
 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021 

 

Objeto: Cessão onerosa do direito de efetuar o pa-

gamento da folha dos servidores públicos do Município de Ja-

cuizinho/RS, com exclusividade, pelo período de 60 (sessenta) 

meses, em conformidade com as disposições deste Edital, bem 

como as expressas na Lei nº 8.666/1993 com suas alterações.  

Tipo: Melhor oferta. 

Processo administrativo n° 139/2021 

 

  O MUNICIPIO DE JACUIZINHO, Estado do Rio Grande do Sul, neste 

ato representado por seu Prefeito Municipal, Diniz José Fernandes, torna público que, no 

local, dia e horário abaixo especificados, a Administração Municipal estará recebendo os 

documentos de habilitação preliminar e as propostas das empresas interessadas em partici-

par da presente licitação, do TIPO MAIOR OFERTA, a qual se processará nos termos 

deste Edital e em conformidade com as disposições da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alte-

rações, e com as Resoluções nº 3.402/06, nº 3.424/06, nº 4.292/2013, nº 4.762/2019 e Cir-

cular nº 3.522/11, do Banco Central do Brasil - BACEN. 

 

 

1. LOCAL, DATA E HORÁRIO: 

1.1.  LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Jacuizinho/ RS, loca-

lizada na Rua Eloí Tatim da Silva, Nº 407, Centro, nesta cidade de Jacuizinho/RS. 

1.2.      DATA: 06 DE DEZEMBRO DE 2021 

1.3.      HORÁRIO: 09 HORAS DA MANHÃ 

 

 

2. OBJETO: 

2.1 Constitui objeto da presente licitação a seleção de instituição financeira para a 

cessão onerosa do direito de efetuar o pagamento da folha dos servidores públicos do 



 

Município, incluindo-se o serviço de realizar o pagamento dos servidores públicos munici-

pais, ativos, estatutários, celetistas e contratados temporários, da Administração Direta, em 

número aproximado de 210 (duzentos e dez) servidores, podendo ocorrer variações, para 

mais ou para menos, ao longo do período do contrato. 

 

 

3. HABILITAÇÃO E CADASTRAMENTO: 

 3.1. Os interessados deverão cadastrar-se junto a Prefeitura Municipal até o terceiro 

(3º) dia anterior ao recebimento das propostas, nos termos e prazos do parágrafo segundo 

do artigo 22 da Lei nº 8.666/93, apresentando os seguintes documentos:  

 

3.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores;  

c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);  

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

 

3.3. REGULARIDADE FISCAL:  

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida 

Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional;  

b) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual;  

c) Certidão Negativa de débitos Municipal, do domicílio ou sede da licitante;  

d) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em vigor (Título VII-

A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio 

de 1943 e Lei Federal 12.440/2011). 



 

e) Autorização de funcionamento pelo Banco Central do Brasil; 

f) Declaração do Banco Central do Brasil de que não se encontra em regime de inter-

venção ou liquidação extrajudicial; 

 

3.4. DECLARAÇÕES 

a) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, que atende ao dis-

posto no artigo 7.º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme modelo constante no 

ANEXO II; 

b) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão 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. 

c)  Declaração de Idoneidade firmada pelo licitante ou seu Representante Legal, 

conforme Lei 8.666/93, art. 32, § 2º -– conforme modelo constante no Anexo III. 

d) Declaração do licitante informando sobre a inexistência de fato impeditiva à 

habilitação conforme modelo constante do Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistên-

cia de Fatos Impeditivos, deste Edital. 

e) Os documentos acima relacionados, se apresentados na forma de cópias reprográ-

ficas, deverão estar autenticados, ressalvados aqueles obtidos por meio da internet. As au-

tenticações poderão ser feitas em Cartório competente, ou no Setor de Compras e Licitações 

(sem ônus) desta Prefeitura, até 01 (um) dia de antecedência à data indicada no subitem 1.2, 

das 08h00min as 12hs00min e das 13hs30min as 17hs00min. 

 

4. CREDENCIAMENTO: 

4.1.O licitante poderá apresentar documento que credencie seu representante a par-

ticipar da sessão pública e lhe confira poderes para a prática de todos os atos da licitação, 

em especial para renunciar ao prazo recursal, podendo ser entregue separadamente dos en-

velopes nº 01 e 02, acompanhado de cédula de identidade do credenciado (Conforme mo-

delo constante no Anexo V). 



 

4.1.1. Se o credenciamento se der por instrumento particular (carta de credencia-

mento ou procuração), deverá estar acompanhado do ato que demonstre ter poderes o ou-

torgante. 

 

 

5.  DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 

5.1. As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitações no dia, local e horário 

mencionado no preâmbulo, em uma via datilografada, assinada em sua última folha e rubri-

cada nas demais pelos proponentes ou seus procuradores constituídos, sem entrelinhas emen-

das ou rasuras, em dois envelopes distintos fechados, contendo na sua parte externa frontal 

as seguintes inscrições:  

 

AO MUNICÍPIO DE JACUIZINHO 

TOMADA DE PREÇOS 003/2021  

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO  

PROPONENTE: (Razão Social da Proponente)  

 

AO MUNICÍPIO DE JACUIZINHO  

TOMADA DE PREÇOS 003/2021 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇO 

PROPONENTE: (Razão Social da Proponente)  

 

5.2. O ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO - DEVERÁ CONTER:  

a) certificado de registro cadastral (CRC) fornecido pelo município de Jacuizinho, 

RS, especificamente para a presente licitação;  

b) se o proponente for representado por procurador deverá juntar procuração com 

poderes para decidir a respeito de atos constantes da presente licitação.  

