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E D I T A L 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2019 

Processo n.º 098/2019 

 
DATA DA REALIZAÇÃO: 17/01/2020 
HORÁRIO: A PARTIR DAS 09:00 HORAS 
LOCAL: PRAÇA RIO BRANCO, Nº 86 – CENTRO. 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA, mediante o 
Pregoeiro e sua equipe de apoio, designado pela Portaria nº 4.618, de 02 de 
Janeiro de 2.019, publicada na Secretaria Municipal desta Prefeitura, torna 
público para conhecimento dos interessados, que realizará na sala de reuniões da 
Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista - Setor de Compras e Licitações, 
situado na Praça Rio Branco, nº 86 - Centro, neste Município, licitação na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do Tipo “Maior Preço Global” a ser 
pago pela Instituição vencedora do certame, conforme descrito neste Edital e 
seus Anexos. 
 
O procedimento licitatório será regido pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho 
de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei 
Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, da Lei 
Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006 alterada pela Lei 
Complementar nº 147, de 07 de Agosto de 2014, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie, e ainda, a Resolução nº 3.424, de 21 de 
dezembro de 2006, emitida pelo Banco Central do Brasil. 
 
Valor total mínimo da proposta inicial para este procedimento licitatório será 
de R$ 823.349,82 (Oitocentos e vinte e três mil, trezentos e quarenta e nove 
reais, oitenta e dois centavos), devendo ser recepcionado pela seguinte 
dotação orçamentária de Receita 1.3.6.0.01.11 –Cessão do Direito de 
Operacionalização –de Pagamentos – Principal -  Receita Pregão Presencial nº 
038/2019. 
 
O valor a ser pago pelo licitante vencedor será depositado em conta-corrente 
indicada pela Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista. 
 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos para habilitação serão 
recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento 
do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para 
participar do certame. As propostas deverão obedecer às especificações deste 
instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante. 
 
A sessão de processamento do Pregão Presencial será realizada na Prefeitura 
Municipal de Monte Azul Paulista/SP, no endereço e horário acima citado e será 
conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designada pela 
Portaria n° 4.618 de janeiro de 2019. 
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1.- DO OBJETO 
 
Constitui objeto da presente licitação a Contratação de Instituição Financeira 
para os Serviços de Processamento e Gerenciamento da folha de 
pagamento, Centralizando todas as atividades bancárias referentes a esta, 
abrangendo todos os tipos de vínculos existentes da Administração Direta 
do Município de Monte Azul Paulista/SP e da Autarquia SAEMAP - Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto e Meio Ambiente de Monte Azul Paulista, e em 
conformidade com o discriminado no Anexo I – Termo de Referência, a ser 
cumprido nos termos do Anexo VI - Minuta de Contrato. 
 
 
2.- DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar desta licitação as instituições financeiras que atenderem 
às condições deste edital, em especial as que:  
  
2.1.1. apresentem os documentos necessários para sua habilitação, conforme 
constante neste edital;  
  
2.1.2. comprovem capacitação técnica e financeira, mediante a apresentação dos 
documentos mencionados neste edital.  
  
2.2. NÃO PODERÃO, contudo participar aquelas que se enquadrem, dentre 
outras estabelecidas por lei, em uma ou mais das situações seguintes: 
 
2.2.1. se apresentarem sob a forma de consórcio;  
  
2.2.2. estejam cumprindo sanção de suspensão temporária de participação em 
licitação ou de impedimento de contratar com a Administração, imposta por este 
Município e suas Autarquias, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 
8.666/93; 
 
2.2.3. tenham sido declaradas inidôneas para licitar com a Administração Pública 
e quaisquer de seus órgãos descentralizados, nos termos do artigo 87, inciso IV, 
da Lei Federal nº 8.666/93;  
  
2.2.4. encontrem-se em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, 
concordatárias ou falidas, ou, ainda, que estejam em processo de liquidação ou 
dissolução;  
  
2.2.5. Entre cujos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos ou 
empregados haja alguém que seja diretor ou servidor dentro do quadro funcional 
de servidores públicos deste Município; 
 
2.2.6. Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 
de junho de 1.993 e ulteriores alterações. 
  
2.3. As condições acima, de 2.2.2. a 2.2.6., aplicar-se-ão a eventual instituição 
financeira sub-contratada, caso venha a existir tal ocorrência. 
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2.4. A simples participação da licitante através da apresentação dos 
envelopes gera a presunção de que:  
  
2.4.1. recebeu e tem pleno conhecimento de todos os elementos técnicos, das 
condições gerais e particulares da licitação, e possui informações suficientes para 
apresentação de sua proposta, bem como integral cumprimento do contrato, não 
podendo invocar qualquer desconhecimento como condição impeditiva;  
  
2.4.2. a entrega dos envelopes implica na total sujeição da licitante aos termos 
deste edital e de seus anexos, importando em total concordância com os mesmos 
e renúncia ao direito de impugnação;  
  
2.4.3- sua proposta engloba todos os materiais, mão-de-obra, serviços, taxas, 
impostos, encargos trabalhistas e sociais, canteiros de serviços, energia elétrica, 
abastecimento de água, consumo de combustível, escritório, ensaios, testes e 
análises, máquinas e equipamentos;  
  
2.4.4. assume integralmente a responsabilidade sobre os materiais e 
equipamentos adquiridos e utilizados para execução dos serviços, tanto no que se 
refere ao seu pagamento, quanto a sua qualidade e produtividade;  
  
2.4.5. responde perante a Administração pelos serviços eventualmente 
contratados per si, como se fossem executados por ela própria licitante, sendo 
que qualquer contratação nesse sentido dependerá de expressa autorização da 
Administração.  
  
2.5. As participantes obrigam-se a observar e guardar sigilo de todos os dados 
pessoais e profissionais a que venham a ter acesso em decorrência do presente 
edital, bem como do futuro contrato, não utilizando ou divulgando para qualquer 
fim as informações obtidas, sob as penas da legislação civil e penal correlatas.  
 
 
3.- DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 
3.1.1. tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou 
outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, 
devidamente autenticado, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
 
3.1.2. tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou 
particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar 
preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre 
os indicados no subitem 3.1.1., que comprove os poderes do mandante para a 
outorga. 
 
3.1.2.1. a procuração por instrumento público ou particular deverá ser 
apresentada em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por 
tabelião de notas, cabendo ressaltar que a procuração por instrumento particular 
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deverá ser apresentada devidamente com firma reconhecida do mandante para a 
outorga. 
 
3.2. Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 7.13. do item 
7. deste Edital, a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte 
deverá estar expressa no documento apresentado em cumprimento às 
disposições do subitem 3.1.1. deste item, além da Declaração de Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte, de acordo com modelo estabelecido no Anexo 
IV, do Edital. 
 
3.3. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo 
documento oficial de identificação que contenha foto. 
 
3.4. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante 
credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma 
credenciada. 
 
3.5. O licitante que não contar com representante legal ou procurador presente 
na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por 
conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar 
da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor 
ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço 
apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de 
ordenação das propostas e apuração do menor preço. 
 
3.6. Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos 
credenciamentos de eventuais licitantes retardatários. 
 
3.7. Quanto à forma de apresentação da Declaração de Pleno Atendimento aos 
Requisitos de Habilitação e Inexistência de Fato Impeditivo, a mesma deverá ser 
feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo III deste Edital, e 
APRESENTADA FORA dos Envelopes nº 1 - Proposta de Preços e nº 2 - 
Documentos para Habilitação. 
 
3.8. Quanto à forma de apresentação da Declaração de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, descrita no item 3.2., que visa o exercício da 
preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, a mesma deverá ser feita de 
acordo com o modelo estabelecido no Anexo IV deste Edital, e APRESENTADA 
FORA dos Envelopes nº 1 - Proposta de Preços e nº 2 - Documentos para 
Habilitação. 
 
 
4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS 
PARA HABILITAÇÃO 
 
4.1. A reunião para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os 
Documentos para Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro e em 
conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário já determinados. 
 
4.2. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, 
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publicação em órgão da Imprensa Oficial ou cópia acompanhada do original 
para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 
 
4.3. Os envelopes nº 1 - Proposta de Preços e nº 2 - Documentos para 
Habilitação deverão ser apresentados, separadamente, fechados e 
indevassáveis, contendo, em sua parte externa, os seguintes dizeres, 
respectivamente: 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA/SP 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2019 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA/SP 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2019 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
ENVELOPE Nº 2 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 
 
4.4. No início da sessão, os interessados deverão comprovar, por meio de 
instrumento próprio, conforme item 3, deste Edital, poderes para formulação de 
lances verbais, descontos e para a prática dos demais atos do certame. 
 
4.5. Encerrada a etapa de credenciamento, e depois de recebidos os envelopes 
nº 1 - Proposta Comercial e nº 2 - Documentos para Habilitação, o Pregoeiro 
procederá à abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial. 
 
 
5.- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1.- A proposta, nos termos do subitem 4.3 do item 4, deverá ser apresentada 
datilografada, impressa ou preenchida a mão de forma legível, em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, respeitado o 
vernáculo, sem emendas nem rasuras; ao final ser identificada e assinada pelo 
representante legal da licitante ou pelo procurador, neste caso, juntando-se a 
procuração, caso a mesma não tenha sido apresentada no ato do 
credenciamento, devendo conter: 
 
5.1.1. razão social, endereço, CNPJ, inscrição estadual ou municipal; 
 
5.1.2. número do Pregão Presencial; 
 
5.1.3. descrição, de forma clara e sucinta, do objeto da presente licitação, em 
conformidade com as especificações constantes do objeto e Termo de Referência; 
 
5.1.4. preço total que pretende pagar ao Município de Monte Azul Paulista, 
não inferior ao valor de   R$ 823.349,82 ( oitocentos e vinte e tres mil, 
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trezentos e quarenta e nove reais, oitenta e dois centavos), pela exploração 
do objeto desta licitação; 
 
5.1.5. Nos preços ofertados deverão estar inclusos todos os custos operacionais 
da atividade e os tributos eventualmente incidentes, bem como todas as despesas 
diretas e indiretas. 
 
