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COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE EDITAL N. º 046/2021 

PREGÃO PRESENCIAL – 025/2021 
PROCESSO N° 6991/2021 

 
 

DECLARO QUE RETIREI O EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL EM EPÍGRAFE, CONTENDO 
44 (QUARENTA E QUATRO) FOLHAS NUMERADAS, COM O OBJETO ABAIXO ESPECIFICADO, CUJO 
ENTREGA DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DAR-SE-Á ÀS 10:00 HORAS DO DIA 
16/09/2022. 

 
 

OBJETO: Contratação de Instituição Financeira para operacionalização, gerenciamento e credito 
da folha de pagamento dos servidores públicos efetivos, comissionados, agentes políticos, 
contratados, inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal de Mairinque, conforme 
quantidades, especificações e estimativas pormenorizadas constantes no Anexo I-A e I-B. 

 
 

Interessado:  
 
Endereço:  
 
Bairro:  
 
Cidade:  
 
CEP: 
 
Fone: 
 
Fax: 
 
E-mail:  
 
Contato: 
 
Data de retirada: 

 
 
 

 
Assinatura
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EDITAL N. º 046/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N. º 025/2021 

DATA PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS: 16/09/2022 – ÀS 10:00 HORAS. 

 
A Prefeitura Municipal de Mairinque, por solicitação da Secretaria de Adnibistração, por 

intermédio do seu(ua) pregoeiro(a) Sr. José Eduardo Pinheiro Lima, designado pela Portaria 

127/2022, torna público que fará realizar-se licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo 

MAIOR PREÇO GLOBAL, para Contratação de Instituição Financeira para Operacionalização, 

Gerenciamento e Credito da Folha de Pagamento dos Servidores Públicos Efetivos, 

Comissionados, Agentes Políticos, Contratados, Inativos e Pensionistas da Prefeitura Municipal 

de Mairinque, conforme quantidades, especificações e estimativas pormenorizadas constantes 

no Anexo I-A e I-B.  O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal Nº 10.520, de 

17.07.2002, no Decreto Municipal nº. 6.323 de 14 de Julho de 2017, subsidiariamente, na Lei 

8.666/93. 

Considerando o objeto do certame, não há reserva à participação das empresas de pequeno porte 

e microempresas. 

01 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

01.1. O Pregão Presencial será realizado em sessão pública sala de licitações localizada no Paço 

Municipal, sito à Avenida Lamartine Navarro, nº 514, Centro, Mairinque, Estado de São 

Paulo. 

01.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor(a) da Prefeitura Municipal de Mairinque, 

denominado(a) Pregoeiro(a), e sua equipe de apoio designados Portaria nº 127/2022.  

01.3. As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital e seus Anexos, que dele 

fazem parte integrante. 

01.4. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 

endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 

credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 

01.5. O objeto será adjudicado ao participante que ofercer o maior lance global, respeitado o valor 

minimo citado no item 01.6.  

01.6. O valor total desta licitação é de   R$ 1.381.801,21   (hum milhão trezentos e oitenta um mil 

oitocentos e um reais e vinte um centavos), que representa 0,40% (zero virgula quarenta pontos 

percentuais), do valor projetado para o prazo contratual de 060 (sessenta) meses, que é de R$ 

345.450.301,45 (trezentos e quarenta cinco milhões quatrocentos e cinquenta mil trezentos e 

um reias e quarenta cinco centavos), com base nos valores de maio de 2022. 

02 – DO OBJETO 

02.1. Contratação de Instituição Financeira para Operacionalização, Gerenciamento e Credito da 
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Folha de Pagamento dos Servidores Públicos Efetivos, Comissionados, Agentes Políticos, 

Contratados, Inativos e Pensionistas da Prefeitura Municipal de Mairinque, conforme 

quantidades, especificações e estimativas pormenorizadas constantes no Anexo I-A e I-B  

03 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

03.1- Poderão participar desta licitação as instituições financeiras autorizadas pelo BACEN - Banco 

Central a exercer atividade pertinente ao objeto licitado e que tenham, no mínimo, uma agência 

bancária no Município de Mairinque OU a instalar agência, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 

antes do início da execução dos serviços que serão contratados. 

3.2. É vedada a subcontratação de outra instituição financeira pela vencedora, mesmo que seja 

sua controlada ou controladora, para a execução total ou parcial dos serviços objeto deste Pregão. 