 

 

 

 

 



 

 

5.3. O ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA - DEVERÁ CONTER:  

5.3.1. Os licitantes deverão apresentar suas propostas redigidas em língua nacional, 

sem emendas, rasuras ou entrelinhas, que prejudiquem a perfeita interpretação, e assinadas 

por seu representante legal; 

5.3.2. A oferta pela cessão do direito de efetuar o pagamento da folha dos servidores 

deverá ser expressa em moeda corrente nacional.  

5.3.4. O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, a contar do seu 

recebimento. 

5.3.5. A proposta poderá seguir o modelo do Anexo I. 

 

6. CLÁUSULA SÉTIMA – DO JULGAMENTO 

6.1. O critério de julgamento será o MAIOR VALOR OFERTADO, dando-se a clas-

sificação pela ordem decrescente das propostas apresentadas. 

 

7. IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

7.1.As impugnações ao ato convocatório da presente Tomada de Preços deverão 

ser protocoladas até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes 

de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 

(três) dias úteis, data designada no subitem 1.2, conforme preceitua o art. 41, § 1o.  

7.2.As impugnações deverão ser feitas por escrito, dirigidas ao Prefeito Municipal 

e entregues no Protocolo Geral desta Prefeitura Municipal, situado a Rua Eloí Tatim da 

Silva, Nº 407, Centro, na cidade de Jacuizinho/RS. 

 

8. PROCEDIMENTO DA SESSÃO PÚBLICA: 

8.1.Os envelopes n.º 01 (Habilitação) e n.º 02 (Proposta) deverão ser entregues no 

Setor de Licitações, situado no endereço indicado no subitem 1.1, até a data e horário de-

signados nos subitens 1.2 e 1.3; 



 

8.2. Abertos os trabalhos pela Comissão de Licitações, considerar-se-á encerrado 

o prazo de recebimento dos envelopes, não sendo tolerados atrasos, sendo que nenhum outro 

documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou modifi-

cações à documentação apresentada; 

8.3. Abertos os envelopes nº 01 (DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO), os docu-

mentos serão apresentados a todos os proponentes e rubricados folha a folha pelos seus 

representantes e membros da Comissão de Licitação, não implicando a rubrica em reconhe-

cida validade de seu conteúdo, mas tão somente de sua existência; 

8.4.A licitação transcorrerá em sessão pública, sendo que somente um represen-

tante legal ou agente credenciado de cada licitante terá direito a manifestação; 

8.5.Para efeitos deste Edital, serão considerados inabilitados os licitantes que dei-

xarem de apresentar integralmente a documentação solicitada no prazo estipulado ou apre-

sentá-la com vícios ou defeitos substanciais que dificultem ou impossibilitem seu entendi-

mento; 

8.6. Publicado o resultado da fase de habilitação, se todos os licitantes, habilitados 

ou não, renunciarem ao direito de interpor recurso, a Comissão de Licitações lavrará ata 

circunstanciada do evento e procederá de imediato à abertura dos envelopes nº 02 (PRO-

POSTA); 

8.7. Os recursos deverão ser interpostos com observância do art. 109, inc. I, da Lei 

nº 8.666/1993, dirigidos à Autoridade Superior, por meio da Comissão de Licitações e en-

tregues no Protocolo Geral desta Prefeitura. 

8.8. Após a homologação da licitação, os proponentes inabilitados terão o seu en-

velope nº 02 à disposição, lacrado, no Setor de Licitações, para a retirada mediante proto-

colo; 

8.9. Não ocorrendo o previsto no subitem 8.6, no local, dia e hora previamente 

designados pela Comissão de Licitações, e comunicados aos licitantes, serão abertos os en-

velopes nº 02 (PROPOSTA); 

8.10.  Somente serão classificadas as propostas superiores a R$. 165.000,00 (cento 

e sessenta e cinco mil reais); 



 

8.11.  O valor deverá ser líquido, sendo vedada, sob qualquer título, a retenção de 

parcela ou valor pela proponente. 

8.12.  Será desclassificada a proposta condicional ou alternativa. 

8.13.  O critério de julgamento será o maior valor ofertado, dando-se a classifica-

ção pela ordem decrescente das propostas apresentadas. 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou 

criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a pro-

posta no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

8.14. A presente licitação será processada e julgada de acordo com o procedimento 

estabelecido no art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

9. CRITÉRIO DE DESEMPATE: 

9.1. As hipóteses de empate terão como critério de desempate o disposto no §2º do 

art. 3º e §2º do art. 45, nesta ordem, ambos da Lei nº 8.666/1993, com suas alterações. 

 

10. PRAZOS: 

10.1.Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de dois dias, 

convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 

10.1.2.O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo 

mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo 

prazo. 

10.2.Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração 

convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do con-

trato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 

quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a licita-

ção, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por 

cento) do valor da proposta vencedora e mais a suspensão temporária da participação em 

licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de 02 (dois) anos. 



