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PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019 

TIPO: MAIOR OFERTA – POR ITEM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2280/2018 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA, PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALÁRIOS, PROVENTOS E 

SIMILARES, DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUDOS DO 

SUL/PR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I. 

 

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria de Administração e Finanças. 

 

LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações e 

Decreto Municipal nº 35/2006 e a Lei Municipal nº 513/2010. 

 

DATA PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: Até o dia 28 de março de 2019, às 09h15min. 

 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 28 de março de 2019, às 09h30min. 

 

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul, situada na Av. 

Brasil, 277, Centro – Agudos do Sul/PR. 

 

O edital completo estará à disposição dos interessados dos dias 15 de março a 28 de março de 2019, no 

Departamento de Compras e Licitações. 

 

Agudos do Sul/PR, 13 de março de 2019. 

 

 

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA 

PREFEITA MUNICIPAL 
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1- INTRODUÇÃO 
 
1.1. O MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL, Estado do Paraná, de acordo com a Lei nº. 10.520/2002, 
que institui a modalidade Pregão, subsidiariamente conforme a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 (alterada pela Lei 147/2014) e Lei 
Municipal nº 513/2010, considerando ainda o Decreto Municipal nº. 35/2006 que regulamenta a 
modalidade Pregão no Município, TORNA PÚBLICO que realizará na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal, situada na Av. Brasil, nº 277, cidade de Agudos do Sul, Estado do Paraná, CEP 83850-000, a 
abertura do PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento pelo critério de MAIOR OFERTA – POR ITEM, 
para CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA, PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALÁRIOS, PROVENTOS E 
SIMILARES, DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUDOS DO 
SUL/PR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I deste Edital. 
 
 
1.2. A entrega dos envelopes de proposta de preços e de documentação deverá ser feita até o dia 
28 de março de 2019, às 09h15min, no Setor de Protocolo da Prefeitura do Município de Agudos do 
Sul – à Av. Brasil, 277 – CEP 83.850-000 – Agudos do Sul, Estado do Paraná, não se permitindo atrasos, 
mesmo involuntário, considerando-se como horário de entrega, o protocolado no Setor de Protocolo.  

1.2.1. Serão aceitos os envelopes encaminhadas por via postal, desde que sejam remetidos ao 
endereço indicado no preâmbulo deste Edital até o dia e hora estabelecidos para recebimento e abertura 
da proposta e documentação, não se admitindo a entrega em outro local. 

1.2.2. É de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da “Proposta” e 
“Documentação” enviadas por via postal, de forma que, caso venham a ser entregues após o horário 
estabelecido no “preâmbulo” deste Edital, serão consideradas como não recebidas. 

1.3. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, a ser realizada na sala de reuniões 
da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul, no dia 28 de março de 2019, às 09h30min, de acordo 
com a legislação vigente mencionada no preâmbulo deste Edital. 

 
1.4. Na hipótese de ocorrer feriado ou fatos que impeçam a realização da sessão pública, o processo 
será suspenso e a Pregoeira emitirá comunicado, informando a nova data para o recebimento das 
propostas e/ou recebimento dos lances. 

 
1.5. No dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para: 
 
1.5.1 – credenciamento dos interessados; 
1.5.2 – recebimento da declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; 
1.5.3 – recebimento dos envelopes contendo as propostas de preços e a documentação de habilitação 
dos licitantes; 
1.5.4 – análise das propostas de preços para fins de classificação dos licitantes para a etapa de 
apresentação de lances verbais; 
1.5.5 – realização da etapa de apresentação de lances verbais; 
1.5.6 – avaliação dos documentos habilitatórios do(s) licitante(s) que tiver(em) apresentado a(s) 
melhor(es) proposta(s); 
1.5.7 – recebimento de eventual(is) recurso(s); e 
1.5.8 – adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, no caso de inexistir recurso. 
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1.6. Os trabalhos serão conduzidos pela PREGOEIRA, auxiliada pela EQUIPE DE APOIO, nomeados 
pelo Decreto nº 12/2019. 
 
1.7. Conforme Recomendação Administrativa nº 06/2018 da 2º Promotoria da Fazenda 
Rio Grande, estado do Paraná, as licitações deste Município são gravadas e transmitidas ao 
vivo, não gerando direitos de imagem aos participantes que se sujeitarem as condições 
previstas neste Edital. 
 
2 – DO OBJETO 
 
2.1. Para fins deste pregão o objeto se constitui na CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, 
PÚBLICA OU PRIVADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE 
VENCIMENTOS, SALÁRIOS, PROVENTOS E SIMILARES, DOS SERVIDORES DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL/PR, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I. 
  
2.1.1. O número de servidores/membros (efetivos e comissionados) pode variar para mais ou para 
menos, face à possibilidade de novas contratações, aposentadorias, exonerações ou falecimentos. 
 
2.2. Além da Resolução BACEN nº 3.424/2006 a licitante Contratada deverá também observar e cumprir 
o disposto nas Resoluções BACEN nº 3.402/2006, nº 3.919/2010; nº 4.639/2018 e outras pertinentes ao 
objeto do Contrato. 
  
2.3. A presente Licitação reger-se-á pelo tipo: MAIOR OFERTA – POR ITEM.  
 
3 – DO EDITAL  
 
3.1. O Edital completo poderá ser retirado no Departamento de Compras e Licitações, das 9:00 às 11:30 
horas e das 13:00 às 17:00 horas, nos dias úteis, na sede da Licitante, na Av. Brasil, nº 277, Centro, 
Agudos do Sul, telefone (41) 3624-1808, no site www.agudosdosul.pr.gov.br, ou por solicitação no e-mail 
licitacao_agudos@hotmail.com, devendo a licitante interessada enviar solicitação, informando razão 
social e CNPJ/MF da empresa. 
 
3.2. As dúvidas e esclarecimentos necessários para a formulação das propostas, deverão ser 
encaminhadas ao Departamento de Compras e Licitação, para o seguinte endereço eletrônico: 
licitacao_agudos@hotmail.com 
 
3.3. As dúvidas, informações ou outros elementos necessários ao perfeito entendimento do presente 
Edital, deverão ser dirimidos somente pelo Departamento de Compras e Licitação mediante solicitação 
por escrito, até 02 (dois) dias úteis antes do recebimento das propostas. 

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Somente poderão participar da presente licitação, as instituições financeiras regularmente 
estabelecidas no município de Agudos do Sul, através de agência bancária ou posto de atendimento, ou 
que se comprometam em instalar agência bancária ou posto de atendimento no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias após a assinatura do contrato, não podendo ser através de prestadores, 
permissionários ou concessionários, como por exemplo, casas lotéricas ou correspondentes 
bancários, sendo necessário aos participantes ter sua finalidade e ramo de atuação principal ligados ao 
objeto do presente pregão, e que satisfaçam integralmente as condições deste Edital.  
  



 

 

Prefeitura Municipal de Agudos do Sul 
Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 

 

 

Av. Brasil, 277 - Centro - Agudos do Sul - PR - Fone/Fax: (41) 3624.1244 

www.agudosdosul.pr.gov.br 

Página 4 de 38 

 
 

fls. ______ 
 

_________ 
Rubrica 

4.2. Não será permitida a participação:  
a) de servidores ou dirigentes de órgão do Município de Agudos do Sul ou de pessoas jurídicas cujos 
sócios sejam servidores ou dirigentes de órgão do Município de Agudos do Sul;  
b) de instituições financeiras estrangeiras que não funcionem no País;  
c) de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e 
liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;  
d) de instituições financeiras com participação societária entre si e/ou do mesmo grupo econômico de 
direito e/ou de fato, exceto para propostas para itens ou lotes distintos;  
e) que estejam reunidas em consórcio, ou sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si qualquer 
que seja a forma de constituição; 
f) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo 
ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. 
g) também estão abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito 
de licitar ou contratar com o Município de Agudos do Sul, ou declarados inidôneos para licitar ou 
contratar com a Administração Pública. 

5 - CREDENCIAMENTO 

5.1. Nas reuniões da presente licitação será admitida a participação ativa de apenas um representante 
por licitante, especificamente designado, cabendo ao mesmo apresentar suas credenciais a Pregoeira na 
data de abertura dos envelopes n.º 01, através de documento de nomeação para representação no 
procedimento licitatório, conforme Modelo do Anexo V, devendo ainda identificar-se, exibindo a Carteira 
de Identidade ou outro documento equivalente. 
 
5.2. Por credenciais entende-se: 
 
a) Habilitação do representante, mediante instrumento comprobatório, com poderes para representar a 
empresa e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante. O instrumento 
comprobatório deve ser: 
 

a.1)  Instrumento público ou 
a.2)  Instrumento particular com firma reconhecida, no qual se declare expressamente ter 

poderes para a outorga, acompanhado de cópia do ato de investidura do outorgante (ex. contrato social, 
ata de eleição de diretoria). 

 
b) Caso seja sócio ou titular da empresa, apresentar documentos que comprovem sua capacidade de 
representar a mesma, com poderes para representar e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame.  
 
5.3. O sócio ou o representante da proponente, por ocasião de sua participação no certame, deverá 
entregar, juntamente com os demais documentos no credenciamento, cópia de sua carteira de 
identidade, ou outro documento de identificação com fotografia, podendo para tanto apresentar cópia 
simples, não sendo necessária cópia autenticada. 
 
5.4. É facultado a Pregoeira na falta de apresentação do ato de investidura do outorgante (ex. contrato 
social, registro cadastral) verificar junto ao site da Receita Federal o quadro de sócios e administradores 
do licitante. 
 
5.5. Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original; cópia autenticada 
ou cópia simples, acompanhada do original, para que possa ser autenticada pela Pregoeira e equipe de 
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apoio. 
 
5.6. Não havendo credenciamento do representante da empresa, o envelope proposta da mesma será 
aberto, porém, o representante não poderá dar lances. 
 
5.8. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da 
licitante por ele representada, da fase de lances, salvo autorização expressa da Pregoeira. 

6 – PRÉ - HABILITAÇÃO 

6.1. Os licitantes deverão apresentar diretamente a Pregoeira, no início da sessão fora dos Envelopes n.º 
01 e 02, Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, 
conforme o modelo constante no Anexo VI, podendo ou não ser entregue num terceiro envelope. 

