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MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
DIRETORIA DE COMPRAS 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 
CESSÃO ONEROSA – FOLHA DE PAGAMENTO IPRESG 
TIPO: MAIOR OFERTA   
 
 
 
 
 
 
 

O Município de São Gabriel/RS, torna público que fará realizar a licitação acima, 
tendo por finalidade o objeto informado no item 1 deste Edital, cujo procedimento e julgamento 
serão realizados por sua Comissão de Licitações, em conformidade com os preceitos da Lei n.º 
8.666/93, e suas alterações, bem como das condições deste Edital, encerrando-se o prazo para 
recebimento da Documentação e da Proposta Comercial, no dia 15 de março de 2023, às  10:00 
horas (Horário de Brasília), na Sala de Licitações da Diretoria de Compras, Rua João Manoel, 
nº 508, quando se dará início a abertura da documentação. 

 
 

 
1. OBJETO 
 

                    O presente edital tem por finalidade a contratação de Instituição Financeira, 
Pública ou Privada, para operar os serviços de processamento e gerenciamento de créditos 
provenientes da folha de pagamento dos servidores inativos, pensionistas e ativos do Instituto 
de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel, nos termos deste edital e 
conforme especificações constantes do Anexo I e III deste edital. 
 
 

2. RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS 
 

Dia: até o dia 15 de março de 2023 
Hora: até às 10:00 horas (Horário de Brasília) 
Local: Sala de Licitações da Diretoria de Compras, Rua João Manoel, nº 508 
 

 
2.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 
objeto da contratação, regularmente estabelecidos no Município de São Gabriel/RS, através de 
agência bancária que preencherem as condições de habilitação deste edital, sendo vedada a 
subcontratação dos serviços, seja parcial ou total. 
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2.2. Não será admitida a participação de instituições financeiras que se encontrem: 
 

a) Em regime de intervenção ou liquidação extrajudicial; 
b) Impedidas de licitar e contratar com a Administração Municipal de São Gabriel e as 

declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública. 
 
2.3. As licitantes deverão entregar, 02 (dois) envelopes, contendo a Documentação e a 
Proposta Comercial. 

 
a) Os documentos referentes à habilitação deverão estar contidos em um 

envelope fechado, identificado como sendo o de nº 1, para o que sugere-se a  seguinte inscrição: 
 

NOME E ENDEREÇO DA LICITANTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL 
DIRETORIA DE COMPRAS 
RUA JOÃO MANOEL, Nº 508 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 
 
 
b) Os elementos referentes à proposta, deverão estar contidos em 

envelope fechado, identificado como sendo o de nº 2, para o que sugere-se a  seguinte inscrição: 
 
NOME E ENDEREÇO DA LICITANTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL 
DIRETORIA DE COMPRAS 
RUA JOÃO MANOEL, Nº 508 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA COMERCIAL 
 

2.4. Os dois envelopes definidos no item 2.2., poderão ser entregues: 
 
- na Secretaria Municipal da Fazenda – Diretoria de Compras, nesta Prefeitura 

Municipal, Rua João Manoel, nº 508, até às 09 h 45 min do dia 15 de março de 2023. 
 

- para Comissão de Licitações até às 10:00 horas do dia 15 de março de 2023, na 
Sala de Licitações da Diretoria de Compras, Rua João Manoel, nº 508. 

                                                                                                       
 

3.  DA HABILITAÇÃO 
 
3.1. O envelope n.º 01 - DOCUMENTAÇÃO, deverá conter: 
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3.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA : 
 
a) 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; 

 
b)   prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
 
c) 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. 
 
 
3.1.2. REGULARIDADE FISCAL :  
 
 a) prova de regularidade com a Fazenda Federal, através de Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, bem como 
cumprimento com os Encargos Sociais instituídos em Lei, Estadual e Municipal, sendo a última 
do domicílio ou sede da licitante; 
 b) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS). 
                        
 
                       3.1.3. Declaração de que não foi declarada inidônea nem está suspensa do 
direito de licitar ou contratar com a Administração Pública e que comunicará a esta 
Administração a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme modelo anexo 
(Anexo V); 
 
                       3.1.4. Declaração de que atende ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, e Decreto Federal nº 4.358/2002, conforme modelo anexo (Anexo VI); 
 

    3.1.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei nº 
12.440, de 07 de julho de 2011; 

 
                       3.1.6. Certidão Negativa em matéria falimentar e concordatária e de recuperação 
judicial e extrajudicial, em prazo não anterior a 30 (trinta) dias da data designada para a 
apresentação do documento. 

 
3.1.7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA :  
 
a) prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio de apresentação de atestado (s) de 
capacidade técnica expedida (s), necessariamente em nome da licitante, por Pessoa Jurídica de 
Direito Público ou Privado. 
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b) documento comprobatório de autorização de funcionamento da Instituição Financeira, 
emitido pelo Banco Central do Brasil – BACEN. 
 
c) declaração, caso não possua agência ou posto de atendimento próprio na cidade, de que se 
compromete, sob as penas da lei, a instalar no IPRESG, no mínimo 01 (um) posto de 
atendimento, no prazo a ser definido entre a contratante e a contratada. 

 
    

3.2.  Sugere-se às licitantes apresentar no envelope nº 01 (Habilitação) declaração de que abrem 
mão do prazo recursal, no caso de serem habilitadas. 
 
3.3. Os documentos de habilitação e referidos neste edital, poderão ser apresentados no original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
Administração ou publicação em órgão de imprensa oficial, conforme o expresso no Artigo 32 
da Lei nº 8.666/93. Sendo que os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) 
ficam sujeitos à verificação de sua autenticidade pela Administração. 
 
3.4. Os documentos apresentados em originais ficarão retidos no processo licitatório e serão 
desentranhados mediante requerimento de substituição por cópia autenticada. 
 
3.5. Quando a licitante não estiver representada por sócio com poderes de gerência, e se fizer 
representar por preposto, este deverá apresentar carta de credenciamento ou procuração, com 
poderes para a prática de todos os atos do procedimento licitatório, em especial para renunciar 
aos prazos recursais. 
 
3.6. Após, a Comissão comunicará a decisão sobre a habilitação preliminar dos participantes, 
quando, também, será estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias úteis às licitantes, para 
recorrerem ou não desta decisão. 
 
3.7. Havendo a renúncia expressa de todas as licitantes quanto ao prazo recursal, a Comissão 
procederá, de imediato, a abertura dos envelopes n.º 02 - Proposta Comercial das empresas 
habilitadas. 

 
3.7.1. Não havendo renúncia ao prazo recursal, os envelopes contendo as propostas financeiras 
serão unificados em um único, lacrado e rubricado pelos presentes, nas bordas de colagem, 
restando sob a guarda da Comissão de Licitações, que suspenderá os trabalhos no aguardo do 
prazo recursal e/ou exame destes, se interpostos. 
 
3.8. Reabertos os trabalhos, a Comissão indicará o nome das proponentes consideradas aptas e 
devolverá os envelopes n.º 02 - Proposta Comercial, ainda fechados e lacrados, das empresas não 
habilitadas. 

 
3.8.1. Satisfeito o procedimento anterior, a Comissão após mostrar aos presentes a 
inviolabilidade do envelope que preservava as propostas financeiras, procederá a sua abertura. 



                PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  

                   PALÁCIO PLÁCIDO DE CASTRO 
 

                      Secretaria Municipal da Fazenda 
                         Diretoria de Compras  

 

 

 5

4. PROPOSTA 
 
4.1. O envelope nº 02 - deverá conter a Proposta, que, sob pena da proponente ser 
desclassificada, deverá preencher, obrigatoriamente, os seguintes requisitos: 
 

a) a proposta deverá ser efetuada de forma específica, de forma clara, datilografada ou digitada em 
uma via sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, indicando o valor ofertado, devendo ser 
cotado em moeda corrente nacional, expresso em algarismos e por extenso, indicando a razão 
social da empresa, endereço, CNPJ, telefone para contato e e-mail e assinada pelo seu 
representante legal;  

 
Obs. 01: A omissão ou incorreção de qualquer item da planilha de preços não desobriga a 
contratada de executar/fornecer o serviço, sem qualquer custo adicional para a contratante. 