 

10.3.  O prazo de vigência do contrato é de 60 meses, contados a partir da assinatura 

pelo vencedor, sendo vedada a prorrogação do contrato. 

 

 

11. REPASSE: 

11.1. A adjudicatária deverá depositar em conta bancária a ser indicada pela Secre-

taria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contados da assinatura do contrato, o valor da proposta financeira apresentada. 

  

12. ENCARGOS: 

12.1. Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como 

qualquer outro decorrente de multas, responsabilidade civil e similares, com referência ao 

objeto do presente contrato, serão arcados pela contratada. 

 

13. FISCALIZAÇÃO: 

13.1.   A fiscalização do serviço e do cumprimento das obrigações contratuais será 

exercida pelo contratante, por meio de dois servidores lotados na Secretaria Municipal de 

Administração, Fazenda e Planejamento, órgão dotado dos mais amplos poderes para asse-

gurar que o serviço esteja de acordo com o estipulado pelo presente Edital e disposições 

contratuais. 

13.2.   À fiscalização cabe: 

                 a) registrar eventuais atos ou fatos que importem em descumprimento de cláusulas 

contratuais e condições previstas nestes Edital; 

                 b) julgar a qualidade dos serviços e propor a aplicação de penalidades em confor-

midade com o prescrito na Lei nº 8.666/93 e com o item 17, deste edital; 

13.3.  A fiscalização exercida pelo Contratante, nos termos dos subitens 14.1 e 

14.2, não isenta a cessionária das responsabilidades previstas no Edital e no contrato.  



 

13.4.  Caso os serviços não atendam às exigências constantes do Edital e seus ane-

xos, a fiscalização poderá solicitar ao setor competente o início de processo administrativo, 

para apuração da infração e aplicação da penalidade cabível. 

 

 

14. OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA: 

 

14.1. São obrigações da cessionária, caso não possua agência ou posto de atendi-

mento bancário na sede do Município: 

 a.1) Instalar posto de atendimento bancário na cidade de Jacuizinho/RS, com 

atendimento presencial, e no mínimo 01 máquinas de atendimento eletrônico. O posto de 

atendimento deverá funcionar no mínimo das 10h00min às 12h00min e das 13h00m às 

15hs00min, nos dias úteis.  

 a.2) O prazo para a instalação do posto de atendimento bancário será de 30 dias 

a contar da assinatura do contrato. Esse prazo poderá ser prorrogado, uma única vez, por 

igual período, desde que solicitado pela parte durante seu transcurso e ocorra motivo justi-

ficado e aceito pela Administração Municipal; 

 b) O local destinado à instalação do posto de atendimento deverá respeitar as 

normas referentes aos portadores de necessidades especiais; 

 c)  Arcar com os custos da instalação dos postos de atendimento eletrônico; 

 d)  Dispor de sistema informatizado compatível com o do Município, para que 

todas as operações sejam processadas por meio eletrônico e on-line, arcando com todas as 

despesas de adaptação, se necessárias;  

 e)  Não transferir ou ceder as suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, 

sem prévia autorização do Contratante; 

 f)  Oferecer aos servidores municipais, sem a cobrança de qualquer tarifa, a 

cesta de serviços descrita no item 14.3, deste edital. Os demais serviços prestados pela ins-

tituição financeira, e voluntariamente contratados pelos servidores, poderão ser remunera-

dos de acordo com a tabela de tarifas do banco; 



 

14.2. Se ao longo da vigência do contrato, tornar-se necessária a instalação de mais 

equipamentos de atendimento eletrônico, o licitante vencedor deverá providenciá-las no 

prazo máximo de 60 dias a contar da notificação efetuada pelo Contratante, até o limite de 

05 novas máquinas; 

14.3.  A cesta de serviços, a que se refere a alínea f, do item 14.1, compreenderá, 

no mínimo, os seguintes produtos/serviços: 

a) abertura e manutenção de conta corrente; 

 b) transferência, total ou parcial, dos créditos para outras instituições; 

c) saques, totais ou parciais, dos créditos; 

d) 01 (um) extrato mensal emitido em terminal eletrônico; 

e) 25 (vinte e cinco) pagamentos diversos (caixas/auto-atendimento); 

f) fornecimento e manutenção de cartão magnético; 

g) 01 (um) talão de cheques ao mês, com 20 (vinte) folhas, conforme análise de 

crédito realizada pela cessionária. 

14.4. Para os servidores que optarem pela transferência total e automática dos cré-

ditos para outras instituições não serão fornecidos o cartão magnético e o talão de cheques, 

em atendimento ao disposto no art. 6º, §2º, da Resolução nº3.424/06, do BACEN. 

 

15. CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

15.1.  Nos casos em que o servidor optar pela transferência de sua remuneração 

para conta bancária de outra instituição financeira, basta ao servidor formalizar essa opção 

junto à cessionária uma única vez, não sendo necessária a formalização nos meses seguintes. 

15.1.1.Os valores a serem transferidos deverão estar à disposição, na conta bancá-

ria informada pelo servidor, na mesma data em que estiverem disponíveis na instituição 

financeira cessionária para os demais servidores do Município. 