5.1.6. O preço total ofertado pelo licitante vencedor deverá ser pago, 
impreterivelmente, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados da data de 
assinatura do contrato. 
 
5.1.7. prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias contados da data de encerramento da licitação. 
 
5.2. Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu prazo 
de validade, não sendo permitida sua retirada ou a desistência de participação por 
parte do proponente. 
 
5.3. Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e 
se sujeitando às cláusulas e condições do presente Edital. 
 
5.4. A falta de rubrica, data e/ou assinatura na proposta somente poderá ser 
suprida por representante da proponente, com poderes para tal fim, que esteja 
presente na reunião de abertura dos envelopes. 
 
 
6. DO ENVELOPE Nº 2 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 
6.1. O Envelope nº 2 - Documentos para Habilitação - deverá conter os 
documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito à: 
 
 
6.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
6.1.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
6.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 
 
6.1.1.3. Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de 
sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada no subitem 
“6.1.1.2”; 
 
6.1.1.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da 
diretoria em exercício; 
 
6.1.1.5. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o 
exigir. 
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6.1.1.6. Os documentos relacionados nos subitens "6.1.1.1" a "6.1.1.4" não 
precisarão constar do Envelope nº 2 - Documentos de Habilitação, se tiverem sido 
apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
 
6.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
6.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda (CNPJ); 
 
6.1.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, 
se houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto do certame; 
 
6.1.2.3. Provas de regularidades, em plena validade, para com as Fazendas 
Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes 
documentações: 
 
6.1.2.3.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva 
com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
 
6.1.2.3.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual que deverá ser 
comprovada através da apresentação de Certidão Negativa ou Certidão Positiva 
com efeitos de Negativa expedida pelo Estado em que estiver situado o licitante 
ou Declaração de Isenção devidamente assinada pelo representante legal do 
licitante, no caso de empresas cuja finalidade é exclusivamente a prestação de 
serviços; 
 
6.1.2.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal que deverá ser 
comprovada através da apresentação da Certidão Negativa ou Certidão Positiva 
com efeitos de Negativa dos Tributos Mobiliários relativos ao domicílio ou sede do 
proponente e em nome do mesmo. 
 
6.1.2.4. Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS 
mediante a apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - 
Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa; 
 
6.1.2.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade 
do FGTS; 
 
6.1.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com 
Efeitos de Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943. 
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6.1.2.6.1. Caso não seja exigível da licitante possuir algum dos documentos 
relacionados, em função de atividade específica que exerça, deverá ser 
apresentada declaração em nome da instituição financeira nesse sentido. 
 
6.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
6.1.3.1. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor 
da sede da licitante, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias, 
contados da data de apresentação da proposta; 
 
6.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
  
6.1.4.1. Prova de autorização de funcionamento ou registro ou inscrição da 
instituição financeira junto ao Banco Central do Brasil;  
 
6.1.4.2. Comprovação de aptidão para atender o objeto da presente licitação, o 
que darse-á por meio de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, que comprove(m) que a licitante está realizando ou já realizou, 
anteriormente, a prestação de serviços de características e quantidades 
compatíveis ao objeto licitado; 
 
6.1.4.2.1. O(s) atestado(s) apresentados deverão conter no mínimo: 
a) nome da contratante;  
b) período dos serviços atestados;  
c) local de prestação dos serviços;  
 
6.1.4.2.2. Será aceita a apresentação de atestados que se complementem, desde 
que referentes a serviços executados à mesma época e que a análise de sua 
totalidade atenda o objeto licitado.  
 
6.1.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 
6.1.5.1. Declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, de 
acordo com o modelo estabelecido no Anexo V - Modelo de Declaração de 
Regularidade para com o Ministério do Trabalho deste Edital; 
 
 
6.2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
6.2.1. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer 
processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, 
desde que acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou 
por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação. Quando o 
documento ou certidão permitir, os mesmos poderão ser apresentados na forma 
de publicação em órgão da Imprensa Oficial, ou então, impresso informatizado 
obtido via Internet. 
 
6.2.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de 
documentos em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se 
refere às certidões. 
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6.2.3. Serão inabilitadas as empresas licitantes que apresentarem documentos 
em desacordo, incompletos ou contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus 
anexos, não lograrem provar sua regularidade, bem como, as que estiverem sob 
processo de falência ou concordata ou cumprindo as penalidades previstas nos 
incisos III e IV, do artigo 87, da Lei nº 8.666/93, com as alterações posteriores. 
 
6.2.4. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a 
inabilitação da licitante; 
 
6.2.5. Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, 
esta Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias 
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 
 
6.2.6. O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta na 
internet nos sites dos órgãos expedidores para verificar a veracidade dos 
documentos obtidos por este meio eletrônico. 
 
6.2.7. Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome da 
licitante e, preferencialmente, com número de CNPJ. Se a licitante for matriz, 
todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os 
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria 
natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas 
em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da 
empresa. 
 
 
7. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
7.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados 
em participar do certame, com duração máxima de 30 (trinta) minutos. 
 
7.2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a Declaração 
de Pleno Atendimento aos Requisitos para Habilitação e Inexistência de Fato 
Impeditivo, de acordo com o estabelecido no Anexo III, do Edital e, em envelopes 
separados, a Proposta de Preços e os Documentos para Habilitação. 
 
7.2.1. Encerrado o período de credenciamento e na sequência, iniciada a abertura 
do primeiro Envelope nº 1 - Proposta de Preços, estará encerrado a possibilidade 
de admissão de novos participantes no certame. 
 
7.3. A análise das propostas, pelo Pregoeiro, visará ao atendimento das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as 
propostas: 
 
7.3.1. cujo objeto não atenda às especificações, aos prazos e às condições 
fixadas no Edital; 
 
7.3.2. que apresentem preços baseados exclusivamente em proposta das demais 
licitantes; 
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7.3.3.- que contiverem cotação de serviço diverso daquele constante neste Edital. 
 
7.4. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 
operações aritméticas que conduziram ao maior valor total orçado, procedendo-se 
às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos o preço 
global. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da 
proposta. 
 
7.5. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 
demais licitantes. 
 
7.6. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de 
lances, com observância dos seguintes critérios: 
 
7.6.1. seleção da proposta de maior preço global e das demais com preços até 
10% (dez por cento) inferiores àquela; 
 
7.6.2. não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida no subitem 
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os maiores preços, 
até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas 
as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes; 
 
7.6.3. para efeito de seleção será considerado o maior preço global. 
 
7.7. O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada 
de menor preço global e assim sucessivamente, observada a ordem de 
classificação de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de 
preços. 
 
7.7.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na 
ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente 
até a definição completa da ordem de lances. 
 
7.8. Os lances serão formulados em valores distintos e crescentes superiores ao 
maior preço global, observado o valor de aumento mínimo 1% (um por 
cento). 
 
7.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, 
não implicará na exclusão da licitante na etapa de lances verbais, podendo voltar 
a ofertá-lo nas rodadas subsequentes. 
 
7.10. Não haverá limite de rodadas para apresentação de lances. 
 
7.11. Os representantes dos licitantes poderão comunicar-se livremente com suas 
sedes por meio de telefones celulares, desde que não atrapalhem o bom 
andamento da sessão de processamento do pregão. 
 
7.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os 
participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances. 
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7.13. Considerada aceitável a proposta de maior preço global obedecidas as 
exigências fixadas no edital, será aberto o envelope contendo os documentos de 
habilitação do licitante, para confirmação das suas condições habilitatórias, 
sendo-lhe facultado o saneamento da documentação na própria sessão. 
 
7.13.1. Será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e 
empresas de pequeno porte, nos termos e condições da Lei Complementar nº 
123/2006. 
 
7.13.1.1. A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas 
empatadas, nas condições do subitem 7.13.1. 
 
7.13.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta 
melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, 
respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de 
pequeno porte, cujos valores das propostas, se enquadrem nas condições 
indicadas no subitem 7.13.1. 
 
7.13.3. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que 
trata o subitem 7.13, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será 
assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do 
preço. 
 
7.13.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a 
licitante desistente às penalidades legais cabíveis. 
 
7.14. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida 
com base nas disposições dos subitens 7.13.1 e 7.13.2, ou, na falta desta, com 
base na classificação de que trata o subitem 7.13, com vistas à redução do 
preço. 
 
7.15. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do 
maior preço, decidindo motivadamente a respeito. 
 
7.16. Considerada aceitável a oferta de maior preço, será aberto o envelope 
contendo os documentos de habilitação de seu autor. 
 
7.17. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação efetivamente entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de 
processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a 
apresentação de documentos novos. 
 
7.18. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos 
autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo 
impossibilidade devidamente justificada. 
 
7.19. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e 
não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante 
será inabilitada. 
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7.20. Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não 
será exigida comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a 
apresentação dos documentos indicados no subitem 6.1.2.- REGULARIDADE 
FISCAL deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à 
referida comprovação. 
 
7.20.1. Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas condições 
do subitem 7.20. deste item, deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena 
de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis. 
 