 

Obs. 02: Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão 
ou qualquer outro pretexto. 

 

Obs. 03: O julgamento será pela MAIOR OFERTA. 

 

Obs. 04: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 
máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também 
em eventual contratação. 

 
4.2. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega da 
proposta financeira. 
 
4.3. Abertos os envelopes contendo a Documentação para habilitação não caberá cancelamento, 
retificação de preços ou alterações nas condições estabelecidas na proposta e nem desistência da 
mesma, salvo no último caso, por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Comissão.     
 
4.4. Dos atos de abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas 
se lavrarão atas, que serão assinadas pelos licitantes presentes e pela Comissão.  
 
4.5. O valor inicial a ser ofertado pelas instituições financeiras interessadas em participar do 
processo licitatório será de no mínimo R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais). 
 

5. JULGAMENTO 
 

5.1. A licitante que apresentar a proposta com a MAIOR OFERTA será considerada a 
vencedora do certame. 
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5.2. A Comissão, após o exame das propostas e a classificação das proponentes, através de 
quadro comparativo contendo os preços ofertados pelas licitantes, declarará a vencedora. 

 
5.5. No caso de igualdade entre duas ou mais propostas, será observado o que dispõe o 
parágrafo 2º, do art. 45 da Lei Federal N.º 8.666/93 (critério de sorteio, em ato público, com 
a convocação prévia de todos os licitantes).  

 
5.6. A proposta financeira deverá subordinar-se às normas e condições deste edital. Quaisquer 
inserções na proposta que visem à criação, modificação ou extinção de direitos não previsto no 
edital serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que subordinar-se ao 
instrumento convocatório. 
 
5.7. A adjudicação será feita no todo. 

 
5.8. No caso de inabilitação ou desclassificação de todas as proponentes, será ofertado o prazo de 
08 (oito) dias úteis, para que apresentem novos documentos ou propostas escoimadas dos vícios 
que levaram a inabilitação ou desclassificação. 

 
5.9. A Comissão de licitações poderá suspender os trabalhos, para melhor análise das propostas 
apresentadas, marcando então nova data para divulgação do julgamento. 

 
5.10. Não serão conhecidas vantagens não pedidas e não admitidas neste Edital. 

 
 

6. RECURSOS 
 
6.1. Dos atos praticados no processo licitatório, caberá recurso nos termos que dispõe o art. 109 
da Lei Federal Nº 8.666/93. 
 
6.2. Caberá recurso das decisões proferidas pela Comissão, devendo ser interposto no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, nas hipóteses habilitação ou inabilitação da licitante e de julgamento das 
propostas, podendo, quando presentes os prepostos das licitantes no ato em que foi proferida a 
decisão, ser feita por comunicação direta aos interessados e registro em ata. 
 
6.3. Os recursos serão interpostos, por escrito, perante a Comissão de Licitações e dirigidos ao 
Prefeito Municipal, registrando-se a data e a hora de sua entrega, mediante protocolo, até o 
último dia do prazo do item anterior. 
 
6.4. Decorrido o prazo do item 6.2, sem interposição de recurso voluntário, a Comissão remeterá 
o processo ao Prefeito Municipal, com vistas a homologação e adjudicação. 

 
6.5. Interposto o recurso voluntário, abrir-se-á vista do mesmo às licitantes, pelo prazo de 05 
(cinco) dias úteis. 
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6.6. Impugnado ou não o recurso voluntário, a Comissão de Licitação o apreciará, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, podendo realizar instrução complementar, e decidirá, motivadamente, pela 
manutenção ou reforma do ato recorrido, submetendo o processo ao Prefeito Municipal. 

 
6.7. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
 
 

7. PAGAMENTO  
 
7.1. O valor ofertado pelo licitante vencedor deverá ser pago em moeda corrente nacional, em até 
30 (trinta) dias corridos da data de assinatura do contrato, mediante ordem bancária creditada na 
conta do IPRESG.  
 
7.2. 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. 
 
 

8. PRAZOS  
 
8.1. No prazo de até 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da convocação a licitante 
vencedora deverá assinar o contrato do objeto licitado com o contratante Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel - IPRESG, no Município de 
São Gabriel, podendo este prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
pela parte, durante o seu transcurso desde que ocorra um motivo justificado aceito pela 
Administração. 
 
8.2. O prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta) meses, contados a partir da sua 
assinatura. 
 
8.3. A prestação de serviço dar-se-á em até 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado mediante 
acordo com o IPRESG, à assinatura do Termo Contratual, por solicitação da Administração da 
Diretoria Executiva, referente aos serviços de processamento e gerenciamento da Folha de 
Pagamento, pelo período de 60 (sessenta) meses. 
 

 
9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
9.1. Multa de 1% (um por cento) do valor da proposta, por dia, em caso de atraso no repasse, de 
que trata o item 11 do Termo de Referência, até o limite de 10 (dez) dias, após o qual será 
considerado inexecução do contrato. 
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9.1.1. Se ocorrer a inexecução total do contrato, na forma do item anterior, a multa será 
acumulada com a suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de 02 (dois) anos. 
9.2. 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 30 (trinta) dias, após o 
qual será considerado inexecução contratual. 
9.2.1. 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 Administração pelo prazo 
de 12 meses. 
9.3. 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. 
9.3.1. Se a contratada, após o recebimento da Advertência, não corrigir as faltas apontadas ou, as 
tendo corrigido, voltar a cometê-las, a Administração aplicará multa de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor do contrato, podendo, inclusive, proceder a rescisão do contrato. 
9.4. 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. 
9.5. 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. 
9.6. Em qualquer caso, a rescisão do contrato, por culpa da contratada, implicará no perdimento, 
em favor do Poder Público, dos valores repassados ao IPRESG. 
9.7. Se da infração ao contrato, pela contratada, decorrer de danos patrimonial ao IPRESG, 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 penalidade, 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. 
 
 

10. FISCALIZAÇÃO 
 

10.1. A Fiscalização do serviço e do cumprimento das obrigações contratuais será exercida pelo 
contratante, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel - 
IPRESG, órgão dotado dos mais amplos poderes para assegurar que o serviço esteja de acordo 
com o estipulado pelo presente Edital e disposições contratuais. 
 
10.2. À Fiscalização caberá: 
 
a) registrar eventuais atos ou fatos que importem em descumprimento de cláusulas contratuais e 
condições previstas neste edital; 
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b) julgar a qualidade dos serviços e propor a aplicação de penalidades em conformidade com o 
prescrito na Lei nº 8.666/93 e com o disposto neste edital. 
 
10.3. A Fiscalização exercida pelo CONTRATANTE, nos termos dos subitens 10.1. e 10.2., não 
isenta a cessionária das responsabilidades previstas no edital e no instrumento contratual. 
 
10.4. Caso os serviços não atendam às exigências constantes do edital e seus anexos, a 
fiscalização poderá solicitar ao setor competente o início de processo administrativo, para 
apuração da infração e aplicação da penalidade cabível. 
 
 

11. OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA 
 

11.1. As obrigações da cessionária constam do Anexo III  do presente edital e na Minuta do 
Contrato. 
 
 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

 
12.2. A autoridade competente para a aprovação do processo licitatório poderá revogar este 
Edital por interesse público, devendo anulá-lo por ilegalidade, em despacho fundamentado (art. 
49 da Lei Federal nº 8.666/93). 