15.2. O licitante vencedor não poderá cobrar tarifas bancárias sobre as contas man-

tidas em nome do Município e a movimentação das mesmas, durante a vigência do contrato, 

bem como o pagamento dos servidores não implicará em qualquer custo ao ente público. 



 

15.3.  Os créditos a serem lançados nas contas correntes dos servidores, nos termos 

deste Edital, serão os valores líquidos das folhas de pagamento, gratificação natalina (dé-

cimo terceiro salário), férias e demais créditos originários do vínculo entre o servidor e o 

Município. 

15.4.  O Município enviará a relação nominal dos servidores, contendo os dados 

necessários para o pagamento, com antecedência de 02 dias úteis, da data do crédito. 

15.5. O Município determinará a data dos créditos, disponibilizando os recursos 

financeiros com antecedência mínima de 01 (um) dia da seguinte maneira: 

D-1 = data para ser repassado o arquivo 

D 0 = data da entrega dos recursos pelo Município para a Instituição Financeira 

Contratada 

D+1= crédito na conta do servidor, disponível para saque. O processamento do 

crédito deverá ser feito a contar da 24h de D0. 

15.6.  A Pirâmide Salarial (valor e quantidade de funcionários por faixa salarial), 

referente ao mês de outubro/2021, é definida da seguinte forma: 

15.6.1. Servidores Ativos: 

– até R$ 1.001,00     -   58 servidores 

– R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00  -    94 servidores 

– R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00  -    42 servidores 

– R$ 3.001,00 a R$ 4.000,00  -    08 servidores 

– Acima de R$ 4.000,00   -   08 servidores 

 

 15.7. Valor da folha de pagamento (base salarial (mês outubro/2021): 

Total Bruto:   R$ 528.041,53 (quinhentos e vinte e oito mil, quarenta e um reais 

e cinquenta e três centavos);  

Total Líquido:    R$ 339.450,57 (trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e 

cinquenta reais e cinquenta e sete centavos). 

 



 

16. PENALIDADES 

16.1.Multa de 1% (um por cento) do valor da proposta, por dia, em caso de atraso 

no repasse, de que trata o item 11, até o limite de 10 (dez) dias, após o qual será considerado 

inexecução total do contrato. 

16.1.1.Se ocorrer a inexecução total do contrato, na forma do item anterior, a multa 

será cumulada com a suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de 02 (dois) anos. 

16.2.Multa de 0,5 % (meio por cento) do valor do contrato, por dia, no caso de 

atraso no cumprimento das demais obrigações previstas no edital, limitado esta a 20 (vinte) 

dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 

16.2.1.Se ocorrer a inexecução contratual, na forma do item anterior, a multa será 

cumulada com a suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Admi-

nistração pelo prazo de 02 (dois) anos. 

16.3.A Administração poderá, em caso de cumprimento insatisfatório de qualquer 

das obrigações assumidas pelo particular, aplicar a penalidade de advertência, visando a 

correção das faltas apontadas. 

16.3.1.Se a contratada, após o recebimento da Advertência, não corrigir as faltas 

apontadas ou, as tendo corrigido, voltar a cometê-las, a Administração Municipal aplicará 

multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, podendo, inclusive, proceder a 

rescisão do contrato.  

16.4.Multa de 8% (oito por cento) sobre o valor do contrato, cumulada com a pena 

de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de um ano, 

quando o contratado recusar-se a executar, sem justa causa, em parte, o objeto contratual. 

16.5.Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, cumulada com a pena 

de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de dois anos, 

quando o contratado recusar-se a executar, sem justa causa, a totalidade do objeto contratual. 

16.6.Em qualquer caso, a rescisão do contrato, por culpa da contratada, implicará 

no perdimento, em favor do Poder Público, dos valores repassados ao Município. 



 

16.7.Se da infração ao contrato, pela contratada, decorrer danos patrimonial ao Mu-

nicípio, será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penali-

dade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo de suspensão do direito de licitar e o impedimento de 

contratar, aplicado de acordo com os critérios fixados nos itens anteriores; 

 

 

17. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

17.1. Considerar-se-á extinto o Contrato ao término do prazo da cessão e, ainda, 

nas seguintes hipóteses, sempre garantindo ao Contratado o direito de ampla defesa: 

       a) rescisão unilateral, por inexecução contratual, nos termos do artigo 78 da Lei 

nº 8.666/93, ou por inadimplemento das obrigações financeiras por parte da cessionária, nos 

termos dispostos neste Edital e respectivo Contrato. 

        b) anulação do presente procedimento licitatório e seu respectivo contrato. 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1.  O licitante é responsável pela fidelidade das informações e dos documentos 

apresentados. 

18.2.As dúvidas quanto à interpretação de qualquer parte deste Edital, assim como 

esclarecimentos sobre quaisquer incorreções ou discrepâncias encontrados no mesmo, bem 

como solicitações de informações adicionais, deverão ser formuladas por escrito, encami-

nhadas ao Setor de Licitações e apresentadas no Protocolo Geral desta Prefeitura, até 05 

(cinco) dias úteis antes da data designada no subitem 1.2; 

18.3.  Fazem parte integrante deste Edital o Anexo I - Modelo de Formulário de 

Apresentação de Proposta – e o Anexo II - Minuta de Contrato. 