3.3. Somente poderão participar deste Pregão as instituições financeiras interessadas, doravante 

designadas proponentes, que atenderem a todas as exigências deste Edital e de seus Anexos, 

vedada, ainda, a participação de instituições financeiras: 

A - Estrangeiras que não funcionem no País; 

B - Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

C - Estejam suspensas de participar em licitações realizadas pelo Município de Mairinque, nos 

termos do artigo 87, inciso III da lei 8666 de 1993. 

D - Tenham sido declaradas inidôneas para contratar com o Poder Público nos termos do artigo 

87, inciso IV, da lei 8666 de 1993. 

E - Estejam Impedidas de licitar e contratar com o Município de Mairinque nos termos do artigo 7º 

da lei 10520 de 2002. 

F - Estejam em processo dissolução ou liquidação; 

G - Estejam impedidas de licitar e contratar com o Poder Público, na forma do art. 10, da Lei nº 

9.605 de 1998;  

04 – DO CREDENCIAMENTO 

4.1 - Para o credenciamento deverá ser apresentada ao(a) Pregoeiro(a): 

4.1.1 - O modelo do ANEXO II original, ou cópia devidamente autenticada em cartório 

competente ou pela Comissão de Licitações, assinado por representante legal da empresa 

devidamente comprovado OU instrumento público ou particular de procuração no original ou 

cópia autenticada em cartório competente, da qual constem poderes específicos para formular 

lances, negociar preços, interpor e desistir de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes 

ao certame. 
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4.1.2 - Estatuto social que conste a figura do signatário outorgante ou instrumento consolidado, 

apresentado através de cópia autenticada em órgão da imprensa oficial ou pela Comissão de 

Licitações. 

04.2 - O representante legal e/ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 

com foto. 

04.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que 

cada um deles poderá representar apenas um credenciado. 

04.4 - A ausência do credenciado em qualquer momento da sessão importará a imediata exclusão 

da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do(a) pregoeiro(a). 

04.4.1 – Após a realização do credenciamento e fora Envelopes nº 01 (Proposta) e nº 02 

(Habilitação) deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

04.4.1.1 Declaração de atendimento aos requisitos de Habilitação, de acordo com o modelo 

estabelecido no ANEXO III, deverá ser apresentada ao(a) Pregoeiro(a), em via original ou cópia 

autenticada após a realização do credenciamento, FORA dos Envelopes nº 01 (Proposta) e nº 02 

(Habilitação). 

05 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS 

05.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados separadamente, 

em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa a razão social da 

empresa licitante, bem como o número do presente Pregão, a saber: 

Envelope n. º 01 – Proposta  
Prefeitura Municipal de Mairinque 
Empresa: 
Pregão Presencial n. º 025/2021 - Contratação de Instituição Financeira para 
Operacionalização, Gerenciamento e Credito da Folha de Pagamento dos 
Servidores Públicos Efetivos, Comissionados, Agentes Políticos, Contratados, 
Inativos e Pensionistas da Prefeitura Municipal de Mairinque, conforme 
quantidades, especificações e estimativas pormenorizadas constantes no Anexo I-
A e I-B. 
Encerramento – 10:00 Horas do dia 16/09/2022 
 
Envelope n. º 02 – Documentos  
Prefeitura Municipal de Mairinque  
Empresa: 
Pregão Presencial n. º 025/2021 - Contratação de Instituição Financeira para 
Operacionalização, Gerenciamento e Credito da Folha de Pagamento dos 
Servidores Públicos Efetivos, Comissionados, Agentes Políticos, Contratados, 
Inativos e Pensionistas da Prefeitura Municipal de Mairinque, conforme 
quantidades, especificações e estimativas pormenorizadas constantes no Anexo I-
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A e I-B. 
Encerramento – 10:00 Horas do dia 16/09/2022 
 

05.1.1. A ausência dos dizeres, na parte externa, não constituirá motivo para desclassificação do 

licitante que poderá inserir as informações faltantes no ato da entrega. 

05.1.2. Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope 02 – Habilitação antes do envelope 01 

– Proposta, por falta de informação na parte externa dos envelopes ou mesmo havendo, por um 

lapso, será aquele novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos 

os presentes não sendo motivo de inabilitação. 

6.  DO CONTEÚDO DOS ENVELOPES  

06.1.  O Envelope “01” – PROPOSTA, deverá conter o Proposta do licitante, de acordo com o 

disposto no item 7. 

06.2. O Envelope “02” – HABILITAÇÃO deverá conter a documentação de que trata o Anexo V 

deste Edital. 