 
12.3. Aplicam-se, no que couber, as disposições contidas nos artigos 77, 78, 87 e 88 da Lei 
Federal n.º  8.666/93. 
 
12.4. Ao presente edital é parte integrante a Anexo IV - Minuta do Contrato  em todas suas 
cláusulas e disposições, principalmente o Anexo III  – Termo de Referência, deste edital. 
                  
12.5. 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, encaminhadas à 
Diretoria de Compras e apresentadas no SAC desta Prefeitura (protocolo), até 05 (cinco) 
dias úteis antes da data de abertura ou por e-mail (ligar e solicitar e-mail). 

 
12.6. O edital estará disponível no site da Prefeitura de São Gabriel e também poderá ser 
solicitado na Secretaria Municipal da Fazenda – Diretoria de Compras, no horário de expediente 
da Prefeitura, ou pelo fone: (055) 3237 – 1374, Ramal 253 ou (055) 3237-1376. 
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12.7. Prevalecerão os termos da Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações em vigor, no que o 
edital for omisso. 

 
12.8. Constituem anexos deste edital: 
 
I  – Informação dos Servidores e Valores das rendas; 
 
II – Modelo de Proposta; 
 
III – Termo de Referência; 
 
IV – Minuta do Contrato; 
 
V –Modelo de declaração de idoneidade; 
 
VI – Modelo de declaração de cumprimento ao artigo 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal.  
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de São Gabriel, em 24 de janeiro de 2023. 
 
 
 
 
 

Lucas Gonçalves Menezes, 
Prefeito Municipal. 
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ANEXO I 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 

Informação dos Servidores e Valores das rendas 
 
 

 
- NÚMERO DE SERVIDORES: 412 (servidores inativos, pensionistas e ativos do 
IPRESG), podendo variar  ao longo do período do contrato. 
 
 
- FAIXA DE RENDA DOS SERVIDORES: 
 

 
RENDA Qtde. Servidores 

Até 03 (três) salários mínimos 147 
Acima de 03 (três) até 06 (seis) salários mínimos 252 
Acima de 06 (seis) salário mínimos 13 

TOTAL 412 
 

 
- TOTAL GERAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ( MÉDIA DOS MESES DE 
OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022 – R$ 1.341.010,72 (Um milhão, trezentos e 
quarenta  e um mil e dez reais com setenta e dois centavos) 
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  ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 

 
 
NOME DA EMPRESA:  
C.N.P.J.:  
ENDEREÇO:  
FONE e FAX:  
Validade da proposta: CONFORME EDITAL  
E-Mail:  
NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL: 
RG: 
CPF: 
 
1 - DESCRIÇÃO : Contratação de Instituição Financeira, Pública ou Privada, para operar os 
serviços de processamento e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento 
dos servidores inativos, pensionistas e ativos do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de São Gabriel, nos termos deste edital e conforme especificações 
constantes do Anexo I e III do edital. 
 
2 - VALOR DA OFERTA R$ : _______________ (________________________) 
 
3 - DA FORMA DE PAGAMENTO:   
 

O valor ofertado pelo licitante vencedor deverá ser pago em moeda corrente nacional, em 
uma única parcela, em até 30 (trinta) dias corridos da data de assinatura do contrato, mediante 
ordem bancária creditada na conta do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais de São Gabriel – IPRESG.  
 

  
 

____________________________,___de___________de 2023. 
 
 

Nome legível ................ 
Assinatura devidamente Identificada do representante legal. 
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ANEXO III 
 
 
 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. ÓRGÃO REQUISITANTE 
 
1.1. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel - IPRESG 
 
 
2. OBJETO 
 
2.1. Contratação de instituição financeira, pública ou privada, para operar os serviços de 
processamento e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos servidores 
inativos, pensionistas e ativos do IPRESG, de acordo coma especificação deste instrumento. 
 
 
3. DA JUSTIFICATIVA 
 
3.1. A presente contratação se justifica em razão da necessidade de proporcionar meio eficiente 
para os pagamentos dos salários dos servidores, que ainda traga as comodidades do crédito em 
conta nos recebimentos de seus proventos. 
3.2. Trata-se de aproximadamente 412 (quatrocentos e doze) beneficiários cadastrados pelo 
IPRESG, dentro das mais variadas faixas salariais, como será exposto a seguir neste TR. 
3.3. A motivação da presente contratação assenta-se sobre a necessidade de centralizar a 
administração da folha de pagamentos de pessoal da autarquia, em nome da racionalização dos 
serviços por meio da utilização de tecnologias e sistemas de gerenciamento fornecidos por um 
único provedor bancário. 
3.4. A Diretoria Executiva do IPRESG espera que a referida contratação proporcione além do 
pagamento do preço alcançado pelo lance vencedor no torneio licitatório, a redução de custos 
bancários, a maximização dos procedimentos de liquidação/pagamento da folha de pagamento, 
por meio da racionalização das emissões dos diferentes tipos de ordens bancárias/OB, bem como 
o estreitamento do relacionamento bancário com a instituição vencedora a fim de conseguir 
melhores taxas, produtos e serviços. 
3.5. Considerando a impossibilidade de realizar o pagamento de salários e outras indenizações de 
forma direta e sem expressivo incremento de despesa, bem como pela vantagem decorrente da 
transferência do pagamento de salários e outras indenizações a instituições especializadas neste 
tipo de atividade, além da expressiva economia proporcionada pela mencionada especialização e 
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pela possibilidade de exploração econômico-financeira da gestão da folha de pagamentos de 
salários e outras indenizações. 
 
 
4. DAS DEFINIÇÕES 
 
4.1. Para o perfeito entendimento deste Termo de Referência, são adotadas as seguintes 
definições: 
 
a) CONTRATANTE - IPRESG 
b) CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO – total da remuneração devida aos 350 inativos, 
55 pensionistas e 07 ativos da autarquia, podendo variar, inclusive aos admitidos após a 
publicação do contrato.  
c) IB – Instituição Bancária, pública ou privada, autorizada pelo Banco Central do Brasil a 
funcionar no País. 
d) REMUNERAÇÃO- compreende todo o crédito realizado na conta-salário, tais como 
subsídios, vencimentos, salários, proventos, reparação econômica, outros benefícios e similares 
de natureza pecuniária. 
e) CONTRATO ADMINISTRATIVO – instrumento firmado entre o CONTRATANTE e a IB 
(Instituição Bancária), visando à prestação de serviços de pagamento da folha salarial e outras 
indenizações a servidores da folha de pagamento do IPRESG, a serem pagos no Brasil, por meio 
de crédito em conta bancária de titularidade do beneficiário, em observância das Leis Municipais 
que regem os servidores e empregados públicos municipais. 
f) LANCE OU OFERTA – valor pecuniário, a ser pago em parcela única, ofertado pela pessoa 
jurídica licitante interessada em vencer o procedimento licitatório. 
g) VIGÊNCIA DO CONTRATO – 60 (sessenta) meses, nos termos do Art. 57, II, e § 4º da Lei 
Federal nº 8.666/1.993. 
h) BENEFICIÁRIO – toda pessoa física servidor ativo, inativo e pensionista, vinculado ao 
IPRESG. 
i) CONTA-SALÁRIO – conta bancária não movimentável por cheques destinada ao registro e 
controle do fluxo de recursos. 
j)  LICITANTE – IB (Instituição Bancária). 
k) PORTABILIDADE BANCÁRIA – a IB (Instituição Bancária) deverá transferir 
gratuitamente, quando solicitado pelo beneficiário, os créditos para outras instituições bancárias, 
nos termos da Livre Opção Bancária de que trata a Resolução 3.402/2006 ou de outra norma que 
venha a sucedê-la. 
l) AGENTE TÉCNICO DE LIGAÇÃO – pessoa indicada como preposto pela IB (Instituição 
Bancária) para que seja o responsável pelo recebimento dos arquivos digitais relativos às 
remunerações a serem creditadas e os retornos das inconsistências bancárias relativas ao crédito 
de remunerações de que trata este Termo de Referência. 
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5. DA QUANTIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
COMPRADOR/CONTRATANTE: IPRESG 