7.20.2. A comprovação de que trata o subitem 7.20.1. deste item, deverá ser 
efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de 
débitos, ou positivas com efeitos de negativas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do 
certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração. 
 
7.21. Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, a 
pessoa jurídica que apresentar o maior preço global será declarada vencedora. 
 
7.22. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para 
a habilitação, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o 
subitem 7.13. deste item, examinará a oferta subsequente de maior preço, 
negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso 
positivo, verificará as condições para habilitação e assim, sucessivamente, até a 
apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos para 
habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
 
7.23. Da sessão do pregão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão 
registradas as licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais 
apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida 
para habilitação, os recursos interpostos e demais ocorrências relevantes. 
 
7.24. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo 
todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente 
junto ao Setor de Licitações desta Administração, conforme estabelecido neste 
Edital; 
 
7.25. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada 
nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo 
ato, as licitantes presentes. 
 
7.26. No caso de ser marcada nova sessão, havendo mudança dos 
representantes da empresa, estes deverão apresentar documentos necessários 
ao credenciamento. 
 
7.27. O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências 
julgadas necessárias a análise das propostas, da documentação, e declarações 
apresentadas, devendo os licitantes atender as solicitações no prazo por ele 
estipulado, contado do recebimento da convocação. 
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8. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
8.1.- No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata 
e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para 
apresentação de suas razões recursais, ficando as demais licitantes desde logo 
intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr no término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos. 
 
8.2. Não será admitida a fundamentação de recursos por intermédio de fac-símile 
ou via e-mail. 
 
8.3. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a 
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo 
Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade 
competente para a homologação. 
 
8.4. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 
 
8.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e 
homologará o procedimento. 
 
8.6. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu 
acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
8.7. Nos eventuais recursos, a Recorrente deverá observar o seguinte: 
 
8.7.1. somente serão válidos os documentos originais; 
 
8.7.2. as razões deverão ser protocoladas no Departamento de Compras e 
Licitação, da Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista. 
 
8.7.3. não protocolando na forma definida, o Pregoeiro não apreciará o teor das 
citadas razões. 
 
8.7.4. os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados no Departamento de Compras e Licitação, da Prefeitura Municipal 
de Monte Azul Paulista. 
 
 
9.- DO CONTRATO  
 
9.1. A contratação do objeto desta licitação dar-se-á mediante assinatura de 
contrato, nos exatos termos da minuta integrante deste edital e dele fará parte, 
como se transcrito estivesse, eventual memorial descritivo ou quaisquer outros 
documentos integrantes do procedimento licitatório e indispensáveis para plena 
compreensão do mesmo.  
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9.2. O valor do contrato será o correspondente àquele apresentado pela licitante 
vencedora em sua proposta de preços. 
 
9.2.1. Não haverá ônus para o Município decorrente da presente licitação, sendo 
necessária apenas à oportuna indicação de rubrica da receita orçamentária que 
receberá os recursos a serem repassados pela instituição financeira, que 
obrigatoriamente será de Outras Receitas Correntes.  
  
9.3. A licitante considerada vencedora será convocada para, num prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, bem como o respectivo Termo de 
Ciência e de Notificação, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81 e 87 da Lei Federal nº 
8.666/93.  
  
9.3.1. A formalização do contrato dar-se-á nas dependências da Prefeitura 
Municipal de Monte Azul Paulista, junto ao Setor de Licitação.  
  
9.4. Em caso de a convocada não comparecer para assinatura do contrato é 
facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas à 
primeira classificada, inclusive quanto ao valor, ou revogar a licitação.  
  
9.4.1. Para as licitantes convocadas nestas condições, em caso de recusa, não se 
aplicam às sanções previstas no item 9.3. supra. 
  
9.5. Caberá à licitante vencedora indicar seu representante legal, devidamente 
qualificado, com poderes para assinar o contrato, sendo que a documentação 
comprobatória ficará arquivada nos autos do processo licitatório, na Prefeitura 
Municipal de Monte Azul Paulista, podendo ser procuração, contrato social, CRC, 
ou documento equivalente.  
  
9.6. Quando da contratação, a licitante vencedora deverá manter todas as 
condições de qualificação apresentadas no processo licitatório.  
 
9.7. Os contratos e/ou convênios, porventura, existentes entre o Município e 
outras instituições financeiras - e somente aqueles que possam vir a afetar o 
objeto licitado - serão denunciados na forma prevista nos próprios instrumentos, 
devendo a adjudicatária respeitá-los até sua definitiva extinção. 
  
 
10. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
10. 1. O prazo de vigência contratual será de 60 (sessenta) meses, 
improrrogável.  
  
10.2. O prazo para a instalação e ativação de Posto de Atendimento 
Bancário/Agência será de no máximo 60 (sessenta) dias, contados do 
recebimento de “Ordem de Instalação” emitida pela Administração.  
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10.2.1. Excepcionalmente, em decorrência de fato superveniente devidamente 
justificado no respectivo processo de contratação, o prazo supra poderá ser 
prorrogado. 
  
10.3. Após concluídas as instalações ou adequações necessárias para 
funcionamento das operações da instituição financeira vencedora, será então 
emitida pela Administração a competente “Ordem de Início dos Serviços” para 
efetivo início dos trabalhos.  
  
10.3.1. A instituição financeira deverá iniciar a prestação dos serviços 
imediatamente após o recebimento da citada “Ordem de Início dos Serviços”.  
 
 
11. DA FORMA DE PAGAMENTO E DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
11.1. O licitante vencedor deverá promover o pagamento integral ofertado 
em sua proposta no prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, contados 
da data de assinatura do contrato, sob pena de rescisão do contrato, sem 
prejuízo das sanções legais previstas neste instrumento. 
 
11.2. O pagamento do valor ofertado pela licitante vencedora ao Município deverá 
ser depositado em conta-corrente oportunamente indicada; 
 
11.3. o valor ofertado será pago em moeda corrente nacional, sem qualquer 
desconto, seja a que título for. 
 
11.4. O contrato poderá ser rescindido pela ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações. 
 
11.5. A rescisão poderá se dar de modo unilateral ou amigável, conforme decorra 
de inadimplemento das partes ou conveniência para a Administração, respeitadas 
suas conseqüências legais, nos moldes dos artigos 79 e 80 da Lei Federal nº 
8.666/93 e ulteriores alterações. 
 
 
12. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
12.1. A licitante, que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver 
a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais 
cominações legais. 
 
12.2. Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará 
sujeita às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações. 
 
12.3. Penalidades serão aplicadas mediante procedimentos administrativos, 
garantindo o exercício de prévia e ampla defesa. 



 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
Praça Rio Branco, n.º 86 - CEP 14.730-000 

 

 16

 
13. DOS ESCLARECIMENTOS, PROVIDÊNCIAS OU IMPUGNAÇÕES AO 
EDITAL 
 
13.1. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório do Pregão. 
 
13.2. Não será admitida impugnação do Edital por intermédio de fac-símile ou via 
e-mail. 
 
13.3. A solicitação de esclarecimentos, providências ou impugnação do ato 
convocatório do Pregão será dirigida à autoridade subscritora do Edital, por 
petição escrita, que decidirá no prazo de 1 (um) dia útil anterior à data fixada 
para recebimento das propostas. 
 
13.3.1. As petições deverão ser protocoladas junto ao no Departamento de 
Compras e Licitação, da Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista. 
 
13.4. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
a realização do certame. 
 
13.4.1. Em caso de alteração no texto do Edital e de seus Anexos, que afete a 
formulação das propostas, o prazo de divulgação será retificado. 
 
13.5. Não protocolando na forma definida, o Pregoeiro não apreciará o teor das 
petições. 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e 
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
  
14.2. O Aviso de Licitação, do presente certame deverá ser publicado em resumo 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em Jornal de ampla circulação no 
Estado de São Paulo, na Imprensa Oficial Eletrônica do Município disponibilizada 
no site oficial do município: www.monteazulpaulista.sp.gov.br e afixado no lugar 
de costume em mural existente nas dependências do Paço Municipal. 
 
14.3. Os demais atos pertinentes, como intimações, comunicados e outros 
relativos à licitação presente, quando necessários serão formalizados através de 
publicação na Imprensa Oficial Eletrônica do Município disponibilizada no site 
oficial do município: www.monteazulpaulista.sp.gov.br. 
 
14.4. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes 
ficarão à disposição para sua retirada ou, caso isso não aconteça, os mesmos 
serão devolvidos oportunamente, após a celebração do contrato ou instrumento 
equivalente. 
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14.5. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei 
Federal 10.520/02, bem como da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
14.6. É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação 
que deveria constar ou ter sido providenciada no ato da sessão pública, pelas 
licitantes. 
 
14.7. Esta licitação será anulada, se ocorrer ilegalidade no seu processamento ou 
no julgamento, podendo ser revogada, a juízo exclusivo da Administração, se for 
considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse público, sem que caiba 
direito a qualquer indenização. 
 
14.8. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação 
de suas propostas e a Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 
do resultado do processo licitatório. 
 
14.9. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
14.10. Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista ou 
ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no horário e local aqui estabelecidos, desde que não haja 
comunicação do Pregoeiro em contrário. 
 
14.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 
 
14.12. Para dirimir as questões oriundas do presente Edital, não resolvidas na 
esfera administrativa, é competente o Foro da Comarca de Monte Azul Paulista 
/SP., por mais privilegiado que outro seja. 
 
14.13. O Edital e seus Anexos da presente Licitação serão fornecidos aos 
interessados gratuitamente no site oficial do município: 
www.monteazulpaulista.sp.gov.br. 
 