07 – ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA 

07.1 - A proposta deverá ser preenchida, devidamente assinada, com identificação clara do 

subscritor, em envelope fechado e indevassável, em obediência aos elementos contidos neste 

edital, e não deverá conter rasuras, emendas ou entrelinhas, nem tampouco vantagens não 

previstas no Edital. Nela deverão estar contidos: 

a – Valor do serviço para todos os itens, contendo apenas duas casas decimais, conforme 

descrição contida no Anexo I-A e I-B do Edital. 

b - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data da 

entrega dos envelopes; 

07.2 – No preço proposto, deverão estar inclusos, além dos lucros, todos os custos operacionais da 

atividade, inclusive locomoção, prestação dos serviços de os tributos eventualmente devidos, bem 

como as demais despesas diretas e indiretas, de modo a constituir a única contraprestação pela 

execução dos serviços objeto desta licitação. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou 

indiretas, omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos 

preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título. 

07.2.1 - Não será aceita oferta inferior a R$ 1.381.801,21 (hum milhão trezentos e oitenta um mil 

oitocentos e um reais e vinte um centavos) 

07.3 A apresentação da proposta implica na aceitação pelo licitante: 

07.3.1. Do prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega das 

propostas. 
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07.4 A proposta escrita de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços 

ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

07.5 O critério de julgamento das propostas será o de MAIOR PREÇO GLOBAL, satisfeitos todos 

os termos estabelecidos neste ato convocatório. 

07.6. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 

07.6.1. Que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da legislação aplicável; 

07.6.2. Omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidade ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento; 

07.6.3. Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas 

neste edital; 

07.6.4. Que ofertarem preços excessivos ou inexequíveis tomando como parâmetro para sua 

aferição o disposto no art. 48, inciso II § 1º e § 2º da Lei 8666/93 e alterações posteriores. 

07.7 – Não se admitirá proposta que apresente valor simbólico, irrisório ou zero, ou mais de um 

preço para prestação de serviço do objeto. 

07.8 - Não serão aceitas as propostas apresentadas em cópias extraídas por fac-símile, escaneadas 

e enviadas por e-mail ou em cópias reprográficas, sendo admitidas apenas proposta na via 

original. 

08 – ENVELOPE N. º 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

08.1. No dia, horário e local indicados no preâmbulo será aberta a sessão de processamento do 

Pregão, devendo ser entregues à Comissão de Licitações, de forma concomitante, a Carta de 

Credenciamento (Anexo II), a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação 

(Anexo III), o Envelope nº 01 (Proposta) e o Envelope nº 02 (Habilitação). 

08.2. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, 

por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

08.3. As licitantes que não forem credenciadas estarão impedidas de participar das demais 

fases do processo. 

 08.3.1. O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, 

não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, 

ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção 

de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço 

apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das 

propostas e apuração do menor preço. 

08.4. A análise das propostas pelo(a) Pregoeiro(a)visará ao atendimento das condições e 
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exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital. 

b. Que apresentarem qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, bem como proposta 

alternativa; 

c. Que apresentarem preços irrisórios tornando os preços manifestamente inexequíveis. 

08.4.1 Para efeitos do disposto no item anterior, letra “c”, o(a) Pregoeiro(a) promoverá diligência 

para verificação da compatibilidade do preço proposto com os de mercado, mediante análise da 

pesquisa de preços constante no processo. 

08.5. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

seguintes critérios: 

a. Seleção da proposta de maior oferta e as demais com preços até 10% (dez por cento) 

inferiores àquela; 

b. Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os maiores preços, até o máximo de três. No caso 

de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do número de 

licitantes; 

c. Para efeito de seleção será considerado o MAIOR LANCE. 

08.6. O(a) Pregoeiro(a) convidará individualmente as licitantes autoras das propostas 

selecionadas a formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de 

menor preço e, os demais, em ordem crescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no 

caso de empate de preços. 

08.6.1. Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se façam necessárias. 

08.6.2. Os lances verbais deverão ser formulados em valores distintos, crescentes e múltiplos de 

R$ 10.000,00 (dez mil reias), superiores à proposta de maior oferta. O Pregoeiro poderá, com a 

concordância dos licitantes presentes, estipular outro valor de lance mais eficaz. 

08.6.3. Será vencedora da etapa dos lances verbais, aquela que ofertar o maior valor. 

08.6.4 A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo(a) pregoeiro(a) implicará 

na exclusão da etapa correspondente não o prejudicando nos demais itens quando houver. 

08.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances. 