Item Qtde Und med Especificações Valor Base 
Outubro/2022 

Valor Base 
Novembro/20

22 

Valor Base 
Dezembro 

2022 
01 60 Mês Processamento 

da Folha de 
Pagamento 

R$ 
1.342.045,80 

R$ 
1.340.368,28 

R$ 
1.340.618,08 

 
 
6. DO VALOR MÉDIO ESTIMADO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 
6.1. O valor médio da folha de pagamento por extenso dos meses de outubro, novembro e 
dezembro é de R$ 1.341.010,72 (Um milhão, trezentos e quarenta e um mil e dez reais com 
setenta e dois centavos). 
6.2. O valor máximo ofertado será o valor definido a partir de pesquisa de preços, em uma única 
parcela, com pagamento em até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do contrato. 
6.3. O valor ofertado deverá ser líquido, não cabendo à contratada a retenção de parcela ou 
percentual a qualquer título. 
 
 
7. PERIODICIDADE DO PAGAMENTO  
 
7.1. Periodicidade do pagamento: Os créditos relativos às folhas de pagamento são mensais, 
podendo, entretanto, ocorrerem outros, em quaisquer períodos, conforme conveniência 
administrativa da autarquia. 
7.2. A folha de pagamento do IPRESG, atualmente  é paga no último dia útil do mês, através de 
crédito nas contas-correntes, transmitido via online diretamente ao banco. 
7.3. O pagamento dos servidores, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, será realizado de 
acordo com o calendário definido pelo contratante. 
7.4. Pirâmide Salarial: 
 
PIRÂMIDE SALARIAL  
RENDA QTDE. SERVIDORES 
Até 3 salários mínimos 147 
Acima 3 até 6 salários mínimos 252 
Acima de 6 salários mínimos 13 
TOTAL 412 
 
7.5. O IPRESG determinará a data dos créditos disponibilizando os recursos financeiros em 
conta do banco contratado da seguinte forma: 
7.5.1. D-1 = data para ser repassado o arquivo eletrônico, por tele transmissão, em sua 
integralidade, pelo IPRESG ao banco contratado, através do agente de ligação nomeado; 
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7.5.2.  D+0 = data da efetivação do crédito dos recursos financeiros do IPRESG para a conta do 
banco contratado. 
7.5.3. D+0 = data da efetivação do crédito na conta do servidor, disponível para saque. 
7.6. Os prazos acima indicados contam-se em dias úteis. 
 
 
8. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
8.1. A contratação dos serviços de processamento e operacionalização da folha de pagamento 
dos servidores do IPRESG será precedida de licitação pública, na forma de CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA , pelo critério de MAIOR LANCE , ofertado a partir de R$ 300.000,00 (Trezentos 
mil reais). 
8.2. A prestação de serviço dar-se em até 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado mediante 
acordo com o órgão, à assinatura do termo contratual, mediante solicitação da Administração 
Diretoria Executiva, referente aos serviços de processamento e gerenciamento da folha de 
pagamento, pelo período de 60 (sessenta) meses. 
 
 
9. FORMA E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 
 
9.1. A CONTRATADA  deverá efetuar o pagamento do valor ofertado em até 30 (trinta) dias 
corridos da data de assinatura do contrato, mediante ordem bancária creditada na conta do 
IPRESG. 
 
 
 
10. LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRAZO A SER DEFINIDO ENTRE A 
CONTRATADA E A CONTRATANTE 
 
10.1. Instalação de caixa eletrônico, tipo auto-suficiente, que tenha entre as funções o depósito 
com crédito na hora para o cliente. 
 
 
11. CONDIÇÕES GERAIS 
 
11.1. Os valores expressos no item 04 são com base no custo com a folha nos últimos 03 (três) 
meses, considerando o salário líquido, conforme relatório anexo. 
11.2. Os créditos relativos ao objeto terão periodicidade mensal, podendo por conveniência de a 
Administração ser adotado outro período. 
11.3. A contratada disponibilizará, no mínimo, a franquia de serviços bancários essenciais com 
isenção de tarifas da Resolução 3.919/10 do CMN – Conselho Monetário Nacional. 
11.4. Por decorrência de assinatura do contrato, as unidades demandantes informarão a 
instituição financeira os dados cadastrais dos servidores (beneficiários) como: nome, CPF, 
nascimento, lotação com endereço da edificação e telefone comercial, cargo e renda bruta. 
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11.5. A instituição vencedora do certame poderá operar o crédito consignado durante a vigência 
do instrumento de contrato, sem regime de exclusividade. 
11.6. Não sendo de responsabilidade das unidades demandantes, eventuais informações pessoais 
para cadastramento dos beneficiários. 
 
 
12. CONTAS CORRENTES VINCULADAS AO SISTEMA DE PAGAM ENTO DO 
IPRESG 
 
12.1. O contratante manterá conta corrente em agência do contratado, para efetivação dos 
serviços de pagamento de remunerações e proventos, onde será depositado o montante líquido 
dos créditos do dia. 
12.2. O banco deverá estar preparado para atender ao cronograma de pagamento dos servidores e 
beneficiários do IPRESG, considerando a totalidade dos servidores, amplamente considerados. 
12.3. O banco designará e informará, ainda, uma agência centralizadora dos pagamentos, para 
fins de recebimento dos arquivos relativos ao pagamento de pessoal e de envio dos arquivos de 
retorno das inconsistências no pagamento e de encaminhamento de demandas administrativas. 
 
 
13. MODALIDADES DE PAGAMENTO 
 
13.1. O pagamento aos servidores ativos, inativos e pensionistas do IPRESG será efetuado por 
meio de crédito em conta corrente. 
 
 
14. BASE DE DADOS PARA PAGAMENTO 
 
14.1. O banco manterá permanentemente atualizado, para efeito de pagamento, cadastro dos 
servidores ativos e beneficiários do IPRESG que serão objeto do Sistema de Pagamento de 
Pessoal, bem como de seus representantes legais. 
14.2. Na implantação do cadastro para recebimento da remuneração dos servidores ativos, 
inativos e pensionistas o IPRESG remeterá ao banco arquivo em meio digital contendo as 
informações necessárias à operacionalização da folha de pagamento. 
14.3. As informações sobre as características, especificações e “layout” dos arquivos, juntamente 
com os dados essenciais à execução dos serviços serão definidas em conjunto, entre o BANCO e 
o IPRESG. 
14.4. A contratada, nos moldes da Resolução nº 3919, de 25 de novembro de 2-10 e eventuais 
alterações, do Banco Central do Brasil, oferecerá a custo zero mensal para todos os servidores da 
folha de pagamento do IPRESG, não podendo haver cobrança de tarifas para os serviços abaixo 
indicados: 
14.4.1. Fornecimento de cartão com função débito; 
14.4.2. Fornecimento de segunda via do cartão de débito, exceto nos decorrentes de perda, 
roubo, furto, danificação e outros não imputáveis à instituição emitente; 
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14.4.3. Realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de 
cheque avulso, ou em terminal de auto-atendimento; 
14.4.4. Realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por 
mês, em guichê de caixa, em terminal de auto-atendimento e/ou pela internet; 
14.4.5. Fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos 30 
dias por meio de guichê de caixa e/ou terminal de auto-atendimento; 
14.4.6. Realização de consultas mediante utilização da internet; 
14.4.7. Fornecimento, até 28 de fevereiro de cada ano, do extrato consolidado, discriminando, 
mês a mês, os valores no ano anterior relativos a tarifas; 
14.4.8. Compensação de cheques; 
14.4.9. Fornecimento de até dez folhas de cheques por mês, desde que o cliente reúna os 
requisitos à utilização de cheques, conforme a regulamentação em vigor e condições pactuadas; 
14.4.10. Prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos 
prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos. 
14.5. As vedações previstas nos itens 11.5., não impedem a contratação de pacotes de serviços 
pelos servidores, podendo o banco negociar diretamente com os servidores públicos, ativos e 
inativos, outras tarifas, que não àquelas descritas nos itens anteriores, visando ao fornecimento 
de outros serviços bancários. 
 