6.1.1. Deverão apresentar a Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os 
requisitos de habilitação num terceiro envelope, as licitantes que optarem por encaminhar os 
Envelopes n.º 01 e 02 (proposta e documentação) via postal. 

6.1.2. Na hipótese de não apresentação da declaração e/ou de sua apresentação em desconformidade 
com a exigência do edital, a proponente poderá firmá-las ou corrigi-las na própria sessão, desde que 
possua representante legal com poderes para fazê-lo presente à sessão. 
 
6.2. Para obtenção dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, o licitante deverá apresentar 
diretamente a Pregoeira, no início da sessão fora dos Envelopes n.º 01 e 02, Declaração de que se 
enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar 123/2006), 
conforme o modelo constante no Anexo VII. 

7 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

7.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2 (dois) 
envelopes fechados e conter, ainda, na parte externa e frontal além da razão social da empresa, os 
seguintes dizeres: 

Envelope contendo a proposta: ENVELOPE nº. 01: 
 
PREGÃO PRESENCIAL N.° ......./2019 
ABERTURA: ............ / .......... / ............. ÁS ......:....... HORAS 
ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE: ............................................ 
CNPJ:............................................................ 
ENDEREÇO: ................................................. 
EMAIL: .............................. 
 
Envelope contendo os documentos de habilitação: ENVELOPE nº. 02: 
 
PREGÃO PRESENCIAL N.° ......./2019 
ABERTURA: ............ / .......... / ............. ÁS ......:....... HORAS 
ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: ............................................ 
CNPJ:............................................................ 
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ENDEREÇO: ................................................. 
EMAIL: .............................. 

7.2. Os documentos constantes do Envelope nº 01 – Proposta de Preços deverão ser apresentados em 
01 (uma) via, redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso 
corrente, sem rasuras ou entrelinhas que prejudiquem a sua análise, numeradas, sendo a proposta 
datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal ou pelo Procurador, 
juntando-se, neste caso, a Procuração. 

7.3. A proponente somente poderá apresentar uma única PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
7.4. Os documentos de habilitação (ENVELOPE Nº 02) poderão ser apresentados por cópias simples, ou 
por cópias autenticadas por cartório competente, ou por meio de publicação em órgão da imprensa 
oficial, ou em original, quando expedidos via Internet. 
 
7.4.1. A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do original a 
PREGOEIRA, por ocasião da abertura do ENVELOPE Nº 02, para devida autenticação. 
 
7.4.1.1. Para fim da previsão contida no subitem 6.3.1, o documento original a ser apresentado poderá 
não integrar o envelope. 
 
7.4.1.2. Os documentos expedidos via Internet e, inclusive aqueles outros apresentados, terão sempre 
que necessário suas autenticidades/validades comprovadas por parte da PREGOEIRA. 
 
7.4.1.3. A PREGOEIRA não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no 
momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade referida, e não tendo sido apresentados os 
documentos preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a proponente será inabilitada se o licitante 
não portar a comprovação da informação de que se trata. 
 
7.4.2. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua estrangeira, 
deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzidos para o português por 
tradutor público juramentado. 
 
7.4.3. Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões não 
ultrapassem a 60 (sessenta) dias da data final para a entrega dos envelopes. 

8 - DA PROPOSTA - Envelope nº. 01 

8.1. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da proponente e redigida em língua portuguesa, 
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser 
datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador. 
 
8.2. A proposta deverá conter os seguintes elementos: 
 
a) Razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), se 
houver, para contato; 
b) Número do pregão; 
c) apresentar a descrição detalhada do objeto do PREGÃO, em conformidade com as especificações 
contidas no ANEXO I; a descrição referida deve ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou 
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado por item; 
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d) apresentar o prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação, sendo que a omissão do prazo de validade na proposta de preços da licitante, importará 
no cumprimento da validade mínima de 60 (sessenta) dias; 
e) apresentar valor da oferta total para o item, expresso em moeda corrente nacional, em algarismo, 
fixo, com duas casas decimais (Ex.: R$ 1,12) e irreajustável, apurado à data da apresentação da 
proposta, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; em caso de divergência 
entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros; 
g) Conter a declaração expressa de que a proponente se enquadra no regime tributário de Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP), desde que atenda aos preceitos do art. 3º da Lei Complementar 
nº 123/2006, podendo para tanto utilizar o modelo no anexo deste edital. 

8.3. No caso da licitante apresentar a proposta de preço em formulário próprio, deverá obedecer aos 
descritivos e características do modelo de proposta.  

8.4. Será desclassificada a proposta com preço manifestamente inexequível ou inferior aos praticados no 
mercado, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

8.5. A apresentação da proposta implica, automaticamente, na submissão a todas as condições previstas 
nesta licitação. 

8.7. . Serão desclassificadas as propostas que estiverem em desacordo com as exigências deste edital e 
seus anexos. 

8.8. Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital. 

8.9. Dos critérios de aceitabilidade das propostas 
 
8.9.1 O valor inicial a ser ofertado pelas instituições financeiras interessadas em participar do processo 
licitatório será de no mínimo R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).  
 
8.9.2. Tempo de duração do contrato: Até 60 (sessenta) meses. 
 
8.9.3. A prestação dos serviços deverá compreender a abertura e manutenção de conta corrente para os 
servidores conforme Resoluções nº 3.919/10 e 3.402/06. 
  
8.9.4. Por estas normas quem desejar utilizar os serviços de uma instituição financeira de forma gratuita 
pode optar pela portabilidade com transferência automática para banco de sua preferência. 
 
8.9.5. Os servidores podem ainda receber os vencimentos no banco que processa a folha de pagamento 
por meio de conta salário, com isenção de tarifas prevista no artigo 2º da circular 3.338/CMN/BACEN ou 
podem receber por meio de conta corrente com isenção de tarifas para serviços essenciais.  
 
8.9.6. A efetivação das transferências, depósitos e pagamentos devem ocorrer sem cobrança de 
quaisquer tipos de taxas para o Município contratante. 

9 - DA DOCUMENTAÇÃO - Envelope nº. 02 

9.1. Para a habilitação o proponente licitante deverá apresentar, inserido no envelope N.º 02, 
documentação relativa à habilitação Jurídica e Fiscal: 
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9.1.1. Os documentos indispensáveis para comprovação da Regularidade Fiscal, Habilitação 
Jurídica, Qualificação Técnica e Econômico-Financeira que de acordo com a legislação em vigor, 
deverão ser apresentados são os seguintes: 
 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) com prazo de emissão não 

superior a 60 (sessenta) dias, contados retroativamente da data de abertura da licitação; 
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, inclusive a última alteração contratual, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de 
sociedade por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores. (Se este(s) 
documento(s) já estiver(em) sido(s) entregue(s) para o credenciamento é desnecessária 
a sua reapresentação no envelope de habilitação); 

b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo as 
contribuições sociais, emitida pela Receita Federal, através do site www.receita.fazenda.gov.br. 

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual mediante a apresentação de Certidão de 
Regularidade Fiscal emitida pela respectiva Secretaria de Estado da Fazenda do Estado da sede da 
empresa; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de 
Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede do 
proponente, ou outra equivalente, na forma da lei; 

e) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS – CFR, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; expedido pela Caixa Econômica Federal, 
através do site www.caixa.gov.br. 

f) Prova de Regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, através do site 
www.tst.jus.br 

g) Alvará de localização e funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da jurisdição fiscal do 
estabelecimento licitante da Pessoa Jurídica; 

h) Comprovante de Inscrição Estadual (CICAD) ou Ficha de Atualização Cadastral (FAC) ou ainda 
poderá apresentar o SINTEGRA, exceto para licitantes isentas de Inscrição Estadual;  

i) Decreto de autorização, em se tratando de instituição financeira 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; 

j) Declaração, nos moldes do anexo IV deste edital, sob as penas da Lei, que: 
1) não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de 
trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
2) nenhum dos sócios da proponente é servidor ou dirigente de órgão do Município de Agudos do 
Sul; 
3) não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
4) não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer e 
suas esferas; 
5) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e 
que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

k) Declaração da licitante se comprometendo a manter agência bancária ou posto de atendimento na 
sede do Município de Agudos do Sul, bem como 03 (três) caixas eletrônicos, com estrutura 
necessária para atendimento dos servidores, durante toda a vigência do Contrato, com atendimento 
presencial em todos os dias úteis.  
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l) Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, com prazo de emissão não superior a 90 (noventa) dias, contados retroativamente 
da data de abertura da licitação; 

m) Atestado fornecido por órgãos públicos ou entidades privadas para a comprovação de experiência 
da licitante na prestação de serviços similares e/ou compatíveis com o do presente Edital.   

n) Comprovação do Cadastro junto ao Banco Central do Brasil (UNICAD); 
o) 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 por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;  

p) Declaração da licitante acerca do seu “Índice de Basiléia”, de no mínimo 11% (onze por cento), 
calculado na conformidade das regras estabelecidas pela Resolução n°. 2.099 de 17 de agosto de 
1.994, do Banco Central do Brasil e alterações e complementações posteriores, relativo ao trimestre 
civil anterior ao da licitação. 

 
9.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  
  
9.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às mesmas o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  
 
9.2.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 9.2.1, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
 
9.3. Os documentos elencados no item, 9.1.1., deverão ser apresentados em original ou fotocópia 
autenticada por cartório competente. Em caso de apresentação dos referidos documentos sob a forma de 
fotocópia simples, a aceitação dos mesmos fica condicionada ao acompanhamento do respectivo original, 
para que a Pregoeira possa fazer a devida autenticação. A autenticidade dos documentos pela Pregoeira 
ou Membros da Equipe de Apoio será feita durante a sessão. 

9.4. Os documentos expedidos pela INTERNET poderão ser apresentados em forma original ou, cópia 
reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade através de 
consulta realizada pela Pregoeira. 

9.5. No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante está 
irregular perante determinado órgão), haverá a inabilitação em razão de fato superveniente, de acordo 
com o previsto no artigo 43, § 5º da Lei nº. 8.666/93. 

9.6. Os documentos serão rubricados pela Pregoeira, equipe de apoio e pelos representantes presentes. 
A validade dos documentos será conferida e, no caso da data de qualquer documento solicitado estar 
vencida, a(s) licitante(s) será(ão) INABILITADA(S). Este documento fará parte do Processo Licitatório. 

