobre o valor dos créditos não efetuados em virtude de problemas de 

sistemas que forem objeto de pagamento fora do prazo, além do pagamento de eventuais custos e encargos 

financeiros dele decorrentes; 

III – multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total dos serviços e de 

5% (cinco por cento), sobre o valor total do contrato, por inexecução parcial do serviço cuja resultante seja a rescisão 

contratual; 

IV – multa de 5% (cinco por cento), do valor total do contrato por descumprimento de quaisquer obrigações 

decorrentes do ajuste, não previstas nos itens anteriores; 

Parágrafo Primeiro 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por até 2 (dois) 

anos, sanção a ser aplicada segundo a natureza da falta e o prejuízo causado à Administração Pública; 

Parágrafo Segundo 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será 

concedida após a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos danos causados e após o decurso do prazo da 

sanção aplicada com base no Inciso V, desta cláusula.  

Parágrafo Terceiro 

Caberá multa compensatória a ser calculada sobre o valor total da proposta, sem prejuízo das demais sanções 

administrativas e indenização suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da recusa, ao licitante que:  

a. Apresentar declaração falsa: multa de 20% (vinte por cento);  

b. Deixar de apresentar algum documento exigido no edital: multa de 10% (dez por cento);  

c. Não mantiver sua proposta, até o momento da adjudicação: multa de 20% (vinte por cento); 

d. Nas hipóteses referidas nos itens precedentes, após apuração efetuada por processo administrativo, e não 

ocorrendo o pagamento perante a Administração, o valor da multa aplicada será inscrito na “Dívida Ativa” para 

cobrança judicial.  

e. A multa poderá ser aplicada juntamente com a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração ou com a declaração de inidoneidade. 

 

CLÁUSULA OITAVA– DA RESCISÃO 

Constituem motivos para a rescisão do presente Contrato:  

I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, ou o seu cumprimento irregular;  

II - O atraso injustificado no depósito do valor ofertado;  

III - A má qualidade na prestação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação por escrito à Administração;  
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IV - A sub - contratação total ou parcial do objeto contratual, a associação do Contratado com outrem, sua cessão 

ou transferência, total ou parcial;  

V - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do Art. 67 da Lei 8.666/93;  

VI - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  

VII - A dissolução ou alienação da Instituição Financeira; 

VIII - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da licitante, que prejudique a execução do 

contrato;  

Parágrafo Primeiro 

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo Administrativo, assegurado a 

Contratada o Direito ao Contraditório e a Ampla Defesa. 

Parágrafo Segundo 

Os valores devidos pela CONTRATANTE serão devolvidos à CONTRATADA, corrigidos pelo índice da 

poupança, proporcionalmente ao tempo restante do contrato original, descontadas eventuais multas e/ou valores 

devidos pela CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições da Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002 e pelos preceitos de 

direito público, aplicando-lhe os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado e 

demais legislação pertinente à matéria.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93 e dos princípios gerais de direito.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS 

A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município de Dois Vizinhos revogá-

la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la 

por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para 

conhecimento dos participantes da licitação. O Município de Dois Vizinhos poderá, ainda, prorrogar, a qualquer 

tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura; 

Parágrafo Único  

O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 
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informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 

tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Dois Vizinhos, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, 

renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento, em 2 (dois) vias de igual teor e forma 

e para um só efeito de direito. 

 

Dois Vizinhos, ...... de .................. de 2019. 

 

 

______________________________________ 

Raul Camilo Isotton 

Prefeito  

 

 

_____________________________________ 

Licitante 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

 

À 

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná  

Ref.: CONCORRÊNCIA nº 009/2019 

Empresa:....................................................................................................  CNPJ: .................................................., 

endereço:........................................................................................................ 

 

1- Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, 

que NÃO EMPREGAMOS MENORES de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz 

(a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).  

 

2- Declaramos, sob as penas da lei, que a licitante não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

 

3- Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, 

instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da licitante é o(a) Sr.(a) 

______________________________(sócio administrador no contrato social/Estatuto), Portador(a) do RG nº 

___________________ e CPF nº __________________________. 

  Declaramos ainda outros dados da licitante: 

NOME DA FANTASIA: .............................................................. 

  RAMO DE ATIVIDADE Nº: ...................................................... 

  INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: .................................................... 

  INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº: ................................................... 

 

4- Declaro para os devidos fins que NENHUM sócio desta licitante exerce cargo ou função pública impeditiva de 

relacionamento comercial com a Administração Pública. 

 

5- Declaramos de que a licitante não contratará empregados com INCOMPATIBILIDADE com as autoridades 

contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula 

Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal). 
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6- Declaro para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, 

bem como em caso de eventual contratação, concordo que seja encaminhado para o seguinte endereço: 

E-mail: 

Telefone: (   ) 

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de 

Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos. 

 

7- Declaramos que a licitante contribui para a promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável no 

cumprimento de diretrizes e critérios de Sustentabilidade Ambiental, de acordo com o artigo 225 da Constituição 

Federal de 1988 e em conformidade com o artigo 3° da Lei n° 8666/93 e com o artigo 6° da Instrução 

Normativa/SLTI/MPOG n° 01 de 19 de janeiro de 2010. 

 

8- Indico como PREPOSTO, caso ocorra a contratação da licitante, o Senhor .................................., inscrito no 

CPF sob o n.º .........................................., sendo seu telefone ............................... e seu e-mail 

............................................ 

 

9- Declaro, que caso não possua agencia financeira ou POSTO DE ATENDIMENTO no município de Dois 

Vizinhos, no prazo máximo de 200 (duzentos) dias farei a instalação da mesma, bem como disponibilizarei no 

mínimo 4 (quatro) Caixas Eletrônicos no município de Dois Vizinhos, podendo esse prazo ser prorrogado, por igual 

período, mediante justificativa e autorização da administração. 

 

..............................................................................,  ........, ................................... de 2019. 

Local e Data 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal da licitante 

Carimbo do CNPJ da licitante  