 
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
15.1. Promover a abertura de contas dos servidores do contratante, na modalidade conta salário, 
efetuando a coleta de dados, documentos e assinaturas necessárias, no local e horário de trabalho 
(dentro do horário de atendimento bancário); 
15.2. Ter sistema informatizado compatível com o contratante, de forma a possibilidade que 
todas as operações sejam por meio eletrônico e online, sendo que no caso de incompatibilidade, 
todas as despesas necessárias para tal adaptação serão por conta da contratada; 
15.3. Efetuar os créditos dos pagamentos nas contas dos servidores, sem qualquer custo, em 
conformidade com as informações repassadas pela contratante; 
15.4. Retornar a contratante os arquivos dos comprovantes dos pagamentos; 
15.5. Respeitar os limites da margem consignável dos salários de concessão de empréstimos aos 
servidores, solicitando para tal as informações necessárias à Empresa ZETRA, responsável pelo 
gerenciamento dos empréstimos consignados; 
15.6. Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar a contratante ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto; 
15.7. Apresentar previamente a contratante tabela com franquia mínima de serviços com isenção 
de tarifas, a parte da solução BACEN nº 3919/10 e demais serviços e produtos com suas 
respectivas tarifas; 
15.8. A licitante deverá atualizar constantemente seus serviços e produtos no sentido de alcançar 
para os servidores o melhor benefício dentre os serviços e produtos oferecidos; 
15.9. A licitante não cobrará tarifas sobre as contas mantidas em nome da contratante e a 
movimentação da mesma durante vigência do contrato em relação ao objeto desta licitação. O 
pagamento dos beneficiários não implicará em qualquer custo para o IPRESG; 
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15.10. Apresentar um plano de prestação de serviços da instituição, relativa à forma como 
pretende prestá-los, em especial quanto ao atendimento aos servidores, benefícios adicionais 
oferecidos em condições especiais de empréstimos e financiamentos. 
15.11. A contratada deverá oferecer tratamento especial ao IPRESG assegurando todas as 
vantagens de qualquer natureza oferecidas a seus clientes do mesmo porte e importância. 
15.12. A contratada não receberá qualquer remuneração direta oriunda dos cofres da contratante 
pelos serviços contratados, ou por quaisquer prestações de serviços bancários correlatos ao 
mesmo (emissão de extratos diários, informações de saldos a qualquer momento e por qualquer 
meio, fornecimento de relatórios, transferências, ordens de pagamento, emissão de talonário de 
cheques em formulário contínuo etc.) 
15.13. A contratada se compromete a manter pessoal técnico capacitado e habilitado, em número 
adequado às necessidades operacionais decorrentes do objeto deste termo. 
15.14. A contratada se compromete a criar condições necessárias para o pronto atendimento ao 
Setor Financeiro do IPRESG, referente a transmissão de DOC’S e TED’S, depósitos em geral e 
demais operações pertinentes. 
15.15. Reparar ou corrigir, dentro do prazo estipulado pela contratante, os eventuais vícios, 
defeitos ou incorreção constados pela fiscalização dos serviços. 
15.16. Eximir a contratante de qualquer responsabilidade pelos compromissos assumidos por 
seus servidores. 
15.17. Assumir todas as despesas e providências necessárias as legalizações e ao funcionamento 
da atividade deste ajuste (licença, alvarás, autorizações, etc.) no caso abertura de agência ou 
posto bancário na cidade, devendo entregar cópias dos documentos a contratante. 
15.18. Identificar os funcionários em serviços com uso permanente de crachá da instituição. 
15.19. Não haverá qualquer solidariedade entre a contratante e a contratada quanto ao 
cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus empregados. 
15.20. A instituição financeira contratada deve assegurar a faculdade de transferência 
(PORTABILIDADE), com disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de depósitos 
de titularidade dos beneficiários, por eles livremente abertas, em conformidade com artigo 2º da 
Resolução 3.402/2006 do Banco Central. 
15.21. A contratada deve manter durante a execução deste contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação. 
15.22. A contratada deve arcar com todas as despesas referentes à mão-de-obra, transportes, 
equipamentos auxiliares, seguros, taxas, tributos e contribuições de qualquer natureza ou espécie, 
encargos sociais, e demais despesas diretas ou indiretas inerentes aos serviços e quaisquer outros 
encargos necessários à perfeita execução de entrega do objeto do instrumento contratual, 
inclusive quanto à criação de novos encargos, ficando o contratante excluído de qualquer 
solidariedade e responsabilidade civil, penal, fiscal, tributária ou trabalhista. 
15.23. A contratada deve utilizar equipamentos adequados que deverão ser de primeira qualidade 
e específicos à finalidade que se destinam, além de responsabilizar-se pela instrução de manuseio 
destes. 
15.24. A vencedora do certame deverá credenciar junto a contratante um representante para 
prestar esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do 
contrato. 
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15.25. A IB vencedora deverá indicar telefones para contato fora dos horários normais de 
atendimento, para casos excepcionais que porventura venham a ocorrer. 
 
 
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
16.1. A contratante deve exigir o fiel cumprimento de todos os requisitos acordados e da 
proposta apresentada, avaliando, também a qualidade do objeto apresentado, podendo rejeitá-lo 
no todo ou em parte. 
16.2. Designar o Gestor/Fiscal do Contrato, que serão responsáveis pela fiscalização da execução 
do objeto, certificando a qualidade e atestando a locação. 
16.3. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações 
dentro das normas e condições estabelecidas neste Termo. 
16.4. Comunicar formalmente à contratada sobre qualquer irregularidade constatada na execução 
do objeto contratado. 
16.5. Rejeitar o que não esteja em conformidade com as descrições deste Termo, do Edital e 
Termo Contratual. 
16.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na prestação do objeto para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 
16.7. Efetuar os pagamentos de salários de seus servidores através da contratada. 
16.8. Informar sempre que solicitado pela contratada, o saldo da margem consignável dos 
salários, por ocasião da solicitação de empréstimos. 
16.9. Enviar os arquivos de dados dos servidores, contendo os valores líquidos a serem 
creditados, com antecedência mínima de 01 (um) dia útil da data para o pagamento dos salários. 
16.10. Garantir as informações e documentação necessária para a execução dos serviços por 
parte da contratada, com a execução de servidores. 
16.11. Disponibilizar os recursos financeiros no dia do pagamento dos servidores, através de 
depósito em conta salário, TED – Transferência Eletrônica Disponível ou mediante a 
apresentação de cheque administrativo nominal a contratada, sendo vedada a transferência 
antecipada de recursos financeiros para as instituições financeiras privadas por constituírem 
disponibilidade de caixa, cujo depósito deve ocorrer, exclusivamente, em instituições financeiras 
oficias (públicas), conforme o § 3º do artigo 164 da Constituição Federal e artigo 43 da Lei n 
101/2000. 
16.12. Os casos omissos serão regulamentados pela norma pertinente em especial o Código de 
Defesa do Consumidor, se objetiva a relação entre as partes, no que couber. 
 