9.7. É de responsabilidade da empresa licitante a manutenção das datas atualizadas dos documentos. 

9.8. O não atendimento ao solicitado acarretará na inabilitação da empresa participante. 
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9.9.  Como condição ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, a Pregoeira, auxiliado por sua equipe de apoio, 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 cadastros: 
 
9.10. Todas as certidões exigidas deverão ser expedidas pela sede do domicilio da licitante. 
 
9.10.1. Havendo licitante que possua matriz e filiais, toda documentação deverá ser apresentada para 
empresa que estiver apresentado a proposta, ou seja, se a proposta for da matriz, toda documentação 
deverá referir-se à matriz e se for a filial, toda documentação deverá referir-se à filial. 
 
9.10.2. Não serão aceitos protocolos de solicitação de certidões ou de quaisquer outros documentos em 
substituição daqueles exigidos no presente EDITAL e seus ANEXOS. 
 
9.11.  Como condição ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, a Pregoeira, auxiliado por sua equipe de apoio, 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 cadastros: 
 

a)  Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; 
 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria Geral da União 
(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=
asc); 

 
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 
 

d) Lista de impedidos de licitar, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – 
TCE/PR (http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/licitacoes-municipais-impedidos-de-
licitar/54/area/49); 

 
9.11.1. A consulta aos cadastros será realizada 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. 
 
9.11.2. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 

10 - DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO E DO JULGAMENTO 

10.1. No horário e local indicado no preâmbulo deste edital, será aberta a sessão de processamento do 
pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração 
mínima de 10 (dez) minutos. 
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10.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão a Pregoeira a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação, e, em envelopes separados, a proposta de preços e os 
documentos de habilitação. 

10.3. Uma vez iniciada a abertura do primeiro envelope “Proposta”, estará encerrado o credenciamento 
e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame, não sendo 
permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado final deste pregão. 

10.4. Abertos os envelopes nº 01 – PROPOSTA, pela Pregoeira, este efetuará rubrica, conferência, 
análise e classificação das propostas em confronto com o objeto e exigências deste edital. 

10.5. A análise das propostas pela Pregoeira visará à verificação do atendimento das condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas que não atenderem às 
exigências essenciais do edital. 

10.6. A Pregoeira classificará para a fase seguinte a licitante que apresentar a MAIOR OFERTA - POR 
ITEM e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e inferiores em até 10% (dez 
por cento) relativamente à de MAIOR PREÇO. 

10.6.1. Quando não forem verificadas pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 
anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas subseqüentes até o máximo de 03 (três), 
quaisquer que sejam os preços oferecidos, excluída a que já estiver classificada. 

10.6.2. No caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas iniciais, realizar-se-á o sorteio para definir 
a ordem da apresentação dos lances. 

10.6.3. Para efeito de classificação das propostas considerar-se-á a MAIOR OFERTA - POR ITEM. 

10.7. DO OFERECIMENTO/INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS: 
 
10.7.1. Definidos os aspectos pertinentes às proponentes que poderão oferecer ofertas/lances verbais, 
dar-se-á início ao oferecimento de lances verbais, que deverão ser formulados em valores distintos e 
crescentes, de no mínimo R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
 
10.7.2. Somente serão aceitos lances verbais que sejam superiores ao valor da melhor proposta escrita 
ou do último lance verbal oferecido. 
 
10.7.3. A PREGOEIRA convidará individualmente as proponentes classificadas para oferecimento de 
lances verbais, de forma sequencial, a partir da proponente da proposta de menor preço e as demais em 
ordem crescente de valor, sendo que a proponente da proposta de maior preço será a última a oferecer 
lance verbal. 
 
10.7.4. Quando convocado pela PREGOEIRA, a desistência da proponente de apresentar lance verbal 
implicará na exclusão da etapa de lances verbais, ficando sua última proposta registrada para a 
classificação final.  
 
10.7.5. A etapa de oferecimento de lances verbais terá prosseguimento enquanto houver disponibilidade 
para tanto por parte das proponentes. 
 
10.7.6. O encerramento da etapa de oferecimento de lances verbais ocorrerá quando todas as 
proponentes declinarem da correspondente formulação. 
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10.7.7. Declarada encerrada a etapa de oferecimento de lances e classificadas as propostas na ordem 
decrescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de lance, sempre com base no 
último preço/lance apresentado, a PREGOEIRA examinará a aceitabilidade do valor daquela de maior 
preço, ou seja, da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito. 
 
10.7.8. É facultado a PREGOEIRA negociar com a proponente de maior preço, para que seja obtido 
preço melhor. 
 
10.7.9. Na hipótese de não realização de lances verbais, a PREGOEIRA verificará a conformidade entre a 
proposta escrita de maior preço e o valor estimado para a contratação. 
 
10.7.10. Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da aceitabilidade do objeto e 
do preço, também é facultado a PREGOEIRA negociar com a proponente da proposta de maior preço, 
para que seja obtido preço melhor. 

 
10.7.11. A PREGOEIRA deverá comparar os preços apresentados com os atuais praticados no mercado 
ou até mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se da pesquisa realizada, que será juntada 
aos autos por ocasião do julgamento, e/ou de todos os meios possíveis para a correspondente 
verificação. 
 
10.7.12. Considerada aceitável a oferta de maior preço, será aberto o envelope contendo os 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da sua proponente, sem prejuízo do disposto no art. 43, § 3º, da Lei 
8.666/93 será facultado o saneamento de falha formal relativa à documentação na própria sessão. 
 
10.7.13. Para efeito do saneamento a que se refere o subitem 10.7.12., a correção da falha formal 
poderá ser desencadeada durante a realização da própria sessão pública, com a apresentação, 
encaminhamento e/ou substituição de documento, ou com a verificação desenvolvida por meio 
eletrônico, ou, ainda, por qualquer outro método que venha a produzir o efeito indispensável. 
 
10.7.14. Constatado o atendimento das exigências habilitatórias previstas no EDITAL, a proponente será 
declarada vencedora. 
 
10.7.15. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências habilitatórias, a 
PREGOEIRA examinará a oferta subsequente de maior preço, decidindo sobre sua aceitabilidade quanto 
ao preço, no caso de oferecimento de lances, ou quanto ao objeto e preço, na hipótese de não realização 
de lances verbais, observadas as previsões estampadas nos subitens antecedentes. 
 
10.7.16. Sendo a proposta aceitável, a PREGOEIRA verificará as condições de habilitação da proponente, 
e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja proponente atenda aos requisitos 
de habilitação, caso em que será declarada vencedora; observando-se igualmente as previsões 
estampadas nos subitens anteriores.  

10.7.17. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a 
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pela 
licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

10.8. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às 
penalidades previstas na Lei, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Comissão.  
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10.9. Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, a PREGOEIRA poderá 
decidir, justificadamente, pela suspensão do PREGÃO, inclusive para melhor avaliação das regras 
editalícias, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos pertinentes e o próprio 
preço cotado, ou pela repetição do PREGÃO ou, ainda, dar prosseguimento ao PREGÃO, condicionado, 
em todas as hipóteses, à inexistência de prejuízos ao órgão licitante. 
 
10.10. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e 
que, ao final, será assinada pela Pregoeira e pelos proponentes presentes.  

11 - DA IMPUGNAÇÃO, DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO 

11.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. Caberá a Pregoeira 
decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 

11.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do 
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 

11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a preclusão do direito de 
recurso. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

11.4. Os recursos contra decisões da Pregoeira não terão efeito suspensivo. O acolhimento de recurso 
importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.5. Caso não haja recurso, ou após julgado este, a Pregoeira adjudicará o objeto do certame à licitante 
vencedora, encaminhando o processo para homologação por parte da Prefeita Municipal. 

11.6. O recurso interposto fora do prazo não será conhecido. 

11.7. O Município poderá adiar ou revogar o presente pregão por interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente o suficiente para justificar tal conduta. Deverá anular 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado, ficando, nesse último caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo 
único do art. 59 da Lei 8.666/93. 

12. DA CONTRATAÇÃO. 
 
12.1. Após a adjudicação e homologação, o proponente terá até 05 (cinco) dias para assinatura do 
Contrato, após convocação. 
 
12.1.1. A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que comprove a 
data do correspondente recebimento. 
 
12.1.2. Por ocasião da assinatura do contrato o proponente vencedor deverá comprovar o atendimento 
aos requisitos previstos no ANEXO I deste Edital. 
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12.2. A recusa da assinatura do Contrato dentro do prazo estabelecido será considerada como 
descumprimento total da obrigação, sujeitando-se às sanções previstas no item 26 e subitens. 
 
12.2.1. Caso não seja o representante legal da empresa, a assinatura do Contrato estará condicionada à 
apresentação do documento de procuração devidamente reconhecido em Cartório, que habilite o seu 
representante a assinar o Contrato em nome da empresa. No caso de instrumento particular, deverá ser 
comprovada a capacidade do signatário em nomear procurador, mediante apresentação de cópia do 
estatuto social ou contrato social em vigor e, quando se tratar de sociedade anônima, da ata de 
nomeação do signatário. 
 
12.2.2. No caso de desistência, será chamado o proponente classificado em 2º lugar, e assim 
sucessivamente. 
 
12.3. O período de contratação inicia-se com a assinatura do presente contrato, encerrando-se em até 
60 (sessenta) meses. 

13 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1. O pagamento se dará em até 15 (quinze) dias após a assinatura do Instrumento Contratual, 
mediante único depósito em conta corrente do Município a ser informada pela Secretaria de 
Administração quando da notificação para assinatura do contrato. 
 
14 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
14.1. Para essa contratação, não se configura a existência de aplicação de recursos financeiros, haja vista 
a ausência de despesas. 
 
15 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
15.1. O acompanhamento da execução do presente Contrato ficará a cargo do servidor Antônio Marcos 
Colaço, RG nº 7.365.480-7 SSP/PR, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 
 
15.2. O servidor designado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 

 
- fiscalizar e atestar a correta execução do Contrato, de modo que sejam cumpridas integralmente as 
condições estabelecidas neste edital; 
- comunicar eventuais falhas na prestação dos serviços, cabendo à licitante vencedora adotar as 
providências necessárias; 
- garantir à licitante vencedora toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes 
relacionados com o fornecimento. 
- emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do Contrato em especial 
aplicações de sanções e alterações do mesmo. 