 
14.14. Integram o presente Edital: 
 
Anexo I - Modelo de Proposta de Preços; 

Anexo II - Modelo Referencial de Instrumento Particular de Procuração; 

Anexo III - Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de 

Habilitação e Inexistência de Fato Impeditivo; 

Anexo IV - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte; 
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Anexo V - Modelo de Declaração de Regularidade para com o Ministério do 

Trabalho; 

Anexo VI - Termo de Referência. 

Anexo VII – Minuta do Contrato 

Anexo VIII – Termo de Ciência e Notificação ( só do Licitante vencedor) 

 

  Monte Azul Paulista/S, 30 de Dezembro de 2019. 
 
 
 
 
                                      ___________________________ 

Marcelo Otaviano Dos Santos 
Prefeito do Município 
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ANEXO I 
 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 
 
 
 
DADOS DO LICITANTE  
  
Denominação:____________________________________________________ 

Endereço:_____________________________________, Nº ___; CEP: ______ 

Fone: ( )______; Fax: ( )_______;   

CNPJ:_________/_____-__; e-mail:_____________.   
  
REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL 038/2019 
                         PROCESSO Nº 098/2019 
 
 
OBJETO: Contratação de Instituição Financeira para os Serviços de 
Processamento e Gerenciamento da folha de pagamento, Centralizando 
todas as atividades bancárias referentes a esta, abrangendo todos os tipos 
de vínculos existentes da Administração Direta do Município de Monte Azul 
Paulista/SP e da Autarquia SAEMAP - Serviço Autônomo de Água e Esgoto e 
Meio Ambiente de Monte Azul Paulista; 
 
 
 
 
PROPONHO a realizar os Serviços de Processamento e Gerenciamento da 
folha de pagamento, Centralizando todas as atividades bancárias referentes 
a esta, abrangendo todos os tipos de vínculos existentes da Administração 
Direta do Município de Monte Azul Paulista/SP e da Autarquia SAEMAP - 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto e Meio Ambiente de Monte Azul 
Paulista, e em conformidade com o discriminado no Anexo I – Termo de 
Referência, a ser cumprido nos termos do Anexo VI - Minuta de Contrato, NO 
SEGUINTE VALOR; 
 
R$:_________,____  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:___________________.  
   
Prazo de validade da proposta: ______ dias (mínimo de 60 dias) contados a 
partir da data de apresentação da proposta;   
 
DECLARO que o valor total ofertado é líquido, não cabendo quaisquer deduções 
(encargos financeiros, taxas, tributos, despesas diretas ou indiretas, etc.).  
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DECLARO que o pagamento, sera efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) 
dias corridos, contados da data de assinatura do contrato, sob pena de rescisão 
do contrato, sem prejuízo das sanções legais previstas neste instrumento. 
 
  
Monte Azul Paulista-SP, ____ de ________________ de ____.  
  
  

_______________________________________ 
Assinatura do representante 

 
 

Nome do representante: ______________________________ 
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ANEXO II 
 
 

MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE 
PROCURAÇÃO 

 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA 
Referência: Pregão Presencial nº 038/2019 - Processo nº 098/2019 
 
 
A empresa _____(nome da pessoa jurídica), CNPJ nº ______________, com 
sede na _______________, através do seu representante legal, infra-assinado, 
nomeia e constitui seu bastante procurador o(a) senhor(a) 
________________________, portador (a) do RG. nº ______________, inscrito 
(a) no CPF/MF. sob nº ________________, outorgando-lhe plenos poderes para 
representá-la na sessão pública do Pregão Presencial em referência, em especial 
para formular lances verbais, interpor recursos e/ou deles desistir, negociar e 
efetuar as providências necessárias para que a outorgante mantenha-se 
satisfatoriamente neste procedimento. 
 
 
   .........................., ....... de ............................. de 2019. 
 
 
 
 
 
     _______________________________________ 
     Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs: este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa 
proponente e assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) 
devidamente habilitado(s), COM FIRMA RECONHECIDA. 
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ANEXO III 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA 
Referência: Pregão Presencial nº 038/2019 - Processo nº 098/2019 
 
 
(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no 
CNPJ sob n° ......................, neste ato representada pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 
 
 
DECLARAR, sob as penas das Leis Federais nºs: 10.520/02 e 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, conhecer e aceitar todas as condições constantes da 
licitação em referência, bem como de seus Anexos, e que, desse modo, 
cumprimos plenamente a todos os requisitos necessários à habilitação e 
participação no mesmo. 
 
 
DECLARAR, para fins de participação da licitação em referência, promovido pela 
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista-SP, declaro sob as penas das Leis 
Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93 e ulteriores alterações, a inexistência de fato 
impeditivo para licitar e/ou contratar com a Administração Pública, direta ou 
indireta, e que a mesma não foi declarada inidônea pelo Poder Público, em 
nenhuma esfera e não está suspensa para licitar ou contratar com a 
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista-SP, e que se compromete a 
comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 
 
     Por ser verdade assina a presente 
 
 
    .........................., ....... de ............................. de 2019. 
 
 
 
     ___________________________ 
     Razão Social da Empresa 
     Nome do responsável/procurador 
     Cargo do responsável/procurador 
     N° do documento de identidade 
 
 
Obs: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa 
proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou 
procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO IV 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA 
Referência: Pregão Presencial nº 038/2019 - Processo nº 098/2019 
 
 
(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no 
CNPJ sob n° ......................, neste ato representada pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 
 
 
DECLARAR, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas 
neste ato convocatório, que a empresa................................. (Razão Social da 
Empresa)..................., é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 
termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, 
portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no 
procedimento licitatório em referência, realizado pela Prefeitura Municipal de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  
 
 
     Por ser verdade assina a presente. 
 
 
   ................., ........... de ................................ de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
     ___________________________ 
     Razão Social da Empresa 
     Nome do responsável/procurador 
     Cargo do responsável/procurador 
     N° do documento de identidade 
 
 
Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa 
proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou 
procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO V 

 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO 

DO TRABALHO 
 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA 
Referência: Pregão Presencial nº 038/2019 - Processo nº 098/2019 
 
 
(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no 
CNPJ sob n° ......................, neste ato representada pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 
 
 
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as 
penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no 
que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da 
Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   
). 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
     Por ser verdade assina a presente. 
 
 
     ..................., ........... de ................................ de 
2019. 
 
 
 
     ___________________________ 
     Razão Social da Empresa 
     Nome do responsável/procurador 
     Cargo do responsável/procurador 
     N° do documento de identidade 
 
 
Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa 
proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou 
procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO VI 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
PREGÃO 038/2019 
PROCESSO 098/2019 
 
 
 
1. OBJETO 
 
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa de 
Instituição Financeira para os Serviços de Processamento e Gerenciamento da 
folha de pagamento, centralizando todas as atividades bancárias referentes a 
esta, abrangendo todos os tipos de vínculos existentes da Administração Direta 
do Município de Monte Azul Paulista/SP e da Autarquia SAEMAP – Secretaria de 
Água e Esgoto e Meio Ambiente de Monte Azul Paulista, observando as 
especificações deste documento, bem como os normativos e a legislação 
aplicável. 
 
2. DAS ATIVIDADES 
 
2.1. O processamento e crédito em conta corrente, com exclusividade, da 
operação e execução da folha de pagamento, as especificidades e regime a que 
estão submetidos os servidores da Administração Direta e da Autarquia, sejam 
eles: ativos, inativos, pensionistas e, ainda, estagiários e jovens aprendizes, se for 
o caso, cabendo à Administração e a Autarquia fornecer as informações 
necessárias e os atos normativos internos que, no seu âmbito, regem as relações 
trabalhistas e/ou de vínculo, bem como as respectivas informações necessárias 
para dar suporte à criação, implantação e manutenção dos serviços descritos 
neste documento, competindo à Contratada conhecer e aplicar na prestação dos 
serviços a legislação vigente aplicável a cada caso. 
 
3. DAS DEFINIÇÕES 
 
3.1. Todos os valores financeiros e os demais dados constante deste documento 
e do Edital, são aproximados, servindo como referencial, onde poderá variar tanto 
para mais quanto para menos nas devidas proporções, em relação aos exercícios 
futuros. 
 
3.2. A Instituição Financeira, vencedora do certame, deverá comunicar a 
Administração, o quanto antes, através de documento protocolado ao Recursos 
Humanos, sobre quaisquer determinação, norma, decreto ou lei que implique em 
débito, desbloqueio ou movimentação em conta, inclusive as provenientes de 
decisões judiciais. 
 
3.3. A Instituição Financeira, vencedora do certame, não terá direito a qualquer 
pagamento ou remuneração oriunda dos cofres públicos municipais pelos 
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serviços prestados ou, ainda, por quaisquer prestação de serviço bancário 
correlato. 
 
3.4. A Administração CONTRATANTE deverá a qualquer tempo ser um cliente 
preferencial, onde a Instituição Financeira vencedora deverá assegura-lhe as 
devidas vantagens por ela oferecida a seus clientes em situação similar. 
 
3.5. A Administração CONTRATANTE deverá ser isenta de todas e quaisquer 
tarifas, taxas ou similares, ainda que não previstas neste edital, inclusive, caso 
venha a ocorrer, para as contas do regime de adiantamento abertas em nome dos 
servidores autorizados. 
 
3.5.1. A Administração informará quando das contas a serem abertas com as 
informações dos servidores para abertura de contas em regime de adiantamento. 
 
3.6. Os pagamentos ao funcionalismo serão efetuados por meio de credito em 
conta corrente, podendo, a critério das partes no decorrer do contrato, haver 
análise de outras forma de consecução do objeto. 
 