 
17. DA ABRANGÊNCIA DO SISTEMA DE PAGAMENTO DO IPRES G 
 
17.1. Abrangem o número total estimado de 412 servidores, destes, 350 são inativos, 55 
pensionistas e 07 ativos da autarquia, podendo variar, para mais ou para menos, ao longo do 
período do contrato, os quais deverão manter se opção, na instituição financeira vencedora, 
contas bancárias para o funcionamento do sistema de pagamento do funcionalismo municipal. 
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18. PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
18.1. O contrato terá vigência de 60 (sessenta) meses a partir de sua data de assinatura. 
 
 
19. RESCISÃO 
 
19.1. O TERMO DE CONTRATO está sujeito à rescisão nos termos dos artigos 77, 78, 79 e 80 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
 
20. ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONT RATO 
 
20.1. A fiscalização do serviço e do cumprimento das obrigações contratuais será exercida pelo 
contratante, por meio de dois servidores do IPRESG, órgão dotado dos mais amplos poderes para 
assegurar que o serviço esteja de acordo com o estipulado pelo presente edital e disposições 
contratuais. 
20.2. Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter 
preposto aceito pela CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que for 
necessário. 
20.3. A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de 
correspondência oficial, e-mail e anotações. 
20.4. Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados 
como se fossem praticados pelo contratante. 
 
 
21. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
21.1. Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio de apresentação de 
atestado (s) de capacidade técnica expedida (s), necessariamente em nome da licitante, por 
pessoa jurídica de direito público ou privado. 
21.2. Documento comprobatório de autorização de funcionamento da instituição financeira 
emitido pelo Banco Central do Brasil – BACEN. 
21.3. Declaração, caso não possua agência ou posto de atendimento próprio na cidade, de que se 
compromete, sob as penas da lei, a instalar no IPRESG, no mínimo (01) posto atendimento, no 
prazo a ser definido entre a contratante e a contratada. 
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22. PENALIDADES 
 
22.1. 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 do 
contrato. 
22.1.1. Se ocorrer a inexecução total do contrato, na forma do item anterior, a multa será 
acumulada com a suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de 02 (dois) anos. 
22.2. 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 30 (trinta) dias, após o 
qual será considerado inexecução contratual. 
22.2.1. 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 Administração pelo 
prazo de 12 meses. 
22.3. 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. 
22.3.1. Se a contratada, após o recebimento da Advertência, não corrigir as faltas apontadas ou, 
as tendo corrigido, voltar a cometê-las, a Administração aplicará multa de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor do contrato, podendo, inclusive, proceder a rescisão do contrato. 
22.4. 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. 
22.5. 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. 
22.6. Em qualquer caso, a rescisão do contrato, por culpa da contratada, implicará no 
perdimento, em favor do Poder Público, dos valores repassados ao IPRESG. 
22.7. Se da infração ao contrato, pela contratada, decorrer de danos patrimonial ao IPRESG, 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 penalidade, 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. 
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ANEXO IV 
 
 

CONTRATO Nº ___/2023 
 

 
              PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS  

 
Concorrência Pública nº 001/2023 

 
 

Contrato administrativo celebrado entre o Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de São Gabriel - IPRESG, neste ato representado pelo Srª. Fabiana 
Pohlmann Machado Figueiredo, Diretora Presidente, doravante denominado Contratante e 
____________________, inscrita no CNPJ nº ____________________, com sede à rua 
______________, na cidade de __________________/____, denominada Contratada, para o 
fornecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira. 

 
       O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do 

objeto contratado, descrito abaixo, constante no Edital Concorrência Pública nº 001/2023, 
regendo-se pela Lei Federal n° 8.666/93 (Lei de Licitações), assim como pelas condições do 
Edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos 
direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E ESPECIFICAÇÕES 
 
1.1. Contratação de Instituição Financeira, Pública ou Privada, para operar os serviços de 
processamento e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos 
servidores inativos, pensionistas e ativos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais de São Gabriel, nos termos deste edital e conforme especificações constantes do 
Termo de Referência. 
 
1.1.1.Abrangem o número total estimado de 412 (quatrocentos e doze) servidores, destes, 350 
(trezentos e cinqüenta) são inativos, 55 (cinqüenta e cinco) pensionistas e 07 (sete) ativos da 
autarquia, podendo variar, para mais ou para menos, ao longo do período do contrato. 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA  - DA VIGÊNCIA  
 

2.1. O prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta) meses, contados a partir de sua 
assinatura. 
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2.2. A prestação de serviço dar-se-á em até 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado mediante 
acordo com o IPRESG, à assinatura do Termo Contratual, por solicitação da Administração da 
Diretoria Executiva, referente aos serviços de processamento e gerenciamento da Folha de 
Pagamento, pelo período de 60 (sessenta) meses. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E PAGAMENTO 
 

3.1. Pela cessão dos direitos prescritos neste instrumento, a CONTRATADA pagará ao 
CONTRATANTE, o valor total de R$..............(.............. ), conforme sua proposta.  
3.2. A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento do valor ofertado em até 30 (trinta) dias, em 
uma única parcela, corridos da data de assinatura do contrato, mediante ordem bancária creditada 
na conta do IPRESG. 
 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA PERIODICIDADE DO PAGAMENTO 
 
4.1. Periodicidade do pagamento: Os créditos relativos às folhas de pagamento são mensais, 
podendo, entretanto, ocorrerem outros, em quaisquer períodos, conforme conveniência 
administrativa da autarquia. 
4.2. A folha de pagamento do IPRESG, atualmente  é paga no último dia útil do mês, através de 
crédito nas contas-correntes, transmitido via online diretamente ao banco. 
4.3. O pagamento dos servidores, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, será realizado de 
acordo com o calendário definido pelo contratante. 
4.4. Pirâmide Salarial: 
 
PIRÂMIDE SALARIAL  
RENDA QTDE. SERVIDORES 
Até 3 salários mínimos 147 
Acima 3 até 6 salários mínimos 252 
Acima de 6 salários mínimos 13 
TOTAL 412 
 
4.5. O IPRESG determinará a data dos créditos disponibilizando os recursos financeiros em 
conta do banco contratado da seguinte forma: 
4.5.1. D-1 = data para ser repassado o arquivo eletrônico, por tele transmissão, em sua 
integralidade, pelo IPRESG ao banco contratado, através do agente de ligação nomeado; 
4.5.2.  D+0 = data da efetivação do crédito dos recursos financeiros do IPRESG para a conta do 
banco contratado. 
4.5.3. D+0 = data da efetivação do crédito na conta do servidor, disponível para saque. 
4.6. Os prazos acima indicados contam-se em dias úteis. 
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CLÁUSULA QUINTA  - LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRAZO A 
SER DEFINIDO ENTRE A CONTRATADA E A CONTRATANTE 

 
5.1. Instalação de caixa eletrônico, tipo auto-suficiente, que tenha entre as funções o depósito 
com crédito na hora para o cliente. 
 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO 

 
6.1. O contrato poderá ser rescindido de comum acordo entre as partes, ou unilateralmente nas 
condições e hipóteses previstas nos artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei n° 8.666/93.  
6.1.1. O inadimplemento de qualquer cláusula do contrato poderá ser motivo de sua rescisão, 
mediante notificação prévia ou interpelação judicial ou extrajudicial, além de responder a 
CONTRATADA, por perdas e danos, quando esta:  
a) não cumprir as obrigações assumidas;  
b) sofrer processo de intervenção, liquidação ou dissolução;  
c) transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte;  
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