 
15.3. A fiscalização exercida pelo município não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da licitante 
vencedora pela completa e perfeita execução do objeto contratual. 
 
16 – DO PRAZO 

16.1. O prazo para prestação dos serviços objeto desta licitação será de 60 (sessenta) meses, a partir 
da data da assinatura do contrato. 



 

 

Prefeitura Municipal de Agudos do Sul 
Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 

 

 

Av. Brasil, 277 - Centro - Agudos do Sul - PR - Fone/Fax: (41) 3624.1244 

www.agudosdosul.pr.gov.br 

Página 15 de 38 

 
 

fls. ______ 
 

_________ 
Rubrica 

17 - DAS SANÇÕES 

17.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem 
justificativa aceita pelo Município de Agudos do Sul, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar as seguintes sanções: 

17.1.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em executar o objeto contratado, após a assinatura 
do mesmo, sujeitará a licitante vencedora à multa compensatória de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da contratação, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da 
Lei nº. 8.666/93; 

17.2. Ainda pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as sanções previstas nos art. 86 e 87 da lei 8.666/93, conforme segue:  
 
17.2.1. ADVERTÊNCIA  
a) Advertência, no caso de descumprimento de cláusula contratual que não prejudique a execução dos 
serviços e não traga prejuízos econômicos e funcionais para a Administração Municipal. 
 
17.2.2. MULTA  
a) Pelo atraso injustificado na prestação dos serviços (início, etapa, conclusão), o fornecedor ficará 
sujeito à penalidade de multa de mora, a partir do 1º dia útil posterior ao vencimento do prazo devido, 
a ser calculada pela seguinte equação: 
 

M=V.F.N  
Onde:  
M=valor da multa  
V=valor correspondente à parcela em atraso 
F=fator percentual correspondente a 0,33% por dia de atraso 
N=período de atraso em dias corridos  

 
b) Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato a critério da 
Administração Municipal de Agudos do Sul, que avaliará a gravidade da falta cometida e os prejuízos 
sofridos pela Administração, nos seguintes casos, entre outros: 
b.1) reincidência dos motivos determinantes da aplicação da penalidade de advertência; 
b.2) quando houver atraso injustificado na prestação dos serviços (início, etapa, conclusão) por prazo 
superior a 05 (cinco) dias ou que impossibilite o atendimento de prazos máximos a que se sujeite a 
Secretaria requisitante; 
b.3) descumprimento ou cumprimento irregular das condições estabelecidas neste edital, envolvendo 
especificações, prazos entre outros; 
b.4) interrupção da prestação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
b.5) a subcontratação total ou parcial do seu objeto não autorizada pela Administração; 
b.6) desatendimento injustificado das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar o contrato; 
b.7) cometimento reiterado de faltas na vigência do contrato; 
 
17.2.3. SUSPENSÃO: Para o detentor contratado que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7º 
da Lei Federal nº 10.520/2002, aplicar-se-á suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com o Município de Agudos do Sul, pelo período de até 05 (cinco) anos ou 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, devendo, também, ser descredenciado, pelo 
mesmo prazo estabelecido anteriormente, do respectivo sistema de cadastramento de fornecedor.  
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17.2.4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: No caso de o licitante agir de má fé ou fraudulentamente, 
configurando ilícito penal e, no caso de inexecução dolosa do contrato que, será declarada a inidoneidade 
do licitante ou contratado para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade.  
 
17.3. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. O valor da multa aplicada será 
descontado dos créditos devidos ao Contratado. Caso o valor da multa seja superior aos créditos 
referidos neste item, será cobrada administrativamente pela municipalidade, ou ainda judicialmente.  
 
17.4. Às multas e sanções serão aplicadas após regular processo administrativo, conforme Instrução 
Normativa nº 001/2018 deste Município, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
 
17.5. Independentemente da aplicação das penalidades indicadas no item 17.1, a proponente ficará 
sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua 
inadimplência. 
 
17.6. A inadimplência total ou parcial da do contrato, poderá ensejar, além da aplicação das penalidades 
descritas no item 26.1, a rescisão contratual, constituindo motivo para tanto as hipóteses especificadas 
nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/02. Fica reconhecido o direito da 
Administração, em caso de rescisão administrativa. 
 
17.7. Poderão ser aplicadas, cumulativamente, as penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e legislação 
complementar. 
 
17.8. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no 
impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a 
comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 
 
17.9. A interposição de recursos protelatórios e impugnações ao Edital por pessoas físicas ou jurídicas 
que visem tumultuar e/ou retardar o processo licitatório, incidirá nas penalidades do artigo 93 da Lei 
Federal nº 8.666/93, com consequente responsabilidade civil e criminal que o ato ensejar. 

18 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 

18.1. É facultada à Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

18.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e 
a segurança da contratação. 

18.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste PREGÃO, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 
contrário. 
 
18.3.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na 
entidade. 
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18.3.2. Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecidos neste EDITAL, desde que não haja 
comunicação da PREGOEIRA em sentido contrário.  
 
18.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de 
interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização. 
 
18.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no afastamento da 
proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a aferição da sua qualificação, 
durante a realização da sessão pública do PREGÃO. 

18.6. A apresentação da proposta pela licitante, implica aceitação deste edital, bem como das normas 
legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de 
todas as disposições contidas nesta licitação. 

18.6.1. A proponente assume o custo para a preparação e apresentação de sua proposta, sendo que o 
órgão licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por esta despesa, independentemente da 
condução ou do resultado do PREGÃO. 

18.7. Só terão direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar reclamações 
ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, a Pregoeira e a equipe de 
apoio. 

18.8.  Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas 
exigidos no edital e não apresentados na reunião de recebimento, EXCETO NAS SITUAÇÕES PREVISTAS 
EM LEI. 

18.9. Os envelopes contendo a documentação habilitatória das licitantes classificadas para a fase de 
lance permanecerão em poder da Pregoeira durante o prazo de 30 (trinta) dias contados da 
apresentação das propostas. Se os mesmos não forem retirados no prazo de até 10 (dez) dias após 
aquele prazo, os envelopes serão inutilizados. 

18.10. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e § 1º, da Lei nº. 
8.666/93, estão impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto como membro da diretoria da 
empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo 9º. Inciso III, da Lei nº. 
8.666/93. 

18.11. Todos os documentos deverão ser apresentados, se possível, em folha tamanho A4.                           

18.12. Fazem parte integrante deste Edital: 

- Anexo I: Termo de Referência; 
- Anexo II: Minuta do contrato; 
- Anexo III: Modelo de Proposta; 
- Anexo IV: Modelo de Declarações; 
- Anexo V: Modelo de Credenciamento; 
- Anexo VI: Modelo de Declaração de Requisitos; 
- Anexo VII: Modelo de Declaração de ME ou EPP 
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18.13. Para dirimir eventuais duvidas que venham a surgir da presente Licitação fica eleito o Foro 
Regional Metropolitano de Fazenda Rio Grande, Paraná. 

18.14. O Presente procedimento reger-se-á pelo disposto nas Leis Federais nº. 10.520/02 e nº. 8.666/93, 
bem como as normas de Direito Público, sendo os casos omissos resolvidos pela Pregoeira em 
observância das normas supra. 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

I.I – Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA, PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALÁRIOS, PROVENTOS E 
SIMILARES, DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUDOS DO 
SUL/PR, conforme especificações abaixo:  
 
I.I - Além da Resolução BACEN nº 3.424/2006 a licitante Contratada deverá também observar e cumprir 
o disposto nas Resoluções BACEN nº 3.402/2006, nº 3.919/2010; nº 4.639/2018 e outras pertinentes ao 
objeto do Contrato. 
 
I.II - A folha de pagamento dos servidores ativos e agentes políticos do Município de Agudos do Sul é 
representada pelo quadro a seguir: 
 

QUADRO DE SERVIDORES QUANTIDADE % 
Estatutários (ativos) 239 73,76 
Celetistas (ativos) 38 11,73 
Pensionistas (Pensões especiais) 01 0,31 
Comissionados sem estabilidade (ativos) 32 9,88 
Agentes políticos (prefeito, vice e secretários municipais e Conselho 
Tutelar) 

14 4,32 

Total 324 100 
Base: Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019   
 
I.III - DADOS APROXIMADOS REFERENTES À PIRÂMIDE SALARIAL DOS SERVIDORES (SALÁRIOS 
LÍQUIDOS): 
 

INFORMAÇÕES GERENCIAIS 
Folha de Pagamento – 02/2019 

Valor Bruto da Folha de Pagamento R$ 788.447,67 
Valor Líquido da Folha de Pagamento R$ 610.378,09 
Número Total de Servidores  

Pirâmide Salarial Número de Servidores 
Até R$ 800,00  5 
Entre R$ 800,01 e R$ 1.500,00  150 
Entre R$ 1.500,01 e R$ 3.000,00  137 
Entre R$ 3.000,01 e R$ 5.000,00  29 
Entre R$ 5.000,01 e R$ 10.000,00 3 
 
 
I.IV - O número de servidores/membros (efetivos e comissionados) pode variar para mais ou para 
menos, face à possibilidade de novas contratações, aposentadorias, exonerações ou falecimentos.  
 
II - O número total de servidores considera o número de matrículas e não o número de CPFs, visto que 
no quadro de servidores há professores que possuem um segundo padrão (uma segunda matrícula), ou 
seja, são dois cadastros porque possuem dois concursos, no entanto, os pagamentos são feitos para 
apenas um número de CPF, porque embora recebam dois padrões (em duas matrículas), os pagamentos 
se dão em uma mesma conta bancária.  
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II.I – Do total de servidores informados, 28 servidores, ou seja, 8,64% deles pertence a classe do 
magistério e recebe 02 (dois) padrões, ou seja, são duas remunerações pagas a esses servidores.  
 
III - Novos órgãos, entidades ou fundos que vierem a ser criados durante a vigência do contrato e que 
satisfaçam as exigências do presente edital, passarão, automaticamente, a fazer parte do mesmo. 
 
IV – Na hipótese de alterações da estrutura administrativa do Município que afetem a execução do 
contrato, as partes, de comum acordo, firmarão termo aditivo para restabelecer a relação que pactuaram 
inicialmente, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, nos termos 
da Lei. 
 