3.7. A Instituição Financeira terá total responsabilidade em proceder todas as 
adaptações necessárias nos softwares da própria Instituição, visando o 
aprimoramento e o perfeito funcionamento do sistema de receptação dos arquivos 
de folha de pagamento. 
 
3.8. No que diz respeito aos servidores municipais cujas contas tenham sido 
abertas para recebimento de salários e, observado o disposto na Resolução nº 
3.424, de 21 de dezembro de 2006 ou posteriores emitidas pelo Banco Central do 
Brasil, fica vedado a instituição financeira cobrar tarifas no tocante aos seguintes 
serviços: 
I. Abertura e ou manutenção de conta corrente; 
II. Fornecimento de cartão magnético e talonários de cheques para movimentação 
dos créditos; 
III. Saques totais e parciais dos créditos; 
IV. Transferência, total parcial, dos créditos para outras instituições; 
V. Realização de saques em guichê de caixa ou em terminal de autoatendimento 
e/ou pela internet; 
VI. Fornecimento de extratos, contendo a movimentação dos últimos 30 (trinta) 
dias anteriores; 
VII. Realização de consultas por intermédio da internet; 
VIII. Compensação de cheques. 
 
3.8.1. As vedações previstas no subitem anterior não impedem a contratação de 
pacotes de serviços pelos servidores, podendo a instituição financeira negociar 
diretamente com os servidores públicos outras tarifas, que não àquelas descritas 
nos itens anteriores, visando o fornecimento de outros serviços bancários 
 
3.9. A Instituição Financeira deverá solicitar anuência prévia à Administração no 
caso de implementação de alterações no sistema de pagamento utilizado que 
impliquem em modificações de procedimentos operacionais no relacionamento 
com a própria Administração ou com os servidores ativos, inativos, pensionistas e 
estagiários. 
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3.10. A Instituição Financeira vencedora do certame, poderá renegociar, sem 
nenhum encargo adicional, os débitos dos servidores referentes a empréstimos 
bancários consignados em folha, proporcionando a esses servidores iguais ou 
melhores condições às anteriormente contratadas com outras Instituições, 
inclusive no que diz respeitos aos prazos estabelecidos e às taxas praticadas. 
 
3.11. A Instituição Financeira vencedora do certame deverá disponibilizar 
relatórios periódicos, analíticos e sintéticos em meio digital e impressos, conforme 
o caso, mediante solicitação da Administração quando necessário. 
 
3.12. A Instituição Financeira deverá garantir o desenvolvimento de produtos 
específicos para os servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários, como: 
empréstimos, financiamentos e investimentos, com condições especiais de 
cobrança de juros, inclusive do cheque especial. 
 
3.13. A concessão de créditos consignados aos servidores e estagiários 
obedecerá ao disposto na Lei, onde a Instituição Financeira vencedora do 
certame para concessão desses serviços celebrará com o Município o termo de 
convênio, consoante o que dispõe a legislação vigente. 
 
3.13.1. No caso de pactuação de empréstimo consignado aos servidores 
municipais, deverá ser aplicado juros menores que os praticados no mercado 
para o mesmo produto, bem como, taxas de juros mais baixos que os praticados 
no mercado, no caso de cheques especiais e cartão de crédito. 
 
3.14. A Instituição Financeira vencedora do certame deverá ceder sistema 
informatizado seguro e eficiente para executar todas as tarefas e atividades 
contidas no objeto deste Termo de Referência e transferências dos créditos aos 
servidores públicos, observadas as regras estabelecidas pelo Banco Central do 
Brasil. 
 
3.14.1. Obrigatoriamente os computadores e os usuários envolvidos deverão ter 
suas identidades verificadas e registradas para qualquer tipo de movimentação e 
acessos aos sistemas (logs de acesso), por certificação digital ou equivalente, 
que deverão ser criptografadas. 
 
3.15. Todas as trocas de informações entre as unidades promotoras desta 
licitação e a Instituição Financeira vencedora do certame, deverão ser tratadas de 
forma sigilosa, segura e eficiente, objetivando manter a veracidade e a 
autenticidade de todas as informações, observadas as normas legais vigentes. 
 
 
4. DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E EQUIPE TÉCNICA 
 
4.1. A Instituição Financeira vencedora do certame deverá possuir agência no 
Município de Monte Azul Paulista/SP, para atendimento dos servidores públicos 
municipais. Caso não possua, o prazo máximo para a sua instalação será de até 
60 (sessenta) dias, contados da data de assinatura do contrato. 
 



 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
Praça Rio Branco, n.º 86 - CEP 14.730-000 

 

 28

4.2. O horário de funcionamento será o estabelecido pelo Banco Central do Brasil, 
das 10:00 às 15:00 horas. 
 
4.3. Deverá a agência possuir caixas eletrônicos em quantidade suficiente para 
atender a quantidade de servidores objeto desta licitação. 
 
4.3.1. Ficará a critério da Instituição Financeira vencedora do certame 
dimensionar e instalar, às suas próprias expensas, Caixas Eletrônicos ou 
qualquer meio eletrônico que permita ao usuário realizar o autoatendimento, sem 
que haja necessidade da intervenção de funcionamento da Instituição Financeira 
para realizar esse atendimento. 
 
4.4. A Instituição Financeira vencedora do certame, se compromete a manter 
pessoal técnico capacitado e habilitado, em número adequado para atender as 
necessidades operacionais do objeto deste termo e indicar um gerente com 
poderes de direção e supervisão, que será o preposto na instituição perante o 
Município. 
 
 
5. DOS PRAZOS 
 
5.1. O contrato terá de vigência de 60 (sessenta) meses, contados da data de sua 
assinatura. 
 
 
6. FORMA DE PAGAMENTO 
 
6.1. A Instituição Financeira vencedora do certame deverá promover o 
pagamento integral, oferecido em sua proposta, no prazo de até 10 (dez) 
dias corridos, contados da data de assinatura do contrato, para exploração 
dos serviços ora licitados, mediante ordem bancária creditada na conta do 
Município, a ser indicada na ocasião da assinatura do contrato. 
 
6.2. Do prazo previsto no item 6.1., até a data do efetivo pagamento, caso haja 
atraso, haverá pagamento de juros proporcionais de 1% (um por cento) ao mês, 
não capitalizados. 
 
 
7. JUSTIFICATIVA 
 
7.1. Necessária a Contratação de Instituição Financeira pela necessidade de 
operacionalizar o pagamento dos créditos provenientes da Folha de Pagamento 
dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários do Município de Monte 
Azul Paulista/SP., da Administração Direta e da Autarquia SAEMAP - Secretaria 
de Água e Esgoto e Meio Ambiente de Monte Azul Paulista. 
 
 
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
8.1. Os servidores do Município de Monte Azul Paulista/SP e da Autarquia 
recebem o salário, no último dia útil de cada mês; 
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8.2. Os servidores recebem a primeira parcela do 13º salário (50% sem 
descontos) no mês de seu aniversário, sendo este ato opcional, ou, outubro e a 
segunda parcela no mês de dezembro, normalmente no dia 20. 
 
8.3. Durante o prazo do contrato apenas a CONTRATADA será autorizada a 
realizar propaganda e venda de produtos bancários nos prédios pertencentes à 
Administração relativamente ao produto licitado. 
 
 
9. DA PROPOSTA 
 
9.1. Com a finalidade de aferição da proposta mais vantajosa à Administração, o 
Município de Monte Azul Paulista/SP adotará como critério o maior preço 
ofertado, referente aos serviços objeto desta contratação. 
 
 
10. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
10.1. Promover a abertura de contas, dos servidores do Município de Monte Azul 
Paulista/SP, na modalidade conta corrente, efetuando a coleta de dados, 
documentos e assinaturas necessários, no local e horário de trabalho (dentro do 
horário de atendimento bancário). 
 
10.2. Contar com estabelecimento/agência na cidade de Monte Azul Paulista/SP. 
 
10.3. Ter sistema informatizado compatível com o CONTRATANTE, de forma a 
possibilitar que todas as operações sejam feitas por meio eletrônico e on line, 
sendo que no caso de incompatibilidade a CONTRATANTE e a CONTRATADA 
comprometem-se, mutuamente, a fazer os ajustes necessários em seus 
respectivos sistemas de processamento de dados, para o fiel cumprimento das 
obrigações ora assumidas. 
 
10.4. Efetuar os créditos dos pagamentos nas contas dos servidores, sem 
qualquer custo tanto para CONTRATANTE quanto para o servidor, em 
conformidade com as informações repassadas pelo Município de Monte Azul 
Paulista/SP. 
 
10.5. Respeitar o limite da margem consignável dos salários no caso de 
concessão de empréstimos aos servidores, solicitando para tal as informações 
necessárias ao Município de Monte Azul Paulista/SP.  
 
10.6. Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao Município de 
Monte Azul Paulista/SP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato.  
 
10.7. Responder por todos os impostos, taxas, seguros, e quaisquer outros 
encargos que incidam ou venham a incidir sobre os respectivos serviços a serem 
prestados. 
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10.8. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
 
10.9. Reparar ou corrigir, dentro do prazo estipulado pelo Município de Monte 
Azul Paulista/SP, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas pela 
fiscalização dos serviços.  
 
10.10. O Município de Monte Azul Paulista/SP não assume, inclusive para efeitos 
da Lei nº 8.078/1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor, qualquer 
responsabilidade pela atividade exercida pela Contratada. 
 
10.11. O Município de Monte Azul Paulista/SP não assume qualquer 
responsabilidade pelos compromissos assumidos por seus servidores.  
 