18.4. Prevalecerão os termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e demais legislações 

em vigor, no que o edital for omisso. 



 

18.5.Quaisquer outros esclarecimentos poderão ser obtidos na sede do Município, 

no endereço mencionado no preâmbulo deste edital, no horário normal de expediente, pelo 

telefone (0XX55) 3629-1087 ou pelo e-mail: compras@jacuizinho.rs.gov.br.  

18.6.O foro competente para dirimir eventuais conflitos decorrentes desta licitação 

será o da Comarca de Salto do Jacuí/RS. 

 

Jacuizinho/RS, 18 de novembro de 2021. 

 

 

 

DINIZ JOSÉ FERNANDES 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

MODELO DE FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

 

A/C Comissão de Licitação 

Referente à Tomada de Preços nº 003/2021. 

 

 

 _____________________ estabelecida na 

___________________, cidade _______________________________, Estado do 

_____________________, CNPJ nº ___________________________ neste ato represen-

tada por seu(s) sócio(s)-gerente(s)/presidente(s), diretor(es), Sr.(a) 

______________________________________, portador(es) de cédula de identidade nº(s) 

______________________________________, CPF nº(s) 

______________________________, apresenta abaixo sua proposta financeira. 

 Para Cessão onerosa do direito de efetuar o pagamento da folha dos 

servidores públicos do Município de _______________, com exclusividade pelo período de 

60 (sessenta) meses, contados da data de assinatura do contrato, e prestar todos os serviços 

indicados no Edital da Tomada de Preços nº 003/2021, ofertamos o valor líquido de 

R$ _______________ (_______________________________________), a ser depositado 

em favor do Município de __________________, em conta a ser informada pela Secretaria 

Municipal da Administração, Fazenda e Planejamento, na forma e nos prazos constantes da 

Cláusula 11 do mencionado Edital. 

 

 

______________________, _____ de __________________, de ____. 

 

 

 ___________________________________________. 

   (assinatura do dirigente da empresa) 

 



 

 

 

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO – CF ART. 7º, INCISO XXXIII  

 

 

(NOME DA EMPRESA PARTICI-

PANTE)____________________________________________, CNPJ Nº 

_________________________________________________, sediada (endereço com-

pleto)__________________________________________________ declara, sob as penas 

da lei, que não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de 

trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, em atendimento ao 

previsto na Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02 e de acordo com a 

previsão da Constituição Federal em seu artigo 7º, inciso XXXIII.  

Jacuizinho/RS, ____ de _____________ de 2021.  

 

___________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III – DECLARAÇÃO IDÔNEA 

TOMADA DE PREÇOS003/2021 – JACUIZINHO/RS 

 

A empresa....................................................................através de seu representante legal, 

Sr.(a)....................................................................., CPF................................................,. 

(cargo na empresa: Diretor ou Sócio Gerente)..........................................., DECLARA, para 

fins de direito, na qualidade de proponente da licitação instaurada pelo Município de Jacui-

zinho/RS, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o Poder Público, em qualquer 

de suas esferas, bem como de que comunicaremos qualquer fato ou evento superveniente à 

entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capaci-

dade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira. 

Por ser expressão da verdade, firma a presente. 

 

Jacuizinho .........., de ......................................... de ......... 

       

ASSINATURA  DO  REPRESENTANTE  LEGAL  ACIMA  QUALIFICADO  E  CA-

RIMBO DA EMPRESA 

 

(se procurador anexar cópia da procuração autenticada ou com o original para que se pro-

ceda à autenticação por servidor da Administração) 

 

  



 

 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IM-

PEDITIVOS 

 

 

                _____________________, CNPJ n.° _____________________, com sede 

na _____________________, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, e 

para os fins da licitação Tomada de Preços 003/2021, DECLARA expressamente que até a 

presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente certame licitató-

rio, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

     

_______________, ____ de ___________ de ______. 

 

 

 

Ass.: ________________________  

 

 

Identificação do Declarante: ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO V - CREDENCIAL 

 

 

A empresa................................................................através de seu representante legal, 

Sr.(a).............................................................., CPF................................................,(cargo na 

empresa: Diretor ou Sócio Gerente)..........................................., credencia, através desta, a 

pessoa abaixo qualificada, concedendo–lhe todos os poderes necessários para representa-la 

na Tomada de Preços 003/2021 realizada pelo Executivo Municipal de Jacuizinho/RS. 

 

Nome completo:......................................................................... 

CPF ou RG: ............................................................................... 

 

Jacuizinho, .........., de .......................................... de .......... 

 

      ASSINATURA  DO  REPRESENTANTE  LEGAL  ACIMA  QUALIFICADO  E  

CARIMBO DA EMPRESA 

 

(se procurador  anexar cópia da procuração autenticada ou com o original para que se 

proceda à autenticação por servidor da Administração)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VI– MINUTA DO CONTRATO 

 

  

OBJETO: Cessão onerosa do direito de efetuar o pagamento da folha dos servidores 

públicos do Município de Jacuizinho/RS, com exclusividade, pelo período de 60 (ses-

senta) meses, em conformidade com as disposições deste Edital, bem como as expressas 

na Lei nº 8.666/1993 com suas alterações. 