IV.I – A Administração Municipal efetuará levantamento quantitativo semestral para avaliar as alterações 
previstas no item IV. 
 
V - Preço mínimo a ser ofertado: R$ 200.000,00 (cento e vinte mil reais). 
 
VI - O prazo de contratação da instituição financeira será de até 60 (sessenta) meses, contados a partir 
da data da assinatura do contrato. 
 
VIII -  DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS 
 
1. Adota-se no presente Anexo, o termo remuneração para todos os pagamentos envolvidos no presente 
processo licitatório, tais como salários, vencimentos, proventos e similares, em termos líquidos, e o termo 
funcionalismo, ao conjunto discriminado no item I e as novas contratações que ocorrerem na vigência do 
contrato firmado em virtude do presente edital. 
 
2. O serviço será prestado em âmbito nacional. 
 
3. As datas de pagamento, no que tange ao crédito ao funcionalismo serão mensalmente informadas à 
vendedora da licitação. 
 
4. A forma de pagamento será conforme determinação do Banco Central do Brasil. 
 
5. A movimentação da conta corrente do funcionário dar-se-á nos estritos termos da legislação 
pertinente. 
 
6. O MUNICÍPIO estará isento de toda e qualquer cobrança de tarifa, taxa ou similar não prevista no 
edital, referente ao objeto licitado. 
 
7. Será concedido à vencedora do certame o direito de preferência, mas não de exclusividade, de 
disponibilizar aos servidores municipais, empréstimos em consignação, sem a incidência de custos de 
operacionalização para a Contratante, sem prejuízos dos contratos de consignados já existentes e em 
vigor atualmente. 
 
7.1. Os custos inerentes as operações relativas à empréstimos consignados entre instituição e 
beneficiário não podem ser impostos à Administração (Contratante). Custos, como por exemplo, Taxa de 
Abertura de Crédito – TAC, entre outros da espécie, não poderão ser impostos ao Contratante. 
 
7.2. A aprovação da concessão de empréstimo deve ser precedida de consulta junto ao RH do Município, 
para verificação do limite máximo a ser permitido, ou seja 30% dos proventos. 
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8. A taxa de juros a ser praticada para os empréstimos em consignação será negociada diretamente 
entre o servidor e a Instituição Financeira vencedora. 
 
9. A vencedora do certame deverá iniciar a prestação do serviço em até 60 (sessenta) dias, contados a 
partir da data da assinatura do respectivo contrato.  
 
10. Só será admitida a prorrogação do prazo fixado no item 9, no caso de culpa exclusiva do MUNICÍPIO, 
e que impeça totalmente o início dos serviços pela instituição financeira. 
 
11. A instituição financeira disponibilizará, sem ônus para o MUNICÍPIO ou direito a ressarcimento, 
sistemas eficientes e seguros de informática capazes de executar todas as ações necessárias ao fiel 
cumprimento das condições deste edital, observadas as regras do Banco Central do Brasil. 
 
12. O MUNICÍPIO providenciará a transferência dos recursos financeiros necessários à cobertura das 
contas correntes definidas neste anexo seja por transferência entre contas correntes na mesma 
instituição financeira, seja por qualquer meio de transferência bancária, de forma a prover saldo 
suficiente à execução dos pagamentos. 
 
13. A instituição financeira deverá proceder o crédito nas contas correntes individuais de cada funcionário 
na data programada e informada pelo MUNICÍPIO. 
 
14. Rotinas operacionais do sistema de pagamento: 
 
14.1. O MUNICÍPIO encaminhará à instituição financeira, com antecedência mínima de 01 (um) dia útil 
da data do efetivo pagamento, através de sistemas eficientes e seguros da instituição financeira, com 
recibo de entrega imediato, arquivos contendo os valores individualizados dos créditos do funcionalismo. 
 
14.2. A instituição financeira realizará os testes necessários à validação dos arquivos referenciados no 
item 14.1, deste anexo, informando ao MUNICÍPIO a existência de eventuais inconsistências, no 1º 
(primeiro) dia útil após sua recepção. 
 
14.3. No caso de haver alguma inconsistência, a CONTRATANTE emitirá arquivo retificado contendo o 
crédito dos servidores em até 1 (um) dia útil antes da data prevista para o pagamento, com retorno 
imediato de recibo de entrega pelo BANCO, na forma do caput deste item. 
 
14.4. A instituição financeira disponibilizará, em até 3 (três) dias úteis da data do crédito ao 
funcionalismo, arquivo retorno em meio digital, que permita a confirmação dos créditos pagos e não 
pagos ao funcionalismo. 
 
14.5. Para efeito do cumprimento do disposto no item anterior a CONTRATADA indicará agência 
centralizadora. 
 
14.6. Havendo alteração na agência centralizadora indicada, o fato deverá ser comunicado previamente à 
CONTRATANTE, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilizar-se a CONTRATADA 
pelas perdas e danos decorrentes de sua omissão. 
 
15. A abertura, as condições de uso e a movimentação da conta serão as definidas em legislação própria 
do Banco Central do Brasil, com observância dos requisitos definidos no item 4 deste Edital. 
 
16. O pagamento dos servidores, inclusive décimo terceiro salário, será realizado de acordo com o 
calendário definido pela CONTRATANTE.  
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17. A CONTRATANTE está isenta de toda e qualquer tarifa, taxa ou cobrança similar não prevista no 
Edital, Termo de Referência ou no Contrato.  
 
18. Os bloqueios e desbloqueios de pagamento são de responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE, 
devendo sua operacionalização ser efetuada de forma on-line, com disponibilidade e indisponibilidade 
imediata do crédito.  
 
19. A CONTRATADA fica isenta de responsabilidades, inclusive perante terceiros, por erro, omissão ou 
inexatidão de dados consignados no arquivo em meio digital apresentado pela CONTRATANTE, limitando-
se a recebê-lo e processá-lo.  
 
20. Ao funcionalismo do Município deverá ser oferecido pela licitante vencedora: 
 
20.1. A promoção de abertura de contas correntes dos servidores públicos municipais mediante custo 
zero, com coletas de dados, documentos e assinaturas necessárias dos servidores em agência bancária 
ou posto de atendimento local da contratada. 
 
20.2. O fornecimento gratuito um cartão magnético para o recebimento do pagamento. 
 
20.3. O fornecimento mensal gratuito de um pacote mínimo de serviços para retirada e controle do 
pagamento creditado pela contratante, conforme previsto nas Resoluções BACEN nº 3.402/06, 3.424/06 
e 3.119/10. 
  
20.4. Por estas normas quem desejar utilizar os serviços de uma instituição financeira de forma gratuita 
pode optar pela portabilidade com transferência automática para banco de sua preferência. 
 
20.5. Receber os vencimentos no banco que processa a folha de pagamento por meio de conta salário, 
com isenção de tarifas prevista no artigo 2º da circular 3.338/CMN/BACEN ou podem receber por meio de 
conta corrente com isenção de tarifas para serviços essenciais. 
 
20.6. A substituição do cartão magnético sem cobrança de tarifa, no vencimento de sua validade ou no 
caso de roubo devidamente comprovado. A contratada só poderá cobrar pelo fornecimento de novo 
cartão, no caso de perda, danificação ou outras razões que não seja de sua responsabilidade. 
 
20.6.1. O servidor terá isenção de tarifas por eventual fornecimento de cartão magnético, exceto nos 
casos estabelecidos previstos no inciso II do art. 4º da Resolução BACEN nº 3402/2006. 
 
20.7. A transferência total ou parcial de sua remuneração para conta diversa em instituição de sua 
escolha, sem atraso na data do depósito ou cobrança de taxa ou tarifa, a qualquer título, conforme 
alínea “b” do inciso II do art. 2º da Resolução BACEN nº 3.402/06 alterada pela Resolução 
BACEN nº 4.639/2018. 
 
20.8. Qualquer outro serviço não previsto nos itens anteriores deste anexo, não poderá ser tarifado em 
valor superior aos praticados para os demais correntistas da instituição financeira. 
 
21. Obrigações do MUNICÍPIO: 
 
21.1. Adotar as providências necessárias à denúncia e cancelamento, em tempo hábil e de conformidade 
com as cláusulas contratuais, dos contratos vigentes com instituições financeiras, bem como outros 
instrumentos porventura existentes, e cujo objeto se sobreponha ao do presente edital. 
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21.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo representante da 
CONTRATADA, facilitando o acesso e esclarecimento de quaisquer dúvidas relacionadas à execução do 
contrato; 
 
21.3. Promover a divulgação aos seus funcionários, dos procedimentos a serem observados para 
abertura da conta junto à instituição financeira. 
 
21.4. Será de responsabilidade da contratante a identificação dos beneficiários, bem como informar a 
instituição financeira contratada a eventual exclusão do beneficiário de seus registros, tão logo seja 
efetuado o último pagamento relativo à sua anterior condição, nos termos do III e IV do art. 4º da 
Resolução BACEN nº 3402/2006. 
 
21.4.1. Para fins de identificação dos beneficiários a CONTRATANTE deverá informar à CONTRATADA os 
dados mínimos necessários correspondentes à: número de identidade e inscrição de inscrição no 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), vedada a utilização de nome abreviado ou de qualquer forma 
alterado, inclusive pela supressão de parte ou partes do nome do beneficiário (parágrafo único do art. 4º 
da Resolução BACEN nº 3402/2006.  
 
22. Obrigações da instituição financeira: 
 
22.1. Possuir agência bancária ou posto de atendimento instalada na sede do Município de Agudos do Sul 
ou se comprometer em instalar agência bancária ou posto de atendimento no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias após a assinatura do contrato, não podendo ser através de prestadores, 
permissionários ou concessionários, como por exemplo, casas lotéricas ou correspondentes 
bancários. 
 
22.1.1. No caso de instalação na forma de posto atendimento, a instituição financeira deverá 
disponibilizar atendimento presencial aos servidores em todos os dias úteis. 
 
22.2. A instituição financeira durante a vigência do contrato, fica obrigada a possuir auto atendimento 
instalado na agência ou posto de atendimento do município, com no mínimo 3 (três) caixas eletrônicos 
disponíveis para uso, com funcionamento e operacionalidade definidos pelo BACEN. 
 