10.12. É vedada a subcontratação de outra instituição financeira, mesmo que seja 
sua controlada ou controladora, para a execução total ou parcial dos serviços, 
objeto desta licitação. 
 
10.13. Executar fielmente o objeto do contrato, comunicando imediatamente e com 
antecedência o representante legal da CONTRATANTE, na hipótese de 
ocorrência de qualquer fato impeditivo de seu cumprimento. 
 
10.14. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos 
serviços e prestar informações julgadas necessárias, em tempo hábil, 
principalmente quando solicitadas pela CONTRATANTE. 
 
10.15. Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e 
irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as 
reclamações formuladas. 
 
10.16. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela 
CONTRATANTE, atendendo prontamente a todos as reclamações. 
 
10.17. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente 
Contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE, sob pena de 
rescisão contratual e aplicação das demais penalidades cabíveis. 
 
10.18. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa, 
sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de 
que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, devendo orientar seus 
empregados nesse sentido. 
 
10.19. Não utilizar o nome da CONTRATANTE, ou sua qualidade de 
CONTRATADA, em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por 
exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos, sob pena de rescisão do 
presente contrato. 
 
 
11. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 
 
11.1. Emitir Ordem de Serviço, devidamente datada e assinada. 
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11.2. Fiscalizar a execução, podendo para tanto, sustar, recusar, ou pleitear a 
substituição dos serviços que não atendem às especificações e descrições 
licitadas, suas normas, especificações técnicas usuais ou que atentem contra a 
segurança dos usuários ou de terceiros.  
 
11.3. Informar sempre que solicitado pela CONTRATADA, o saldo da margem 
consignável dos salários dos servidores, por ocasião da solicitação de 
empréstimos. 
 
11.4. A CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA, através de intercâmbio de 
informações em meio magnético, conforme layout dos arquivos fornecidos pela 
CONTRATADA, os dados necessários ao cadastramento dos servidores e à 
efetivação dos pagamentos. 
 
11.5. Os arquivos de pagamento serão entregues à CONTRATADA com pelo 
menos 02 (dois) dias úteis para crédito aos servidores e a autorização para débito 
no dia do débito efetivo, de acordo com o layout. 
 
11.6. Garantir as informações e documentação necessária à execução dos 
serviços por parte da CONTRATADA, com a inclusão e exclusão de servidores. 
 
11.7. Disponibilizar os recursos financeiros necessários no dia do pagamento dos 
servidores, através de depósito em conta corrente, TED – Transferência 
Eletrônica Disponível, sendo vedada a transferência antecipada de recursos 
financeiros para as instituições financeiras não oficiais por constituírem 
disponibilidades de caixa, cujo depósito deve ocorrer, exclusivamente, em 
instituições financeiras oficiais, conforme o §3º do artigo 164 da Constituição 
Federal. 
 
11.8. Prestar todo o apoio necessário a CONTRATADA para que seja alcançado 
o objeto do termo em toda sua extensão. 
 
11.9. O contratante e a instituição financeira irão viabilizar, mutuamente, os 
ajustes necessários para garantir a compatibilidade operacional e de sistemas de 
informática com a finalidade de garantir e permitir que qualquer das partes, a 
qualquer circunstância e tempo verifique integral cumprimento da prestação do 
serviço contratado. 
 

12. INFORMAÇÕES: SERVIDORES E FAIXA SALARIAL DA PREFEITURA DO 
MUNICIPIO DE MONTE AZUL PAULISTA 

 

PIRÂMIDE SALARIAL DA FOLHA DE 
SERVIDORES EFETIVOS 

FAIXA SALARIAL (R$) QTDE. FUNCIONÁRIOS 
ATÉ 1.000,00 - 
1.001,00 A 2.000,00 365 
2.001,00 A 3.000,00 183 
3.001,00 A 4.000,00 89 
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4.000,00 A 5.000,00 48 
5.000,00 A 6.000,00 10 
ACIMA DE 6.000,00 4 
TOTAL GERAL 699 

 
PIRÂMIDE SALARIAL DA FOLHA DE 

SERVIDORES COMISSIONADOS 
FAIXA SALARIAL (R$) QTDE. FUNCIONÁRIOS 

ATÉ 1.000,00 - 
1.001,00 A 2.000,00 15 
2.001,00 A 3.000,00 - 
3.001,00 A 4.000,00 - 
4.000,00 A 5.000,00 12 
5.000,00 A 6.000,00 - 
ACIMA DE 6.000,00 - 
TOTAL GERAL 27 

 
PIRÂMIDE SALARIAL DA FOLHA DE 

ESTAGIÁRIOS 
FAIXA SALARIAL (R$) QTDE. FUNCIONÁRIOS 

250,00 -- 
300,00 -- 
400,00 -- 
700,00 43 
TOTAL GERAL 43 

       
 
              TOTAL DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA = 769 
 

VALORES (R$) DA FOLHA DE PAGAMENTO  
REFERÊNCIA 10/2019 

TOTAL DE 769 FUNCIONÁRIOS 
BRUTO 2.590.000,00 

LÍQUIDO 1.980.000,00 

 

13 -INFORMAÇÕES: SERVIDORES E FAIXA SALARIAL DO SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE MONTE AZUL 
PAULISTA/SP. 

 

PIRÂMIDE SALARIAL DA FOLHA DE 

SERVIDORES EFETIVOS 

FAIXA SALARIAL (R$) QTDE. FUNCIONÁRIOS 

ATÉ 1.000,00 -- 
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1.001,00 A 2.000,00 01 

2.001,00 A 3.000,00 17 

3.001,00 A 4.000,00 11 

ACIMA DE 4.000,00 03 

TOTAL GERAL 32 

 

PIRÂMIDE SALARIAL DA FOLHA DE 

SERVIDORES COMISSIONADOS 

FAIXA SALARIAL (R$) QTDE. FUNCIONÁRIOS 

ATÉ 1.000,00 -- 

1.001,00 A 2.000,00 -- 

2.001,00 A 3.000,00 01 

3.001,00 A 4.000,00 02 

ACIMA DE 4.000,00 01 

TOTAL GERAL 04 

 

PIRÂMIDE SALARIAL DA FOLHA DE 

ESTAGIÁRIOS 

FAIXA SALARIAL (R$) QTDE. FUNCIONÁRIOS 

250,00 -- 

300,00 -- 

400,00 -- 

700,00 02 

TOTAL GERAL 02 

 
 
 
 

TOTAL DE FUNCIONARIOS DA SAEMAP = 38 
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VALORES (R$) DA FOLHA DE PAGAMENTO  

REFERÊNCIA 10/2019  

 

BRUTO 122.789,17 

LÍQUIDO 100.815,86 

 

OBSERVAÇÕES: 

 Não há servidores inativos na folha de pagamento do SAEMAP; 

 Não há servidores temporários na folha de pagamento do SAEMAP; 

 O 13º salário é pago no mês do aniversário do servidor (50%) e em 
dezembro (50%); 

 Os valores da folha de pagamento variam cerca de 5% para maior ou 
menor a cada mês, a depender do pagamento de férias, horas extras e 
outros. 

 
 
14. Informação do números de servidores totais PREFEITURA(769)+ 
SAEMAP(38) = 807 ( OITOCENTOS E SETE ) SERVIDORES 
 
Monte Azul Paulista/SP,30 de Dezembro de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

Mario Aparecido da Cruz 
Secretário de Governo 
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ANEXO VII 

 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 000/2019. 
 

CONTRATO Nº 000/2019 ENTRE A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE 
AZUL PAULISTA E A EMPRESA ...............................,  
 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2.019 
PROCESSO DE COMPRAS Nº 098/2019 
 
 
Ao(s) ___ (______________) dia(s) do mês de ___________ do ano de 2.019, 
nesta cidade de Monte Azul Paulista, Estado de São Paulo, compareceram, de 
um lado, o Município de Monte Azul Paulista, inscrito no CNPJ(MF) nº 
52.942.380/0001-87, com sede executiva na Prefeitura Municipal, localizada na 
Praça Rio Branco, n. 86, Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
Sr. Paulo Sergio David, brasileiro, casado, no efetivo exercício do cargo, portador 
do RG n.º 5.899.297-2-SSP/SP e do CPF(MF) n.º 932.066.318-15, doravante 
designado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa _______, inscrita no 
CNPJ(MF) nº ________, Inscrição Estadual nº _________, com sede na 
_________, nº ______, na cidade de __________, Estado de _________, neste 
ato representada pelo(a) seu(a) sócio-diretor(a), o(a) Senhor(a)--
________(nacionalidade),______(estado civil), ____,portador(a) do RG nº _____-
_____/____ e CPF(MF) nº _________, doravante designada CONTRATADA, 
com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e suas respectivas alterações, na Lei 
Federal nº 10.520/2002, e no Decreto Municipal nº 2136, de 04 de Junho de 
2.009, Lei nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei Complementar nº 147, de 
07 de Agosto de 2014, Decreto Federal 8.538, de 06 de Outubro de 2015,  têm 
justo e combinado entre si, o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO, 
decorrente do Pregão nº 038/2.019, seus anexos e a proposta da vencedora do 
referido certame, aos quais se vinculam, mediante condições e cláusulas a seguir 
estabelecidas: 
 
 
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
  
1.1. Constitui objeto do presente a Contratação de Instituição Financeira para os 
Serviços de Processamento e Gerenciamento da folha de pagamento, 
Centralizando todas as atividades bancárias referentes a esta, abrangendo todos 
os tipos de vínculos existentes da Administração Direta do Município de Monte 
Azul Paulista/SP e da Autarquia SAEMAP - Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
e Meio Ambiente de Monte Azul Paulista, e em conformidade com o discriminado 
no Anexo I – Termo de Referência,  
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CLÀUSULA SEGUNDA - DAS ATIVIDADES 
 
2.1. O processamento e crédito em conta corrente, com exclusividade, da 
operação e execução da folha de pagamento, as especificidades e regime a que 
estão submetidos os servidores da Administração Direta e da Autarquia, sejam 
eles: ativos, inativos, pensionistas e, ainda, estagiários e jovens aprendizes, se for 
o caso, cabendo à Administração e a Autarquia fornecer as informações 
necessárias e os atos normativos internos que, no seu âmbito, regem as relações 
trabalhistas e/ou de vínculo, bem como as respectivas informações necessárias 
para dar suporte à criação, implantação e manutenção dos serviços descritos 
neste documento, competindo à Contratada conhecer e aplicar na prestação dos 
serviços a legislação vigente aplicável a cada caso. 
 