 
7.1. Multa de 1% (um por cento) do valor da proposta, por dia, em caso de atraso no repasse, de 
que trata o item 11 do Termo de Referência, até o limite de 10 (dez) dias, após o qual será 
considerado inexecução do contrato. 
7.1.1. Se ocorrer a inexecução total do contrato, na forma do item anterior, a multa será 
acumulada com a suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de 02 (dois) anos. 
7.2. 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 30 (trinta) dias, após o 
qual será considerado inexecução contratual. 
7.2.1. 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 Administração pelo prazo 
de 12 meses. 
7.3. 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. 
7.3.1. Se a contratada, após o recebimento da Advertência, não corrigir as faltas apontadas ou, as 
tendo corrigido, voltar a cometê-las, a Administração aplicará multa de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor do contrato, podendo, inclusive, proceder a rescisão do contrato. 
7.4. 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. 
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7.5. 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. 
7.6. Em qualquer caso, a rescisão do contrato, por culpa da contratada, implicará no perdimento, 
em favor do Poder Público, dos valores repassados ao IPRESG. 
7.7. Se da infração ao contrato, pela contratada, decorrer de danos patrimonial ao IPRESG, 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 penalidade, 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. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE 
 
8.1. A Fiscalização do serviço e do cumprimento das obrigações contratuais será exercida pelo 
contratante Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel – 
IPRESG - órgão dotado dos mais amplos poderes para assegurar que o serviço esteja de acordo 
com o estipulado pelo Edital e disposições contratuais. 
8.2. À Fiscalização caberá: 
a) registrar eventuais atos ou fatos que importem em descumprimento de cláusulas contratuais e 
condições previstas neste edital; 
b) julgar a qualidade dos serviços e propor a aplicação de penalidades em conformidade com o 
prescrito na Lei nº 8.666/93 e com o disposto neste edital. 
8.3. A Fiscalização exercida pelo CONTRATANTE, nos termos dos subitens 10.1. e 10.2., não 
isenta a cessionária das responsabilidades previstas no edital e no instrumento contratual. 
8.4. Caso os serviços não atendam às exigências constantes do edital e seus anexos, a 
fiscalização poderá solicitar o início de processo administrativo, para apuração da infração e 
aplicação da penalidade cabível. 
8.5. Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter 
preposto aceito pela CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que for 
necessário. 
8.6. A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de correspondência 
oficial, e-mail e anotações. 
8.7. Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados 
como se fossem praticados pelo CONTRATANTE. 
 
 

CLAÚSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES 
 

9.1. São obrigações da CONTRATANTE : 
9.1.1. exigir o fiel cumprimento de todos os requisitos acordados e da proposta apresentada, 
avaliando, também a qualidade do objeto apresentado, podendo rejeitá-lo no todo ou em parte; 
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9.1.2. designar o Gestor/Fiscal do Contrato, que serão responsáveis pela fiscalização da execução 
do objeto, certificando a qualidade e atestando a locação; 
9.1.3. proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações 
dentro das normas e condições estabelecidas neste Termo; 
9.1.4. comunicar formalmente à contratada sobre qualquer irregularidade constatada na execução 
do objeto contratado; 
9.1.5. rejeitar o que não esteja em conformidade com as descrições deste Termo, do Edital e 
Termo Contratual; 
9.1.6. notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na prestação do objeto para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
9.1.7. efetuar os pagamentos de salários de seus servidores através da contratada; 
9.1.8. informar sempre que solicitado pela contratada, o saldo da margem consignável dos 
salários, por ocasião da solicitação de empréstimos; 
9.1.9. enviar os arquivos de dados dos servidores, contendo os valores líquidos a serem 
creditados, com antecedência mínima de 01 (um) dia útil da data para o pagamento dos salários; 
9.1.10. garantir as informações e documentação necessária para a execução dos serviços por 
parte da contratada, com a execução de servidores; 
9.1.11. disponibilizar os recursos financeiros no dia do pagamento dos servidores, através de 
depósito em conta salário, TED – Transferência Eletrônica Disponível ou mediante a 
apresentação de cheque administrativo nominal a contratada, sendo vedada a transferência 
antecipada de recursos financeiros para as instituições financeiras privadas por constituírem 
disponibilidade de caixa, cujo depósito deve ocorrer, exclusivamente, em instituições financeiras 
oficias (públicas), conforme o § 3º do artigo 164 da Constituição Federal e artigo 43 da Lei n 
101/2000; 
9.1.12. os casos omissos serão regulamentados pela norma pertinente em especial o Código de 
Defesa do Consumidor, se objetiva a relação entre as partes, no que couber. 
 
9.2. São obrigações da CONTRATADA : 
9.2.1. promover a abertura de contas dos servidores do contratante, na modalidade conta salário, 
efetuando a coleta de dados, documentos e assinaturas necessárias, no local e horário de trabalho 
(dentro do horário de atendimento bancário); 
9.2.2. ter sistema informatizado compatível com o contratante, de forma a possibilidade que 
todas as operações sejam por meio eletrônico e online, sendo que no caso de incompatibilidade, 
todas as despesas necessárias para tal adaptação serão por conta da contratada; 
9.2.3. efetuar os créditos dos pagamentos nas contas dos servidores, sem qualquer custo, em 
conformidade com as informações repassadas pela contratante; 
9.2.4. retornar a contratante os arquivos dos comprovantes dos pagamentos; 
9.2.5. respeitar os limites da margem consignável dos salários de concessão de empréstimos aos 
servidores, solicitando para tal as informações necessárias à Empresa ZETRA, responsável pelo 
gerenciamento dos empréstimos consignados; 
9.2.6. responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar a contratante ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto; 
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9.2.7. apresentar previamente a contratante tabela com franquia mínima de serviços com isenção 
de tarifas, a parte da solução BACEN nº 3919/10 e demais serviços e produtos com suas 
respectivas tarifas; 
9.2.8. deverá atualizar constantemente seus serviços e produtos no sentido de alcançar para os 
servidores o melhor benefício dentre os serviços e produtos oferecidos; 
9.2.9. a CONTRATADA não cobrará tarifas sobre as contas mantidas em nome da contratante e 
a movimentação da mesma durante vigência do contrato em relação ao objeto desta licitação. O 
pagamento dos beneficiários não implicará em qualquer custo para o IPRESG; 
9.2.10. apresentar um plano de prestação de serviços da instituição, relativa à forma como 
pretende prestá-los, em especial quanto ao atendimento aos servidores, benefícios adicionais 
oferecidos em condições especiais de empréstimos e financiamentos; 
9.2.11. deverá oferecer tratamento especial ao IPRESG assegurando todas as vantagens de 
qualquer natureza oferecidas a seus clientes do mesmo porte e importância; 
9.2.12. a CONTRATADA não receberá qualquer remuneração direta oriunda dos cofres da 
contratante pelos serviços contratados, ou por quaisquer prestações de serviços bancários 
correlatos ao mesmo (emissão de extratos diários, informações de saldos a qualquer momento e 
por qualquer meio, fornecimento de relatórios, transferências, ordens de pagamento, emissão de 
talonário de cheques em formulário contínuo etc.); 
9.2.13. se compromete a manter pessoal técnico capacitado e habilitado, em número adequado às 
necessidades operacionais decorrentes do objeto deste termo; 
9.2.14. se compromete a criar condições necessárias para o pronto atendimento ao Setor 
Financeiro do IPRESG, referente a transmissão de DOC’S e TED’S, depósitos em geral e demais 
operações pertinentes; 
9.2.15. reparar ou corrigir, dentro do prazo estipulado pela contratante, os eventuais vícios, 
defeitos ou incorreção constados pela fiscalização dos serviços; 
9.2.16. eximir a contratante de qualquer responsabilidade pelos compromissos assumidos por 
seus servidores; 
9.2.17.assumir todas as despesas e providências necessárias as legalizações e ao funcionamento 
da atividade deste ajuste (licença, alvarás, autorizações, etc.) no caso abertura de agência ou 
posto bancário na cidade, devendo entregar cópias dos documentos a contratante; 
9.2.18. identificar os funcionários em serviços com uso permanente de crachá da instituição; 
9.2.19. não haverá qualquer solidariedade entre a contratante e a contratada quanto ao 
cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus empregados; 
9.2.20. a instituição financeira contratada deve assegurar a faculdade de transferência 
(PORTABILIDADE), com disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de depósitos 
de titularidade dos beneficiários, por eles livremente abertas, em conformidade com artigo 2º da 
Resolução 3.402/2006 do Banco Central; 
9.2.21. deve manter durante a execução deste contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação; 
9.2.22. deve arcar com todas as despesas referentes à mão-de-obra, transportes, equipamentos 
auxiliares, seguros, taxas, tributos e contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos 
sociais, e demais despesas diretas ou indiretas inerentes aos serviços e quaisquer outros encargos 
necessários à perfeita execução de entrega do objeto do instrumento contratual, inclusive quanto 
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à criação de novos encargos, ficando o contratante excluído de qualquer solidariedade e 
responsabilidade civil, penal, fiscal, tributária ou trabalhista; 
9.2.23. deve utilizar equipamentos adequados que deverão ser de primeira qualidade e 
específicos à finalidade que se destinam, além de responsabilizar-se pela instrução de manuseio 
destes; 
9.2.24. deverá credenciar junto a contratante um representante para prestar esclarecimentos e 
atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 
9.2.25. deverá indicar telefones para contato fora dos horários normais de atendimento, para 
casos excepcionais que porventura venham a ocorrer. 
 