22.3. Manter permanentemente atualizado, para efeito de pagamento e consulta, o cadastro dos 
funcionários e, se legalmente válido, de seus representantes legais. 
 
22.4. Proceder ao bloqueio do cartão magnético da conta, quando houver solicitação do titular ou de seu 
representante legal.  
 
22.5. Executar os serviços decorrentes do presente edital, em absoluto sigilo, por seus prepostos, ficando 
assim vedada a divulgação, por qualquer modo e a qualquer título, sem prévia e expressa autorização do 
MUNICÍPIO, de qualquer dado ou informação acerca do cadastro funcional e/ou valores remuneratórios 
de seus funcionários. 
 
22.6. Manter cópia de todos os arquivos enviados pelo MUNICÍPIO no período de vigência do contrato, 
respeitada a legislação especifica a que estão sujeitos. 
 
22.7. Lançar os créditos nas contas correntes dos servidores do MUNICÍPIO referente aos valores líquidos 
das folhas de pagamento mensais, 13º salário, férias e demais créditos originários da relação de 
emprego entre os servidores e o MUNICÍPIO. 
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22.8. Realizar todos os lançamentos de créditos dos salários, mediante custo zero ao funcionalismo e à 
Contratante. 
 
22.9. Pagar todos os impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a 
incidir sobre os respectivos serviços a serem prestados, regras estas de inteiro conhecimento da 
instituição licitante. 
 
22.10. Manter, durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificações 
exigidas na licitação. 
 
22.11. Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes falha na execução do contrato. 
 
22.12. Proporcionar à CONTRATANTE todas as facilidades para a boa execução do objeto do Contrato, 
elegendo representante para acompanhar. 
 
22.13. A CONTRATADA se compromete a cumprir e assumir, integral e exclusivamente toda a 
responsabilidade no que diz respeito às obrigações e encargos trabalhistas previdenciários, fiscais e 
comerciais, nos termos do artigo 71 e parágrafos da Lei 8.666/93, bem como todos os demais encargos 
que porventura venham a incidir sobre o objeto do presente instrumento. 
 
23. O Banco vencedor da licitação será a única instituição financeira a prestar o serviço de 
pagamento da Folha.  
 
24. O Município avaliará e decidirá a seu critério quanto a possibilidade da licitante vencedora possuir 
instalações físicas (Agência/PAB/caixa eletrônico) nas dependências municipais para instalação e 
funcionamento de Agência, PAB ou Caixas Eletrônicos dentro dos espaços públicos.  

 
25. Quanto a promover ações/campanhas para venda/comercialização de produtos financeiros aos 
servidores nas dependências da Administração Pública, não será concedida exclusividade ao Banco 
vencedor da licitação, visto que, os servidores públicos possuem livre arbítrio para contratar quaisquer 
instituições bancárias que sejam de seu interesse, para contratação de produtos financeiros.  
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO 

Contrato de Prestação de Serviços que 
entre si celebram o MUNICÍPIO DE 
AGUDOS DO SUL e 
_____________________________. 

O MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ sob nº. 76.105.667/0001-10, situado na Av. Brasil, nº. 277, Centro, Agudos do Sul – PR, por meio 
de sua Prefeita Sra. LUCIANE MAIRA TEIXEIRA, portadora do CPF nº. ________, adiante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ______________________, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. ___________ com sede na Rua __________________, nº. 
___, Bairro _______, nesta Capital, neste ato representada por _________________, inscrito no CPF/MF 
sob nº. ______________, doravante denominada CONTRATADA, vencedora do certame licitatório nº. 
17/2019 na Modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL, resolvem firmar o presente contrato, 
obedecidas as condições estabelecidas na Lei nº. 10.520/2002, subsidiariamente conforme a Lei nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 
(alterada pela Lei 147/2014) e Decreto Municipal nº. 35/2006 e mediante as cláusulas e condições abaixo 
discriminadas, que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber: 

DO OBJETO (Art. 55, I, Lei 8.666/93). 
 
Cláusula Primeira: O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE 
VENCIMENTOS, SALÁRIOS, PROVENTOS E SIMILARES, DOS SERVIDORES DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL/PR, conforme especificações deste 
instrumento.  
 
§ 1º: O número de servidores/membros (efetivos e comissionados) pode variar para mais ou para 
menos, face à possibilidade de novas contratações, aposentadorias, exonerações ou falecimentos. 
 
§ 2º: A vencedora do certame deverá iniciar a prestação do serviço em até 60 (sessenta) dias, contados 
a partir da data da assinatura do respectivo contrato.  
 
§ 3º: Só será admitida a prorrogação do prazo fixado no § 2º, no caso de culpa exclusiva do MUNICÍPIO, 
e que impeça totalmente o início dos serviços pela instituição financeira. 
 
DAS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS (Art. 55, II, Lei 8.666/93). 
 
Cláusula Segunda: A CONTRATADA deverá cumprir a Resolução BACEN nº 3.424/06 e suas alterações, 
que dispõe sobre a prestação de serviços de pagamento de salários, vencimentos, proventos e similares 
sem cobrança de tarifas, e demais legislações pertinentes à contratação dos serviços objeto da licitação e 
ulteriores alterações.  
 
§ 1º: Adota-se para consecução do objeto deste instrumento, o termo remuneração para todos os 
pagamentos envolvidos no presente processo licitatório, tais como salários, vencimentos, proventos e 
similares, em termos líquidos, e o termo funcionalismo, ao conjunto discriminado no quadro abaixo e 
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para as novas contratações que ocorrerem na vigência do contrato firmado em virtude do presente 
edital: 
 

QUADRO DE SERVIDORES QUANTIDADE % 
Estatutários (ativos) 239 73,76 
Celetistas (ativos) 38 11,73 
Pensionistas (Pensões especiais) 01 0,31 
Comissionados sem estabilidade (ativos) 32 9,88 
Agentes políticos (prefeito, vice e secretários municipais e Conselho 
Tutelar) 

14 4,32 

Total 324 100 
Base: Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019   
 
§ 2º: O serviço será prestado em âmbito nacional. 
 
§ 3º: As datas de pagamento, no que tange ao crédito ao funcionalismo serão mensalmente informadas 
à vendedora da licitação. 
 
§ 4º: A forma de pagamento será conforme determinação do Banco Central do Brasil. 
 
§ 5º: A movimentação da conta corrente do funcionário dar-se-á nos estritos termos da legislação 
pertinente. 
 
§ 6º:  Estará isento de toda e qualquer cobrança de tarifa, taxa ou similar não prevista no edital, 
referente ao objeto licitado. 
 
§ 7º: Será concedido à vencedora do certame o direito de preferência, mas não de exclusividade, de 
disponibilizar aos servidores municipais, empréstimos em consignação, sem a incidência de custos de 
operacionalização para a Contratante, sem prejuízos dos contratos de consignados já existentes e em 
vigor atualmente.  
 
§ 8º: Os custos inerentes as operações relativas à empréstimos consignados entre instituição e 
beneficiário não podem ser impostos à Administração (Contratante). Custos, como por exemplo, Taxa de 
Abertura de Crédito – TAC, entre outros da espécie, não poderão ser impostos ao Contratante. 
 
§ 9º: A aprovação da concessão de empréstimo deve ser precedida de consulta junto ao RH do 
Município, para verificação do limite máximo a ser permitido, ou seja 30% dos proventos. 
 
§ 10º: A taxa de juros a ser praticada para os empréstimos em consignação será negociada entre o 
Servidor e a Instituição Financeira vencedora. 
 
§ 11º: A CONTRATADA deverá iniciar a prestação do serviço em até 60 (sessenta) dias, contados a partir 
da data da assinatura do respectivo contrato.  
 
§ 12º: Só será admitida a prorrogação do prazo fixado no parágrafo anterior, no caso de culpa exclusiva 
do MUNICÍPIO, e que impeça totalmente o início dos serviços pela instituição financeira. 
 
§ 13º:  A instituição financeira disponibilizará, sem ônus para o MUNICÍPIO ou direito a ressarcimento, 
sistemas eficientes e seguros de informática capazes de executar todas as ações necessárias ao fiel 
cumprimento das condições deste edital, observadas as regras do Banco Central do Brasil. 
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§ 14º:  O MUNICÍPIO providenciará a transferência dos recursos financeiros necessários à cobertura das 
contas correntes definidas neste anexo, seja por transferência entre contas correntes na mesma 
instituição financeira, seja por qualquer meio de transferência bancária, de forma a prover saldo 
suficiente à execução dos pagamentos. 
 
§ 15º: A instituição financeira CONTRATADA deverá proceder o crédito nas contas correntes individuais 
de cada funcionário nas datas programadas e informadas pelo MUNICÍPIO. 
 
§ 16º: Além da Resolução BACEN nº 3.424/2006 a Contratada deverá ainda observar e cumprir o 
disposto nas Resoluções BACEN nº 3.402/2006, nº 3.919/2010; nº 4.639/2018 e outras pertinentes ao 
objeto do Contrato. 
 
Cláusula Terceira: Quanto às rotinas operacionais do sistema de pagamento: 
 
a) O MUNICÍPIO encaminhará à instituição financeira, com antecedência mínima de 01 (um) dia útil da 
data do efetivo pagamento, através de sistemas eficientes e seguros da instituição financeira, com recibo 
de entrega imediato, arquivos contendo os valores individualizados dos créditos do funcionalismo. 
b) A instituição financeira realizará os testes necessários à validação dos arquivos referenciados no item 
a, informando ao MUNICÍPIO a existência de eventuais inconsistências, no 1º (primeiro) dia útil após sua 
recepção. 
c) No caso de haver alguma inconsistência, a CONTRATANTE emitirá arquivo retificado contendo o 
crédito dos servidores em até 1 (um) dia útil antes da data prevista para o pagamento, com retorno 
imediato de recibo de entrega pelo BANCO, na forma do caput deste item. 
d) A instituição financeira CONTRATADA disponibilizará, em até 3 (três) dias úteis da data do crédito ao 
funcionalismo, arquivo retorno em meio digital, que permita a confirmação dos créditos pagos e não 
pagos ao funcionalismo. 
e) Para efeito do cumprimento do disposto no item anterior a CONTRATADA como centralizadora, a 
agência......... localizada na............. responsável Sr. _____, celular._____. 
f) Havendo alteração na agência centralizadora indicada, o fato deverá ser comunicado previamente à 
CONTRATANTE, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilizar-se a CONTRATADA 
pelas perdas e danos decorrentes de sua omissão. 
g) A abertura, as condições de uso e a movimentação da conta serão as definidas em legislação própria 
do Banco Central do Brasil, com observância dos requisitos definidos neste Edital. 
h) O pagamento dos servidores, inclusive décimo terceiro salário, será realizado de acordo com o 
calendário definido pela CONTRATANTE.  
i) A CONTRATANTE está isenta de toda e qualquer tarifa, taxa ou cobrança similar não prevista no Edital, 
Termo de Referência ou neste Instrumento.  
j) Os bloqueios e desbloqueios de pagamento são de responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE, 
devendo sua operacionalização ser efetuada de forma on-line, com disponibilidade e indisponibilidade 
imediata do crédito.  
k) A CONTRATADA fica isenta de responsabilidades, inclusive perante terceiros, por erro, omissão ou 
inexatidão de dados consignados no arquivo em meio digital apresentado pela CONTRATANTE, limitando-
se a recebê-lo e processá-lo.  
 