 
CLÀUSULA - DAS DEFINIÇÕES 
 
3.1. Todos os valores financeiros e os demais dados constante deste documento 
e do Edital, são aproximados, servindo como referencial, onde poderá variar tanto 
para mais quanto para menos nas devidas proporções, em relação aos exercícios 
futuros. 
 
3.2. A Instituição Financeira, vencedora do certame, deverá comunicar a 
Administração, o quanto antes, através de documento protocolado ao Recursos 
Humanos, sobre quaisquer determinação, norma, decreto ou lei que implique em 
débito, desbloqueio ou movimentação em conta, inclusive as provenientes de 
decisões judiciais. 
 
3.3. A Instituição Financeira, vencedora do certame, não terá direito a qualquer 
pagamento ou remuneração oriunda dos cofres públicos municipais pelos 
serviços prestados ou, ainda, por quaisquer prestação de serviço bancário 
correlato. 
 
3.4. A Administração CONTRATANTE deverá a qualquer tempo ser um cliente 
preferencial, onde a Instituição Financeira vencedora deverá assegura-lhe as 
devidas vantagens por ela oferecida a seus clientes em situação similar. 
 
3.5. A Administração CONTRATANTE deverá ser isenta de todas e quaisquer 
tarifas, taxas ou similares, ainda que não previstas neste edital, inclusive, caso 
venha a ocorrer, para as contas do regime de adiantamento abertas em nome dos 
servidores autorizados. 
 
3.5.1. A Administração informará quando das contas a serem abertas com as 
informações dos servidores para abertura de contas em regime de adiantamento. 
 
3.6. Os pagamentos ao funcionalismo serão efetuados por meio de credito em 
conta corrente, podendo, a critério das partes no decorrer do contrato, haver 
análise de outras forma de consecução do objeto. 
 
3.7. A Instituição Financeira terá total responsabilidade em proceder todas as 
adaptações necessárias nos softwares da própria Instituição, visando o 
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aprimoramento e o perfeito funcionamento do sistema de receptação dos arquivos 
de folha de pagamento. 
 
3.8. No que diz respeito aos servidores municipais cujas contas tenham sido 
abertas para recebimento de salários e, observado o disposto na Resolução nº 
3.424, de 21 de dezembro de 2006 ou posteriores emitidas pelo Banco Central do 
Brasil, fica vedado a instituição financeira cobrar tarifas no tocante aos seguintes 
serviços: 
I. Abertura e ou manutenção de conta corrente; 
II. Fornecimento de cartão magnético e talonários de cheques para movimentação 
dos créditos; 
III. Saques totais e parciais dos créditos; 
IV. Transferência, total parcial, dos créditos para outras instituições; 
V. Realização de saques em guichê de caixa ou em terminal de autoatendimento 
e/ou pela internet; 
VI. Fornecimento de extratos, contendo a movimentação dos últimos 30 (trinta) 
dias anteriores; 
VII. Realização de consultas por intermédio da internet; 
VIII. Compensação de cheques. 
 
3.8.1. As vedações previstas no subitem anterior não impedem a contratação de 
pacotes de serviços pelos servidores, podendo a instituição financeira negociar 
diretamente com os servidores públicos outras tarifas, que não àquelas descritas 
nos itens anteriores, visando o fornecimento de outros serviços bancários 
 
3.9. A Instituição Financeira deverá solicitar anuência prévia à Administração no 
caso de implementação de alterações no sistema de pagamento utilizado que 
impliquem em modificações de procedimentos operacionais no relacionamento 
com a própria Administração ou com os servidores ativos, inativos, pensionistas e 
estagiários. 
 
3.10. A Instituição Financeira vencedora do certame, poderá renegociar, sem 
nenhum encargo adicional, os débitos dos servidores referentes a empréstimos 
bancários consignados em folha, proporcionando a esses servidores iguais ou 
melhores condições às anteriormente contratadas com outras Instituições, 
inclusive no que diz respeitos aos prazos estabelecidos e às taxas praticadas. 
 
3.11. A Instituição Financeira vencedora do certame deverá disponibilizar 
relatórios periódicos, analíticos e sintéticos em meio digital e impressos, conforme 
o caso, mediante solicitação da Administração quando necessário. 
 
3.12. A Instituição Financeira deverá garantir o desenvolvimento de produtos 
específicos para os servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários, como: 
empréstimos, financiamentos e investimentos, com condições especiais de 
cobrança de juros, inclusive do cheque especial. 
 
3.13. A concessão de créditos consignados aos servidores e estagiários 
obedecerá ao disposto na Lei, onde a Instituição Financeira vencedora do 
certame para concessão desses serviços celebrará com o Município o termo de 
convênio, consoante o que dispõe a legislação vigente. 
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3.13.1. No caso de pactuação de empréstimo consignado aos servidores 
municipais, deverá ser aplicado juros menores que os praticados no mercado 
para o mesmo produto, bem como, taxas de juros mais baixos que os praticados 
no mercado, no caso de cheques especiais e cartão de crédito. 
 
3.14. A Instituição Financeira vencedora do certame deverá ceder sistema 
informatizado seguro e eficiente para executar todas as tarefas e atividades 
contidas no objeto deste Termo de Referência e transferências dos créditos aos 
servidores públicos, observadas as regras estabelecidas pelo Banco Central do 
Brasil. 
 
3.14.1. Obrigatoriamente os computadores e os usuários envolvidos deverão ter 
suas identidades verificadas e registradas para qualquer tipo de movimentação e 
acessos aos sistemas (logs de acesso), por certificação digital ou equivalente, 
que deverão ser criptografadas. 
 
3.15. Todas as trocas de informações entre as unidades promotoras desta 
licitação e a Instituição Financeira vencedora do certame, deverão ser tratadas de 
forma sigilosa, segura e eficiente, objetivando manter a veracidade e a 
autenticidade de todas as informações, observadas as normas legais vigentes. 
 
 
CLÀUSULA QUARTA -  DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E EQUIPE TÉCNICA 
 
4.1. A Instituição Financeira vencedora do certame deverá possuir agência no 
Município de Monte Azul Paulista/SP, para atendimento dos servidores públicos 
municipais. Caso não possua, o prazo máximo para a sua instalação será de até 
60 (sessenta) dias, contados da data de assinatura do contrato. 
 
4.2. O horário de funcionamento será o estabelecido pelo Banco Central do Brasil, 
das 10:00 às 15:00 horas. 
 
4.3. Deverá a agência possuir caixas eletrônicos em quantidade suficiente para 
atender a quantidade de servidores objeto desta licitação. 
 
4.3.1. Ficará a critério da Instituição Financeira vencedora do certame 
dimensionar e instalar, às suas próprias expensas, Caixas Eletrônicos ou 
qualquer meio eletrônico que permita ao usuário realizar o autoatendimento, sem 
que haja necessidade da intervenção de funcionamento da Instituição Financeira 
para realizar esse atendimento. 
 
4.4. A Instituição Financeira vencedora do certame, se compromete a manter 
pessoal técnico capacitado e habilitado, em número adequado para atender as 
necessidades operacionais do objeto deste termo e indicar um gerente com 
poderes de direção e supervisão, que será o preposto na instituição perante o 
Município. 
 
 
CLÀUSULA QUINTA -  DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
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5.1. O contrato terá de vigência de 60 (sessenta) meses, contados da data de sua 
assinatura. 
 
 
CLÀUSULA SEXTA VALOR E  FORMA DE PAGAMENTO 
 
6.1. VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R$ .... (.........................) 
 
6.2. A Instituição Financeira vencedora do certame deverá promover o pagamento 
integral, oferecido em sua proposta, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, 
contados da data de assinatura do contrato, para exploração dos serviços ora 
licitados, mediante ordem bancária creditada na conta do Município, a ser 
indicada na ocasião da assinatura do contrato. 
 
6.3. Do prazo previsto no item 6.1., até a data do efetivo pagamento, caso haja 
atraso, haverá pagamento de juros proporcionais de 1% (um por cento) ao mês, 
não capitalizados. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA 
 
7.1. Promover a abertura de contas, dos servidores do Município de Monte Azul 
Paulista/SP, na modalidade conta corrente, efetuando a coleta de dados, 
documentos e assinaturas necessários, no local e horário de trabalho (dentro do 
horário de atendimento bancário). 
 
7.2. Contar com estabelecimento/agência na cidade de Monte Azul Paulista/SP. 
 
7.3. Ter sistema informatizado compatível com o CONTRATANTE, de forma a 
possibilitar que todas as operações sejam feitas por meio eletrônico e on line, 
sendo que no caso de incompatibilidade a CONTRATANTE e a CONTRATADA 
comprometem-se, mutuamente, a fazer os ajustes necessários em seus 
respectivos sistemas de processamento de dados, para o fiel cumprimento das 
obrigações ora assumidas. 
 