 

REF.: TOMADA DE PREÇOS 003/2021 - Homologada em______________: 

 

MINUTA DE CONTRATO PARA CESSÃO ONEROSA DO DIREITO 

DE EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PÚ-

BLICOS DO MUNICÍPIO DE JACUIZINHO/RS - PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL. 

 

 CONTRATO PARA CESSÃO ONEROSA DO DIREITO DE EFE-

TUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI-

CÍPIO DE JACUIZINHO/RS, que entre si celebram, de um lado, o Município de JACUI-

ZINHO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Eloi Tatim da Silva, s/n, 

inscrito no CNPJ/MF sob n.º 04.217.901/0001-90, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. DINIZ JOSÉ FERNANDES, doravante denominado simplesmente CON-

TRATANTE e, de outro lado, xxxxxxxxxxxxxxxxx empresa inscrita no CNPJ/MF sob n.º 

xxxxxxxxxxxxxx, com sede na cidade de XXXXXXXXXXXXX/RS, xxxxxxxxxxxxx, 

CEP xxxxxxxx, neste ato representada por seu proprietário e diretor, Sr. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo 

em vista a homologação do processo LICITATÓRIO – TOMADA DE PREÇOS 003/2021 

– objeto: Cessão onerosa do direito de efetuar o pagamento da folha dos servidores 

públicos do Município de Jacuizinho/RS, com exclusividade, pelo período de 60 (ses-

senta) meses, em conformidade com as disposições deste Edital, bem como as expressas 



 

na Lei nº 8.666/1993 com suas alterações., mediante o estabelecimento das seguintes cláu-

sulas: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO 

1.1. Conforme Processo LICITATÓRIO – TOMADA DE PREÇOS Nº 

003/2021 - Cessão onerosa do direito de efetuar o pagamento da folha dos servidores públi-

cos do Município de Jacuizinho/RS, com exclusividade, pelo período de 60 (sessenta) me-

ses, em conformidade com as disposições do Edital da TOMADA DE PREÇOS 003/2021, 

bem como as expressas na Lei nº 8.666/1993 com suas alterações.  

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS REPASSE DA CESSIONÁRIA, DOS PRE-

ÇOS E PAGAMENTOS 

 2.1. A CESSIONÁRIA deverá depositar em conta bancária indicada pela Secre-

taria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contados da assinatura do contrato, o valor da proposta financeira apresentada na TO-

MADA DE PREÇOS 003/2021.  

 2.2. Em razão dos termos ajustados no presente contrato o 

__________________ e o Município estabelecem o valor total do contrato em 

R$ _________________________.  

 CONTA CORRENTE: 

 TITULARIEDADE:  MUNICÍPIO DE JACUIZINHO  

 BANCO: ________________________ 

 AGÊNCIA:_______________________ 

 CONTA: __________________________ 

 2.3.  Todas as despesas ordinárias e indiretas incorridas pelo _____________ 

decorrentes da execução do objeto deste contrato, inclusive tributos, encargos sociais, tra-

balhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, se-

guros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação, são responsa-

bilidade exclusiva da contratada ________________________. 



 

 2.4. A contratada _______________ não fará jus à remuneração direta, oriunda 

dos cofres públicos municipais, pela prestação dos serviços bancários de processamento de 

folha de pagamento aos servidores públicos do executivo municipal de Jacuizinho/RS.  

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECURSO FINANCEIRO  

 3.1. Para execução do objeto do presente contrato, não haverá despesas ao Exe-

cutivo Municipal de Jacuizinho, não havendo, portanto, programação de pagamento em do-

tação orçamentária.  

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  

 4.1.  Os valores do presente Contrato não pagos na data do adimplemento da 

obrigação, deverão ser corrigidos desde então até a data do efetivo pagamento, pro rata die, 

pela variação acumulada peço Índice de Preços – Mercado/IGP-M, ou índice que vier a 

substituí-lo.  

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO E EXTINÇÃO CONTRATUAL 

5.1. Este contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 79 previstos 

na Lei 8666/93.  

5.2.Ocorrendo a rescisão do presente contrato, por qualquer motivo, fica a 

CONTRATANTE desobrigada de qualquer indenização. 

5.3.O descumprimento das obrigações assumidas neste  

Contrato deverá ser objeto de comunicação escrita, tendo a parte inadimplente o prazo de 05 

(cinco) dias para alegar o que entender de direito. 

5.4 Considerar-se-á extinto o Contrato ao término do prazo da cessão e, ainda, 

nas seguintes hipóteses, sempre garantindo ao Contratado o direito de ampla defesa: 

       a) rescisão unilateral, por inexecução contratual, nos termos do artigo 78 

da Lei nº 8.666/93, ou por inadimplemento das obrigações financeiras por parte da cessio-

nária, nos termos dispostos no Item 2.1 e 12.1 do presente Contrato. 

 



 

6. CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO DA VIGÊNCIA 

6.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 60 (sessenta) meses, contados 

a partir da assinatura deste, sendo vedada a sua prorrogação. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA LICITAÇÃO 

7.1. O presente contrato está regido pelo Edital do ato convocatório da TO-

MADA DE PREÇOS 003/2021, Processo Administrativo 139/2021.  