 
           CLAÚSULA DÉCIMA – DAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS AO SISTEMA 
DE PAGAMENTO DO IPRESG 
 
10.1. O CONTRATANTE manterá conta corrente em agência da CONTRATADA, para 
efetivação dos serviços de pagamento de remunerações e proventos, onde será depositado o 
montante líquido dos créditos do dia. 
10.2. A CONTRATADA deverá estar preparado para atender ao cronograma de pagamento dos 
servidores e beneficiários do IPRESG, considerando a totalidade dos servidores, amplamente 
considerados. 
10.3. A CONTRATADA designará e informará, ainda, uma agência centralizadora dos 
pagamentos, para fins de recebimento dos arquivos relativos ao pagamento de pessoal e de envio 
dos arquivos de retorno das inconsistências no pagamento e de encaminhamento de demandas 
administrativas. 
 
 
           CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS MODALIDADES E BASE DE DADOS 
PARA PAGAMENTO 
 
11.1. O pagamento aos servidores ativos, inativos e pensionistas do IPRESG será efetuado por 
meio de crédito em conta corrente. 
11.2. O banco manterá permanentemente atualizado, para efeito de pagamento, cadastro dos 
servidores ativos e beneficiários do IPRESG que serão objeto do Sistema de Pagamento de 
Pessoal, bem como de seus representantes legais. 
11.3. Na implantação do cadastro para recebimento da remuneração dos servidores ativos, 
inativos e pensionistas o IPRESG remeterá ao banco arquivo em meio digital contendo as 
informações necessárias à operacionalização da folha de pagamento. 
11.4. As informações sobre as características, especificações e “layout” dos arquivos, juntamente 
com os dados essenciais à execução dos serviços serão definidas em conjunto, entre o BANCO e 
o IPRESG. 
11.5. A contratada, nos moldes da Resolução nº 3919, de 25 de novembro de 2-10 e eventuais 
alterações, do Banco Central do Brasil, oferecerá a custo zero mensal para todos os servidores da 
folha de pagamento do IPRESG, não podendo haver cobrança de tarifas para os serviços abaixo 
indicados: 
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11.5.1. Fornecimento de cartão com função débito; 
11.5.2. Fornecimento de segunda via do cartão de débito, exceto nos decorrentes de perda, 
roubo, furto, danificação e outros não imputáveis à instituição emitente; 
11.5.3. Realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de 
cheque avulso, ou em terminal de auto-atendimento; 
11.5.4. Realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por 
mês, em guichê de caixa, em terminal de auto-atendimento e/ou pela internet; 
11.5.5. Fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos 30 
dias por meio de guichê de caixa e/ou terminal de auto-atendimento; 
11.5.6. Realização de consultas mediante utilização da internet; 
11.5.7. Fornecimento, até 28 de fevereiro de cada ano, do extrato consolidado, discriminando, 
mês a mês, os valores no ano anterior relativos a tarifas; 
11.5.8. Compensação de cheques; 
11.5.9. Fornecimento de até dez folhas de cheques por mês, desde que o cliente reúna os 
requisitos à utilização de cheques, conforme a regulamentação em vigor e condições pactuadas; 
11.5.10. Prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos 
prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos. 
11.6. As vedações previstas nos itens 12.5., não impedem a contratação de pacotes de serviços 
pelos servidores, podendo o banco negociar diretamente com os servidores públicos, ativos e 
inativos, outras tarifas, que não àquelas descritas nos itens anteriores, visando ao fornecimento 
de outros serviços bancários. 
 
 

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Os valores expressos no item 05 do Termo de Referência são com base no custo com a 
folha nos últimos 03 (três) meses, considerando o salário líquido. 
12.2. Os créditos relativos ao objeto terão periodicidade mensal, podendo por conveniência de a 
Administração ser adotado outro período. 
12.3. A CONTRATTADA disponibilizará, no mínimo, a franquia de serviços bancários 
essenciais com isenção de tarifas da Resolução 3.919/10 do CMN – Conselho Monetário 
Nacional. 
12.4. Por decorrência de assinatura do contrato, as unidades demandantes informarão a 
instituição financeira os dados cadastrais dos servidores (beneficiários) como: nome, CPF, 
nascimento, lotação com endereço da edificação e telefone comercial, cargo e renda bruta. 
12.5. A CONTRATADA poderá operar o crédito consignado durante a vigência do instrumento 
de contrato, sem regime de exclusividade. 
12.6. Não sendo de responsabilidade das unidades demandantes, eventuais informações pessoais 
para cadastramento dos beneficiários. 
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CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
 

13.1. As partes contratadas elegem o foro da Comarca de São Gabriel/RS, com renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões judiciais, que 
porventura resultem das relações contratuais. 

 
13.2. Finalmente, por estarem as partes contratantes justas, certas e acordadas inteiramente 
quanto aos termos e cláusulas do presente Contrato, firmam-no, em três (03) vias de igual forma 
e conteúdo, sem rasuras, aos fins e efeitos de lei.                   

 
 

                         São Gabriel, em __ de ______ de 2023. 
 
 
 
 
 
 
Fabiana Pohlmann Machado Figueiredo                                           __________________, 
Diretora Presidente                                                                                Contratada. 
                                                                                                                 Nome: 
                                                                                                                 RG: 
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ANEXO V 

 

 

Declaração de Idoneidade (Modelo) 

 

 

 Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação que a empresa 

______________________________________,CNPJ Nº __________________________, não 

foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do inciso 

IV. Art. 87, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como comunicarei qualquer fato ou evento 

superveniente a entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto 

à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira.  

 

 

 

 

............................., _______.de _______________________.de 2023. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Diretor, Sócio-Gerente ou Equivalente 
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ANEXO VI 

   (Modelo)  

 

 

 

 

Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação que a empresa 

____________________________________,CNPJ Nº_______________________________, 

cumpre com o disposto no inciso XXXIII, do Artigo sétimo da Constituição Federal de 

05/10/1988. 

 

Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal: “... proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”. 

 

Ressalva: 

(  ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

 

 

 

 

.............., _______.de _______________________.de 2023. 

 

 

 

  

 

_______________________________ 

Diretor, Sócio-Gerente ou Equivalente 
 
 
 
 
 
 