08.8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas em ordem decrescente dos valores, todas 

as propostas, inclusive aquelas que não participaram da etapa de lances verbais, considerando 
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para as que participaram o último preço ofertado. 

08.9. O(a) Pregoeiro(a) poderá negociar com a licitante autora da oferta de maior preço com 

vistas ao aumento da oferta. 

08.10. Após a negociação, se houver, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do maior 

preço, decidindo motivadamente a respeito. 

08.11. Considerada aceitável a oferta de maior preço, será aberto o envelope nº. 02, contendo os 

documentos de habilitação da licitante. 

08.12. Eventuais falhas ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser 

sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 

inclusive mediante verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

08.13. A verificação será certificada pelo(a) Pregoeiro(a) e deverão ser anexados nos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada. 

 08.14. A Administração não se responsabilizará por eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 

apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

08.15. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante 

será habilitada e declarada vencedora do certame. 

08.16. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante não atender as exigências e condições para 

habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente de menor oferta, negociará com o 

seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 

habilitação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda 

aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora. 

09 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

09.1. No dia, horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 

Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

09.2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro(a) a declaração de pleno 

atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo III do Edital e 

os envelopes n.º 01 – Proposta e n.º 02 – Documentos. 

09.3. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento 

e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

09.4. A análise das propostas pelo(a) Pregoeiro(a) visará ao atendimento das condições e 

exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas 

conforme item 7.6 do edital. 
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09.5. Com referência aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções necessárias, 

no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções 

efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 

09.6. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

seguintes critérios: 

a.  Seleção da proposta de maior preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) inferior 
àquela; 
 
b. Não havendo pelo menos 03 (três) proposta na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os maiores preços, até o máximo de 0 3 (três). 
No caso de empate dos descontos, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 
 
c. Para efeito de seleção será considerado o Maior Preço Global. 
 
09.7. O(a) Pregoeiro(a) convidará individualmente as licitantes autoras das propostas 
selecionadas a formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de 
menor preço e, os demais, em ordem crescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no 
caso de empate de preços. 
 
09.7.1. Se os valores de duas ou mais propostas escritas, ficarem empatadas, será realizado 
sorteio para definir qual das licitantes registrará primeiro o seu lance verbal. 
 
09.7.2. Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se façam necessárias. 
 
09.7.3 Não serão aceitos lances verbais com valores irrisórios, incompatíveis com o valor 
orçado, podendo o(a) pregoeiro(a) negociar com as licitantes visando estabelecer um 
intervalo razoável entre os lances ofertados. 
 
09.7.4. Será vencedora da etapa dos lances verbais, aquela que ofertar o maior preço. 
 
09.7.5 A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo(a) pregoeiro(a) 
implicará na exclusão da etapa correspondente não o prejudicando nos demais lotes quando 
houver. 
 
09.8. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 
 
09.9. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas em ordem decrescente todas as propostas, 
inclusive aquelas que não participaram da etapa de lances verbais, considerando para as que 
participaram o último preço ofertado. 
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09.10. O(A) Pregoeiro(a) poderá negociar com a licitante autora da oferta de maior preço com 
vistas à elevação do preço. 
 
09.11. Após a negociação, se houver, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do maior 
preço, decidindo motivadamente a respeito. 
 
09.12. Considerada aceitável a oferta de maior preço GLOBAL, será aberto o envelope nº. 02, 
contendo os documentos de habilitação da licitante. 
 
09.13. Eventuais falhas ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser 
sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 
inclusive mediante verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
 
09.14. A verificação será certificada pelo(a) Pregoeiro(a) e deverão ser anexados nos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 
 
09.15. A Administração não se responsabilizará por eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 
 
09.16. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante 
será habilitada e declarada vencedora do certame. 
 
09.17. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante não atender as exigências e condições para 
habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o 
seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 
habilitação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda 
os requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora. 
 
10 – DOS RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
10.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente 
a sua intenção. O(a) Pregoeiro(a) tomará por termo a intenção de recorrer, o nome do recorrente e as 
razões do recurso, recebendo-o neste ato. Poderá o recorrente, suplementarmente, no prazo de 03 
(três) dias úteis1 apresentar suas razões de recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas 
para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo 
da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos que se encontrará no Departamento 
de Materiais e Suprimentos da Prefeitura de Mairinque. 
 
10.1.1 – As razões de recurso e eventuais contrarrazões deverão ser protocoladas junto ao 
Departamento de Licitações, no Prédio do Paço Municipal da Prefeitura Municipal de Mairinque. 
 