  

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA: 

8.1 São obrigações da cessionária, caso não possua agência ou posto de atendi-

mento bancário na sede do Município de Jacuizinho/RS: 

a.1) Instalar posto de atendimento bancário na cidade de Jacuizinho/RS, com 

atendimento presencial, e no mínimo 01 máquinas de atendimento eletrônico. O posto 

de atendimento deverá funcionar no mínimo das 10h00min às 12h00min e das 13h00m às 

15hs00min, nos dias úteis.  

 a.2) O prazo para a instalação do posto de atendimento bancário será de 30 

dias a contar da assinatura do contrato. Esse prazo poderá ser prorrogado, uma única vez, por 

igual período, desde que solicitado pela parte durante seu transcurso e ocorra motivo justifi-

cado e aceito pela Administração Municipal; 

 b) O local destinado à instalação do posto de atendimento deverá respeitar as 

normas referentes aos portadores de necessidades especiais; 

 c) Arcar com os custos da instalação dos postos de atendimento eletrônico; 

 d) Dispor de sistema informatizado compatível com o do Município, para 

que todas as operações sejam processadas por meio eletrônico e on-line, arcando com todas 

as despesas de adaptação, se necessárias;  

 e) Não transferir ou ceder as suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, 

sem prévia autorização do Contratante; 

 f) Oferecer aos servidores municipais, sem a cobrança de qualquer tarifa, 

a cesta de serviços descrita no item 8.3 do presente contrato. Os demais serviços prestados 

pela instituição financeira, e voluntariamente contratados pelos servidores, poderão ser remu-

nerados de acordo com a tabela de tarifas do banco; 



 

8.2.Se ao longo da vigência do contrato, tornar-se necessária a instalação de 

mais equipamentos de atendimento eletrônico, o licitante vencedor deverá providenciá-las no 

prazo máximo de 60 dias a contar da notificação efetuada pelo Contratante, até o limite de 05 

novas máquinas; 

8.3. A cesta de serviços, a que se refere a alínea f, do item 8.1, compreenderá, 

no mínimo, os seguintes produtos/serviços: 

 a) abertura e manutenção de conta corrente; 

 b) transferência, total ou parcial, dos créditos para outras instituições; 

 c) saques, totais ou parciais, dos créditos; 

d) 01 (um) extrato mensal emitido em terminal eletrônico; 

e) 25 (vinte e cinco) pagamentos diversos (caixas/autoatendimento); 

 f) fornecimento e manutenção de cartão magnético; 

g) 01 (um) talão de cheques ao mês, com 20 (vinte) folhas, conforme análise 

de crédito realizada pela cessionária. 

8.4.Para os servidores que optarem pela transferência total e automática dos cré-

ditos para outras instituições não serão fornecidos o cartão magnético e o talão de cheques, 

em atendimento ao disposto no art. 6º, §2º, da Resolução nº3.424/06, do BACEN. 

 

9. CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1. Nos casos em que o servidor optar pela transferência de sua remuneração 

para conta bancária de outra instituição financeira, basta ao servidor formalizar essa opção 

junto à cessionária uma única vez, não sendo necessária a formalização nos meses seguintes. 

9.2.Os valores a serem transferidos deverão estar à disposição, na conta bancária 

informada pelo servidor, na mesma data em que estiverem disponíveis na instituição finan-

ceira cessionária para os demais servidores do Município. 

9.3.O Contratado não poderá cobrar tarifas bancárias sobre as contas mantidas 

em nome do Município e a movimentação das mesmas, durante a vigência do contrato, bem 

como o pagamento dos servidores não implicará em qualquer custo ao ente público. 



 

9.4. Os créditos a serem lançados nas contas correntes dos servidores, nos ter-

mos deste contrato, serão os valores líquidos das folhas de pagamento, gratificação natalina 

(décimo terceiro salário), férias e demais créditos originários do vínculo entre o servidor e o 

Município. 

9.5. O Município enviará a relação nominal dos servidores, contendo os dados 

necessários para o pagamento, com antecedência de 02 dias úteis, da data do crédito. 

9.6.O Município determinará a data dos créditos, disponibilizando os recursos 

financeiros com antecedência mínima de 01 (um) dia da seguinte maneira: 

D-1 = data para ser repassado o arquivo 

D 0 = data da entrega dos recursos pelo Município para a Instituição Financeira 

Contratada 

D+1= crédito na conta do servidor, disponível para saque. O processamento do 

crédito deverá ser feito a contar da 24h de D0. 

9.7.  A Pirâmide Salarial (valor e quantidade de funcionários por faixa salarial), 

referente ao mês de outubro/2021, é definida da seguinte forma: 

15.6.1. Servidores Ativos: 

– até R$ 1.001,00     -   58 servidores 

– R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00  -    94 servidores 

– R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00  -    42 servidores 

– R$ 3.001,00 a R$ 4.000,00  -    08 servidores 

– Acima de R$ 4.000,00   -   08 servidores 

 

9.8. Valor da folha de pagamento (base salarial (mês outubro/2021): 

Total Bruto:   R$ 528.041,53 (quinhentos e vinte e oito mil, quarenta e um reais 

e cinquenta e três centavos); 

Total Líquido:    R$ 339.450,57 (trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e 

cinquenta reais e cinquenta e sete centavos). 