Cláusula Quarta: Ao funcionalismo do Município deverá ser oferecido pela Contratada: 
 
a) A promoção de abertura de contas correntes dos servidores públicos municipais mediante custo zero, 
com coletas de dados, documentos e assinaturas necessárias dos servidores em agência bancária ou 
posto de atendimento local da contratada. 
b) O fornecimento gratuito um cartão magnético para o recebimento do pagamento. 
c) O fornecimento mensal gratuito de um pacote mínimo de serviços para retirada e controle do 
pagamento creditado pela contratante, conforme previsto nas resoluções nº 3.919/10 e 3.402/06. 
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d) Por estas normas quem desejar utilizar os serviços de uma instituição financeira de forma gratuita 
pode optar pela portabilidade com transferência automática para banco de sua preferência. 
e) Receber os vencimentos no banco que processa a folha de pagamento por meio de conta salário, com 
isenção de tarifas prevista no artigo 2º da circular 3.338/CMN/BACEN ou podem receber por meio de 
conta corrente com isenção de tarifas para serviços essenciais. 
f) A substituição do cartão magnético sem cobrança de tarifa, no vencimento de sua validade ou no caso 
de roubo devidamente comprovado. A contratada só poderá cobrar pelo fornecimento de novo cartão, no 
caso de perda, danificação ou outras razões que não seja de sua responsabilidade. 
g) A transferência total ou parcial de sua remuneração para conta diversa em instituição de sua escolha, 
sem atraso na data do depósito ou cobrança de taxa ou tarifa, a qualquer título, conforme alínea “b” 
do inciso II do art. 2º da Resolução BACEN nº 3.402/06 alterada pela Resolução BACEN nº 
4.639/2018. 
h) Qualquer outro serviço não previsto nos itens anteriores deste instrumento, não poderá ser tarifado 
em valor superior aos praticados para os demais correntistas da instituição financeira. 
 
§ 1º: Na eventualidade de extinção/fusão/incorporação de órgãos/entidades/fundos, da Administração 
Pública Municipal Direta do Município de Agudos do Sul, não acarretará quaisquer ônus para o 
CONTRATANTE, seja a que título for. 
 
§ 2º: Em caso de paralisação pelo CONTRATANTE ocasionada por greve ou outro motivo que venha 
interromper a execução dos serviços, estes ficarão suspensos, até que se restabeleça a normalidade. 
 
DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES PAGAMENTO (Art. 55, III, Lei 8.666/93). 
 
Cláusula Quinta: Pela execução dos serviços objeto deste instrumento, a CONTRATADA pagará ao 
CONTRATANTE, o valor total de R$..............(.............. ), em uma única parcela, em até 15 (quinze) dias 
a contar da assinatura do presente contrato, na conta corrente ...., agência ..., Banco .... 
 
DOS PRAZOS DE INÍCIO E DE CONCLUSÃO (Art. 55, IV, Lei 8.666/93). 
 
Cláusula Sexta: O prazo de vigência do contrato será de até 60 (sessenta) meses. 
 
DA GARANTIA PARA ASSEGURAR A PLENA EXECUÇÃO (Art. 55, VI, Lei 8.666/93). 
 
Cláusula Sétima: O CONTRATANTE, a critério da administração, poderá exigir garantias para assegurar a 
plena execução do contrato.  
 
DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES (Art. 55, VII, Lei 8.666/93). 
 
Cláusula Oitava: Constituem obrigações do MUNICÍPIO: 
 

a) Adotar as providências necessárias à denúncia e cancelamento, em tempo hábil e de 
conformidade com as cláusulas contratuais, dos contratos vigentes com instituições financeiras, 
bem como outros instrumentos porventura existentes, e cujo objeto se sobreponha ao do 
presente edital; 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo representante da 
CONTRATADA, facilitando o acesso e esclarecimento de quaisquer dúvidas relacionadas à 
execução do contrato; 

a) Promover a divulgação aos seus servidores, dos procedimentos a serem observados para 
abertura da conta junto à instituição financeira. 
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Cláusula Nona: Constituem obrigações da instituição financeira CONTRATADA: 
 
a) Possuir agência bancária ou posto de atendimento instalada na sede do Município de Agudos do Sul 

ou se comprometer em instalar agência bancária ou posto de atendimento no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias após a assinatura do contrato, não podendo ser através de prestadores, 
permissionários ou concessionários, como por exemplo, casas lotéricas ou 
correspondentes bancários,  

b) Manter em funcionamento pelo período de vigência do contrato. 
c) No caso de instalação na forma de posto atendimento, a instituição financeira deverá disponibilizar 

atendimento presencial aos servidores em todos os dias úteis. 
d) A instituição financeira durante a vigência do contrato, fica obrigada a possuir auto atendimento 

instalado na agência ou posto de atendimento do município, com no mínimo 3 (três) caixas 
eletrônicos disponíveis para uso, com funcionamento e operacionalidade definidos pelo BACEN. 

e) Manter permanentemente atualizado, para efeito de pagamento e consulta, o cadastro dos servidores 
e, se legalmente válido, de seus representantes legais. 

f) Proceder ao bloqueio do cartão magnético da conta, quando houver solicitação do titular ou de seu 
representante legal.  

g) Executar os serviços decorrentes do presente edital, em absoluto sigilo, por seus prepostos, ficando 
assim vedada a divulgação, por qualquer modo e a qualquer título, sem prévia e expressa 
autorização do MUNICÍPIO, de qualquer dado ou informação acerca do cadastro funcional e/ou 
valores remuneratórios de seus servidores. 

h) Manter cópia de todos os arquivos enviados pelo MUNICÍPIO no período de vigência do contrato, 
respeitada a legislação especifica a que estão sujeitos. 

i) Lançar os créditos nas contas correntes dos servidores do MUNICÍPIO referente aos valores líquidos 
das folhas de pagamento mensais, 13º salário, férias e demais créditos originários da relação de 
emprego entre os servidores e o MUNICÍPIO. 

j) Realizar todos os lançamentos de créditos dos salários, mediante custo zero ao funcionalismo e à 
Contratante. 

k) Pagar todos os impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a 
incidir sobre os respectivos serviços a serem prestados, regras estas de inteiro conhecimento da 
instituição licitante. 

l) Manter, durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificações 
exigidas na licitação. 

m) Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes falha na execução do contrato. 

n) Proporcionar à CONTRATANTE todas as facilidades para a boa execução do objeto do Contrato, 
elegendo representante para acompanhar. 

o) A CONTRATADA se compromete a cumprir e assumir, integral e exclusivamente toda a 
responsabilidade no que diz respeito às obrigações e encargos trabalhistas previdenciários, fiscais e 
comerciais, nos termos do artigo 71 e parágrafos da Lei 8.666/93, bem como todos os demais 
encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto do presente instrumento. 
 

DAS PENALIDADES (Art. 55, VII, Lei 8.666/93). 

Cláusula Décima: O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada, sem 
justificativa aceita pelo Município de Agudos do Sul, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar as seguintes sanções: 

§ 1º: A recusa injustificada da Contratada em executar o objeto contratado, após a assinatura do 
mesmo, sujeitará a licitante vencedora à multa compensatória de 20% (vinte por cento), calculada sobre 
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o valor total da contratação, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº. 
8.666/93; 

§ 2º: Ainda pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as sanções previstas nos art. 86 e 87 da lei 8.666/93, conforme segue:  
 
I) ADVERTÊNCIA: No caso de descumprimento de cláusula contratual que não prejudique a execução dos 
serviços e não traga prejuízos econômicos e funcionais para a Administração Municipal. 
 
II)  MULTA  
a) Pelo atraso injustificado na prestação dos serviços (início, etapa, conclusão), o fornecedor ficará 
sujeito à penalidade de multa de mora, a partir do 1º dia útil posterior ao vencimento do prazo devido, 
a ser calculada pela seguinte equação: 
 

M=V.F.N  
Onde:  
M=valor da multa  
V=valor correspondente à parcela em atraso 
F=fator percentual correspondente a 0,33% por dia de atraso 
N=período de atraso em dias corridos  

 
b) Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato a critério da 
Administração Municipal de Agudos do Sul, que avaliará a gravidade da falta cometida e os prejuízos 
sofridos pela Administração, nos seguintes casos, entre outros: 
 
b.1) reincidência dos motivos determinantes da aplicação da penalidade de advertência; 
b.2) quando houver atraso injustificado na prestação dos serviços (início, etapa, conclusão) por prazo 
superior a 05 (cinco) dias ou que impossibilite o atendimento de prazos máximos a que se sujeite a 
Secretaria requisitante; 
b.3) descumprimento ou cumprimento irregular das condições estabelecidas neste edital, envolvendo 
especificações, prazos, entre outros; 
b.4) interrupção da prestação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
b.5) a subcontratação total ou parcial do seu objeto não autorizada pela Administração; 
b.6) desatendimento injustificado das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar o contrato; 
b.7) cometimento reiterado de faltas na vigência do contrato; 
 
III) SUSPENSÃO: Para o detentor do contratado que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7º 
da Lei Federal nº 10.520/2002, aplicar-se-á suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com o Município de Agudos do Sul, pelo período de até 05 (cinco) anos ou 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, devendo, também, ser descredenciado, pelo 
mesmo prazo estabelecido anteriormente, do respectivo sistema de cadastramento de fornecedor.  
 