7.4. Efetuar os créditos dos pagamentos nas contas dos servidores, sem qualquer 
custo tanto para CONTRATANTE quanto para o servidor, em conformidade com 
as informações repassadas pelo Município de Monte Azul Paulista/SP. 
 
7.5. Respeitar o limite da margem consignável dos salários no caso de concessão 
de empréstimos aos servidores, solicitando para tal as informações necessárias 
ao Município de Monte Azul Paulista/SP.  
 
7.6. Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao Município de 
Monte Azul Paulista/SP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato.  
 
7.7. Responder por todos os impostos, taxas, seguros, e quaisquer outros 
encargos que incidam ou venham a incidir sobre os respectivos serviços a serem 
prestados. 
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7.8. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
 
7.9. Reparar ou corrigir, dentro do prazo estipulado pelo Município de Monte Azul 
Paulista/SP, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas pela 
fiscalização dos serviços.  
 
7.10. O Município de Monte Azul Paulista/SP não assume, inclusive para efeitos 
da Lei nº 8.078/1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor, qualquer 
responsabilidade pela atividade exercida pela Contratada. 
 
7.11. O Município de Monte Azul Paulista/SP não assume qualquer 
responsabilidade pelos compromissos assumidos por seus servidores.  
 
7.12. É vedada a subcontratação de outra instituição financeira, mesmo que 
seja sua controlada ou controladora, para a execução total ou parcial dos 
serviços, objeto desta licitação. 
 
7.13. Executar fielmente o objeto do contrato, comunicando imediatamente e com 
antecedência o representante legal da CONTRATANTE, na hipótese de 
ocorrência de qualquer fato impeditivo de seu cumprimento. 
 
7.14. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos 
serviços e prestar informações julgadas necessárias, em tempo hábil, 
principalmente quando solicitadas pela CONTRATANTE. 
 
7.15. Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e 
irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as 
reclamações formuladas. 
 
7.16. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela 
CONTRATANTE, atendendo prontamente a todos as reclamações. 
 
7.17. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente 
Contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE, sob pena de 
rescisão contratual e aplicação das demais penalidades cabíveis. 
 
7.18. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa, 
sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de 
que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, devendo orientar seus 
empregados nesse sentido. 
 
7.19. Não utilizar o nome da CONTRATANTE, ou sua qualidade de 
CONTRATADA, em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por 
exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos, sob pena de rescisão do 
presente contrato. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS  OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 
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8.1. Emitir Ordem de Serviço, devidamente datada e assinada. 
 
8.2. Fiscalizar a execução, podendo para tanto, sustar, recusar, ou pleitear a 
substituição dos serviços que não atendem às especificações e descrições 
licitadas, suas normas, especificações técnicas usuais ou que atentem contra a 
segurança dos usuários ou de terceiros.  
 
8.3. Informar sempre que solicitado pela CONTRATADA, o saldo da margem 
consignável dos salários dos servidores, por ocasião da solicitação de 
empréstimos. 
 
8.4. A CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA, através de intercâmbio de 
informações em meio magnético, conforme layout dos arquivos fornecidos pela 
CONTRATADA, os dados necessários ao cadastramento dos servidores e à 
efetivação dos pagamentos. 
 
8.5. Os arquivos de pagamento serão entregues à CONTRATADA com pelo 
menos 02 (dois) dias úteis para crédito aos servidores e a autorização para débito 
no dia do débito efetivo, de acordo com o layout. 
 
8.6. Garantir as informações e documentação necessária à execução dos 
serviços por parte da CONTRATADA, com a inclusão e exclusão de servidores. 
 
8.7. Disponibilizar os recursos financeiros necessários no dia do pagamento dos 
servidores, através de depósito em conta corrente, TED – Transferência 
Eletrônica Disponível, sendo vedada a transferência antecipada de recursos 
financeiros para as instituições financeiras não oficiais por constituírem 
disponibilidades de caixa, cujo depósito deve ocorrer, exclusivamente, em 
instituições financeiras oficiais, conforme o §3º do artigo 164 da Constituição 
Federal. 
 
8.8. Prestar todo o apoio necessário a CONTRATADA para que seja alcançado o 
objeto do termo em toda sua extensão. 
 
8.9. O contratante e a instituição financeira irão viabilizar, mutuamente, os ajustes 
necessários para garantir a compatibilidade operacional e de sistemas de 
informática com a finalidade de garantir e permitir que qualquer das partes, a 
qualquer circunstância e tempo verifique integral cumprimento da prestação do 
serviço contratado. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 
9.1. Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial 
deste contrato, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes 
sanções:  
 
9.1.1. advertência;  
 
9.1.2. multa moratória de 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor global do 
contrato por dia de atraso no cumprimento das obrigações previstas neste 
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instrumento contratual, até o limite de 20 (vinte) dias; 
 
9.1.3. multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;  
 
9.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Pindorama, pelo período de até 02 (dois) 
anos;  
 
9.1.5. declaração de inidoneidade de licitar ou contratar com a Administração 
Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção 
aplicada com base na alínea anterior. 
 
9.2. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será cobrado 
judicialmente. 
 
9.3. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 
comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial 
(excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o 
fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no 
cadastro correspondente. Cláusula Nona Da Rescisão  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RECISÃO 
 
10.1. A rescisão do contrato dar-se-á na forma da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993, com suas alterações posteriores, sem embargo da multa a que ficar sujeita 
a parte que der ensejo ao distrato.  
 
10.2. A Contratada reconhece os direitos da Prefeitura em caso de rescisão 
administrativa prevista no artigo 77 da referida Lei 8.666/93.  
 
10.3. O contrato poderá, ainda, ser rescindido de pleno direito, sem necessidade 
de aviso ou interpelação judicial, assegurada a ampla defesa, nos casos de:  
 
10.3.1. transferência ou subcontratação de seu objeto, no todo ou em parte, sem 
consentimento por escrito da Prefeitura; 
 
10.3.2 persistência por mais de 30 (trinta) dias de infração, após aplicação das 
multas previstas na cláusula anterior;  
 
10.3.3. absoluta impossibilidade de cumprimento das obrigações decorrentes 
deste contrato, por motivo de força maior ou caso fortuito. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
 
11.. O cumprimento do presente contrato fica vinculado aos termos do edital da 
Pregão Presencial n. 038/2019, seus anexos e à proposta da Contratada.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DO FORO 
 
 As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Monte Azul Paulista/SP 
como único competente para dirimir eventuais litígios decorrentes do presente 
contrato.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 
13.1. O presente contrato foi elaborado em consonância com o disposto no 
Pregão Presencial n. 038/2019, cujo aviso foi devidamente publicado na forma da 
lei e interpreta-se como um contrato administrativo, aplicando-se-lhe os princípios 
da teoria geral dos contratos e as normas de direito público incidentes à espécie, 
notadamente as disposições contidas na Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com suas alterações posteriores.  
 
13.2. E por estarem assim justas e acertadas, firmam as partes o presente 
instrumento em três vias de igual teor,  
 
Monte Azul Paulista-SP, ___de __________________ de 2019.  
  
 

 
______________________________ 

Marcelo Otaviano Dos Santos                                                   
Prefeito do Municipio 

Contratante 
 

 
______________________________ 

xxxxx                                                  
xxxxx 

Contratada 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 

____________________________                        _________________________               
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                     ANEXO VIII 
 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
 

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA-SP 

 

CONTRATADA: ....................... 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2019 – PROCESS Nº 098/2019 
 
 
OBJETO: a Contratação de Instituição Financeira para os Serviços de  
Processamento e Gerenciamento da folha de pagamento, Centralizando 
todas as atividades bancárias referentes a esta, abrangendo todos os tipos 
de vínculos existentes da Administração Direta do Município de Monte Azul 
Paulista/SP e da Autarquia SAEMAP - Serviço Autônomo de Água e Esgoto e 
Meio Ambiente de Monte Azul Paulista, e em conformidade com o 
discriminado no Anexo I – Termo de Referência. 
 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 
 

      1.  ESTAMOS CIENTES DE QUE: 
 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema 
eletrônico; 
 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular 
cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo 
indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do 
TCESP; 
 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e 
Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão 
publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 
da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir 
de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 
Processo Civil; 
 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de 
contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
 
 
 
2.  DAMO-NOS POR NOTIFICADOS PARA: 
 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e 
conseqüente publicação; 
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b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e 
regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
 
LOCAL e DATA: MONTE AZUL PAULISTA-SP, 00 de Janeiro de 2019 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste: 
 
 
 
Pelo CONTRATANTE: 
Nome: Marcelo Otaviano Dos Santos           Cargo: Prefeito do Município 
RG:  22.624.144-0-SSP/SP                           CPF(MF) 118.657.218-32 
Data de Nascimento: 03/05/1973 
Endereço residencial  completo: Rua  Mario Celso Fabrício, nº 95 – Residencial 
Arroyo 
email institucional gabinete@monteazulpaulista.sp.gobv.br 
e-mail pessoal: marcelo_otaviano@hotmail.com     
Telefone(s): 17-3361-9500 (Prefeitura)  17 - 99611-0099 (Celular) 
 
 
Assinatura:     
 
 
 
Pela CONTRATADA: 
Nom...........................................                           Cargo :......... 
RG  ………………..............;                                 CPF(MF)  ............           
Data de Nascimento: .......... 
Endereço residencial  completo: ..............................................................  no 
município de ........................ 
Email institucional : ............................  
E-mail  pessoal: ......................  
Telefone(s( ) ...............e () ............... 
 
 
Assinatura: ______________________________   
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 