9.9. Os valores acima descritos são referentes ao mês de outubro do ano de 2021, 

podendo sofrer alteração a qualquer momento com base no número de servidores.  

 

10. CLÁSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  



 

 10.1. O CONTRATANTE fica obrigado a fiscalizar o perfeito cumprimento 

das demais cláusulas do edital da Tomada de Preços 003/2021 e do presente contrato. 

 10.2. O CONTRATANTE fica obrigado a comunicar à contratada, por escrito, 

sobre as possíveis irregularidades observadas no decorrer da execução do contrato ou quando 

do funcionamento irregular para imediata adoção das providências, para sanar os problemas 

eventualmente ocorridos. 

 10.3. O CONTRATANTE fica obrigado a proporcionar as condições necessá-

rias para que a contratada possa cumprir o que estabelece o edital e o contrato. 

 10.4. O CONTRATANTE fica obrigado a prestar as informações e esclareci-

mentos relativos ao objeto desta contratação que venham a ser solicitados pelo preposto da 

contratada. 

  10.5. O CONTRATANTE fica obrigado a dirimir, por intermédio do fiscal do 

contrato, as dúvidas que surgirem no curso na prestação dos serviços. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DO CON-

TRATO 

11.1 A fiscalização do serviço e do cumprimento das obrigações contratuais 

será exercida pelo contratante, por meio de dois servidores lotados na Secretaria Municipal 

de Administração, Fazenda e Planejamento, órgão dotado dos mais amplos poderes para as-

segurar que o serviço esteja de acordo com o estipulado pelo presente Edital e disposições 

contratuais. 

11.2. À fiscalização cabe: 

a) registrar eventuais atos ou fatos que importem em descumprimento de cláu-

sulas contratuais e condições previstas neste contrato e ato convocatório da Tomada de Preços 

003/2021; 

b) julgar a qualidade dos serviços e propor a aplicação de penalidades em con-

formidade com o prescrito na Lei nº 8.666/93 e com a Cláusula Quinta do presente contrato; 

11.3. A fiscalização exercida pelo Contratante, nos termos dos subitens 8.1 e 

8.2, não isenta a cessionária das responsabilidades previstas no Edital e no contrato.  

11.4. Caso os serviços não atendam às exigências constantes no presente con-

trato e no do Edital da Tomada de Preços 003/2021 e seus anexos, a fiscalização poderá 



 

solicitar ao setor competente o início de processo administrativo, para apuração da infração e 

aplicação da penalidade cabível. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES E DAS MUL-

TAS 

12.1.Cabe Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato, por dia, em caso 

de atraso no repasse, de que trata a Cláusula Segunda, Item 2.1, até o limite de 10 (dez) dias, 

após o qual será considerado inexecução total do contrato. 

12.2.Se ocorrer a inexecução total do contrato, na forma do item anterior, a 

multa será cumulada com a suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com 

a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos. 

12.3.Cabe Multa de 0,5 % (meio por cento) do valor do contrato, por dia, no 

caso de atraso no cumprimento das demais obrigações previstas no presente contrato e no 

Edital da Tomada de Preços 003/2021, limitado está a 20 (vinte) dias, após o qual será con-

siderado inexecução contratual; 

12.4.Se ocorrer a inexecução contratual, na forma do item anterior, a multa 

será cumulada com a suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de 02 (dois) anos. 

12.5.A Administração poderá, em caso de cumprimento insatisfatório de qual-

quer das obrigações assumidas pelo particular, aplicar a penalidade de advertência, visando a 

correção das faltas apontadas. 

12.6.Se a contratada, após o recebimento da Advertência, não corrigir as faltas 

apontadas ou, as tendo corrigido, voltar a cometê-las, a Administração Municipal aplicará 

multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, podendo, inclusive, proceder a res-

cisão do contrato.  

12.7. Cabe Multa de 8% (oito por cento) sobre o valor do contrato, cumulada 

com a pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 

um ano, quando o contratado se recusar a executar, sem justa causa, em parte, o objeto con-

tratual. 

12.8. Cabe Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, cumulada 

com a pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 



 

dois anos, quando o contratado se recusar a executar, sem justa causa, a totalidade do objeto 

contratual. 

12.9.Em qualquer caso, a rescisão do contrato, por culpa da contratada, impli-

cará no perdimento, em favor do Poder Público, dos valores repassados ao Município. 

12.10.Se da infração ao contrato, pela contratada, decorrer danos patrimonial 

ao Município, será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou con-

tratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni-

ção, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pe-

nalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos preju-

ízos resultantes e após decorrido o prazo de suspensão do direito de licitar e o impedimento 

de contratar, aplicado de acordo com os critérios fixados nos itens anteriores; 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

13.1. As partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de JACUIZI-

NHO/RS, para dirimir eventuais controvérsias emergentes da aplicação deste Contrato. 

13.2. E, por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento, em 03 

(três) vias de igual teor e foram juntamente com as testemunhas abaixo firmadas. 

 

 JACUIZINHO/RS, ... de .... de 2021 

 

DINIZ JOSÉ FERNANDES 

Prefeito Municipal 

 

___________________________ 

Empresa Contratada 

 

TESTEMUNHAS: 

____________________________________ 

 

 