IV) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: No caso de o licitante agir de má fé ou fraudulentamente, 
configurando ilícito penal e, no caso de inexecução dolosa da ata do contrato que, será declarada a 
inidoneidade do licitante ou contratado para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade.  
 
§ 3º: Às multas e sanções serão aplicadas após regular processo administrativo, conforme Instrução 
Normativa nº 001/2018 deste Município, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
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§ 4º: Independentemente da aplicação das penalidades indicadas na cláusula oitava, a proponente ficará 
sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua 
inadimplência. 
 
§ 5º: A inadimplência total ou parcial do contrato, poderá ensejar, além da aplicação das penalidades 
descritas na cláusula oitava, a rescisão contratual, constituindo motivo para tanto as hipóteses 
especificadas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/02. Fica reconhecido o 
direito da Administração, em caso de rescisão administrativa. 
 
§ 6º: Poderão ser aplicadas, cumulativamente, as penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e legislação 
complementar. 
 
§ 7º: Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no 
impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a 
comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 
 
§ 8º: A interposição de recursos protelatórios e impugnações ao Edital por pessoas físicas ou jurídicas 
que visem tumultuar e/ou retardar o processo licitatório, incidirá nas penalidades do artigo 93 da Lei 
Federal nº 8.666/93, com consequente responsabilidade civil e criminal que o ato ensejar. 
 
DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO 
(Art. 55, VIII e IX, Lei 8.666/93). 
 
Cláusula Décima Primeira: Considerar-se-á extinto o Contrato nas seguintes hipóteses, sempre garantido 
a CONTRATADA, o amplo direito de defesa: 
 
I - Término do prazo de vigência contratual; 
II - Rescisão unilateral, por inexecução contratual, nos termos do artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93 
ou por inadimplemento das obrigações financeiras por parte da CONTRATADA, nos termos que dispõe o 
Edital deste Contrato; 
III - Rescisão amigável ou judicial, nos termos dos incisos II e III do artigo 79 da Lei Federal nº 
8.666/93; 
IV - Anulação da licitação e do Contrato, a qualquer título; 
V - Transferência ou subcontratação de seu objeto, no todo ou em parte, sem consentimento por escrito 
do Município de Agudos do Sul; 
VI - Manifesta impossibilidade de cumprimento das obrigações oriundas do Edital e neste Contrato. 

 
§ 1º: Na hipótese do CONTRATANTE solicitar a rescisão, deverá efetuar comunicação por escrito, com 
antecedência de 30 (trinta) dias à CONTRATADA, sendo então procedido o aditivo de supressão nos 
termos da Lei nº 8.666/93. 
 
§ 2º: Na hipótese da CONTRATADA solicitar a rescisão, deverá efetuar comunicação por escrito, com 
antecedência de 90 (noventa) dias à CONTRATANTE. 
 
§ 3º: Em caso de rescisão do presente contrato por parte da CONTRATANTE, não caberá à CONTRATADA 
direito a qualquer indenização, salvo nas hipóteses previstas pelo § 2º, do artigo 79, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores.  
 
DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
 
Cláusula Décima Segunda: As pessoas que venham a executar os serviços decorrentes deste instrumento 
possuirão vínculo empregatício exclusivamente com a CONTRATADA, sendo esta titular responsável pelos 
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direitos, obrigações e ações decorrentes, pagamento dos salários e demais vantagens, recolhimento de 
todas as obrigações sociais e tributos pertinentes, indenização por quaisquer acidentes de que seus 
empregados possam ser vítimas, quando em serviço, na forma como é expressa e considerada nos 
artigos 3° e 6° do Regulamento de Seguro de Acidentes de Trabalho, aprovado pelo Decreto nº 
61.784/67. 

 
DA VINCULAÇÃO AO EDITAL (Art. 55, XI, Lei 8.666/93). 
 
Cláusula Décima Terceira: O presente contrato está vinculado ao Pregão Presencial nº 17/2019. 
 
DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93). 
 
Cláusula Décima Quarta: O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02, 
na Lei nº 8.666/93, suas alterações, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos, as disposições de Direito Privado, a Lei Orgânica e demais 
normas aplicáveis à espécie, do Município de Agudos do Sul/PR. 
 
Parágrafo Único: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se 
à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direito. 
 
DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO QUANTO A MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO (Art. 55, XIII, Lei 8.666/93). 
 
Cláusula Décima Quinta: Fica o contratado obrigado a manter-se, durante toda execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas pela contratante. 
 
Parágrafo Único: Todas as responsabilidades civis, trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais 
referentes ao objeto correrão à conta do CONTRATADO. 
 
DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 
 
Cláusula Décima Sexta: A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de 
entrega de documentos ou cartas. 
 
DA PUBLICIDADE 
 
Cláusula Décima Sétima: Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no órgão oficial 
do município, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

 
DO FORO (Art. 55, § 2º, Lei 8.666/93). 
 
Cláusula Décima oitava: Concorda o CONTRATADO quanto ao foro privilegiado atribuído ao 
CONTRATANTE, qual seja o Foro da Comarca de Fazenda Rio Grande/PR, para dirimir eventuais questões 
oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado. 
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Agudos do Sul, ____ de _______________ de 2019. 

 
 

________________________________ 
LUCIANE MAIRA TEIXEIRA 

Prefeita Municipal 

 
 

_____________________________________ 
Empresa Contratada 

 
  

 
 
Testemunhas: 

________________________________ 
1. Nome: 

RG.: 

________________________________ 
2. Nome: 

RG.: 
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ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 
 

À 
Prefeitura Municipal de Agudos do Sul 
Sra. Pregoeira, 

 
Ref.: Edital de Pregão nº 17/2019 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa nossa proposta de preços, relativa à licitação 
em epígrafe, cujo objeto é...................... 

............................ (inserir planilha com itens e valores) 

1. Valor da proposta (por extenso): 
2. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
3. Forma de pagamento: 
4. Prazo de prestação de serviços:  
5. Informamos que, se vencedor (es), desta licitação e convocados a firmarmos o respectivo 

CONTRATO, deverá assiná-lo o nosso representante legal, nos termos do que dispõe os atos 
constitutivos desta empresa o(s) Senhor (es)............... (qualificação, identidade, CPF e endereço 
residencial).  

6. Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e 
empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da lei complementar nº 123/2006.  
[somente na hipótese de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte 
(ME/EPP.)] 

7. Finalizando aproveitamos para comunicar que estamos de pleno acordo com todas as cláusulas 
estabelecidas neste Edital. 
 

Local, ___ de _____________ de 2019. 
 
 

_____________________________________________________ 
(nome legível, n° RG e CPF e assinatura do responsável legal) 

Razão Social:  
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ANEXO IV - MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
(Este documento deverá estar dentro do Envelope nº 02). 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÕES 

 
REF. PREGÃO Nº 17/2019 
  
 
A empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________ e 
Inscrição Estadual nº _______________________, sediada na Rua ___________________________, nº 
_______, bairro _________________________, CEP: _________________________, na cidade de 
_____________________________, estado de _______________________, DECLARA, para os fins de 
direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório em epígrafe, instaurado por este 
município, que: 
 

a) Não possui, no seu Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n.º 9854, 
de 27.10.99, que altera a Lei n.º 8666/93; 

b) Nenhum dos sócios é servidor(a) ou dirigente de órgão do Município de Agudos do Sul; 
c) Não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer e 

suas esferas; 
e) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
_______________, _____ de ____________ de 2019. 
 
 
_____________________________________________________ 
(Nome, RG e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente). 
 
 
 
 
 
OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 
número do CNPJ. 
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ANEXO V – MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
(Este documento deverá estar fora dos Envelopes nº 01 e 02). 
 
 
 
 
 

P R O C U R A Ç Ã O 

 
 

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) .................. (nacionalidade, 
estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº ........, expedido pela  ........., inscrito CPF/MF 
sob nº .................., residente na Rua ............................., nº ..., em  ............, como nosso bastante 
procurador, a quem outorgamos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019, conferindo-lhe poderes para: 

 
(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, 
assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber 
e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame). 
 

   _______________, ______ de _______________ de 2019. 
 
 

 
_____________________________________________________ 
(nome legível, n° RG e CPF e assinatura do responsável legal) 

Razão Social:  
 
 
 
 
 

Obs: Deverá ser reconhecida firma em Cartório 
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ANEXO VI - MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
(Este documento deverá estar fora dos Envelopes nº 01 e 02). 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
Art. 4º, incisos VII e XIII da Lei 10.520, de 2002. 

 
 
 
 
REF. PREGÃO Nº 17/2019 
 
Sra. Pregoeira, 
 

Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/2002, a 
empresa .................(indicação da razão social)............. cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
para o PREGÃO Nº 17/2019, cujo objeto é ... 
  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 

_____________________, _____ de _____________de 2019. 
 
 
 

_____________________________________________________ 
(nome legível, n° RG e CPF e assinatura do responsável legal) 

Razão Social:  
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ANEXO VII - MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
(Este documento deverá estar fora dos Envelopes nº 01 e 02). 

 
 
 

Prefeitura do Município de Agudos do Sul – PR. 
Pregão Presencial n.º 17/2019 

 
 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
(Lei Complementar 123/2006) 

 
 
.............................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........................, por intermédio de seu 
Representante Legal, Sr.(a)........................................, portador(a) da Carteira de Identidade 
n.º..............., inscrito no CPF/MF sob o nº......................., DECLARA, para fins do disposto no Edital de 
Pregão Presencial nº 17/2019, sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 
considerada: 
 
OBS: Assinalar com um “X” a condição da empresa. 
 
1. (  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de  14/12/2006; 
2. (  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, 
de 14/12/2006; 
 
DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do artigo 3º da Lei 
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
 
(local e data) 
 
 
......................................................... 
(Nome, RG e Assinatura do Representante Legal) 
 
 
Importante: 
1) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 
Microempreendedor Individual, poderá ser objeto de diligência para confirmação da veracidade da 
mesma e implicará no tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006. 
 
2) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 
Microempreendedor Individual, falsa ou inverídica sujeitará a licitante às penalidades previstas neste 
Edital, bem como, às demais sanções penais cabíveis. 