10.1.2. Não serão conhecidas as razões de recurso que não guardarem similaridade com os 
                                                           
1 Art. 11, XVII do Decreto 3555/2000 
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fundamentos apontados na ata da sessão nem os remetidos por correio eletrônico, fac-símile ou 
qualquer outro meio que não pelo protocolo pessoal. 
 
10.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do 
direito recurso ou no não recebimento do recurso pelo(a) Pregoeiro(a), e consequente, 
adjudicação do objeto do certame pelo(a) Pregoeiro(a) à licitante vencedora e encaminhamento 
do processo à autoridade competente para homologação. 
 

10.3. Interposto o recurso, o(a) Pregoeiro(a) o decidirá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, e dará 
sequência aos atos subsequentes necessários. 
 
10.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente homologará a adjudicação para determinar a contratação. 
 
10.5. O recurso não terá efeito suspensivo2, conforme XVIII do Art. 11 do Decreto 3555/2000, 
podendo o pregoeiro, na pendência de seu conhecimento, prosseguir nos termos ulteriores do 
certame e o acolhimento do recurso importará na invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
10.6. A adjudicação será feita de acordo com os critérios de julgamento estabelecidos neste 
Edital. 
 
11 - FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
11.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, a Prefeitura Municipal de Mairinque 
firmará contrato específico com a adjudicatária vencedora visando à execução do objeto desta 
licitação. 
 
11.2. O adjudicatário será convocado para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data 
da convocação, assinar o termo de contrato. 
 
11.3. No ato da assinatura do contrato o adjudicatário deverá: 
 
11.3.1. Apresentar procuração com firma devidamente reconhecida em cartório competente, 
outorgando poderes ao seu representante para assinar o contrato em nome da empresa; 
 
11.3.2. Apresentar-se nas mesmas condições da habilitação, sob pena da convocação de outro 
licitante para celebrar o contrato, sem prejuízo das sanções cabíveis, estando também sujeito a 
sanções no caso de recusa em assinar o contrato.  
 
11.4.  Constituem motivos para o cancelamento do contrato as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações, reconhecidos os direitos da Administração nos termos do 
artigo 58 da Lei 8.666/93, no que couber; 
 
                                                           
2 Art. 11, XVII do Decreto 3555/2000 
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12 – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DA VIGÊNCIA. 
 
12.1 – Os serviços deveram ser prestados imediatamente após a emissão da Ordem de serviço da 
Secretaria de Administração.   
 

  12.2 A empresa vencedora deverá se responsabilizar integralmente por qualquer problema com a 
prestação do serviço, qualidade, procedência do serviço, mesmo que constatado o problema 
após a sua aceitação pela Prefeitura de Mairinque. 

 
12.3 O prazo de vigência da prestação de serviços será de 60 (sessenta) meses, a contar da 
emissão da ordem de serviços 
 
12.4. O(s) serviços deverá(ão) atender as especificações e quantidades previstas no Anexo I-A e I-
B do Edital. 
 
13 – DOS PAGAMENTOS E DO REALINHAMENTO DOS PREÇOS 
 
13.1 – A CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento do valor ofertado, em moeda corrente 
nacional (R$), sem qualquer desconto, seja a qualquer título, em até 30 (trinta) dias corridos a 
partir da ordem de serviços, mediante ordem bancária creditada na conta desta Prefeitura, a ser 
indicada pelo Departamento de Finanças 
 
14 – DAS RESPONSABILADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
14.1 – A CONTRATADA se obriga a prestar os serviços em conformidade à cláusula 12 deste edital.  
 
14.2 – Não será permitida a subcontratação para o objeto do presente Edital.  
 
14.3 – A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento das normas trabalhistas, sindicais, 
referentes aos Conselhos de Classe dos profissionais que emprega na execução deste objeto, 
impostos, encargos, normas de segurança do trabalho, adotando para tanto todas as medidas, 
precauções e cuidados tendentes a evitar danos ou prejuízos que vier a causar aos prepostos e a 
terceiros, em decorrência da prestação do serviço, seja por ato próprio ou de seus prepostos, sem 
qualquer responsabilidade ou ônus para a Prefeitura por indenizações ou ressarcimentos devidos. 
A Prefeitura não assumirá, em nenhuma hipótese, qualquer obrigação trabalhista decorrente da 
execução do serviço. 
 
15 – DAS PENALIDADES  
 
15.1 - A desistência da proposta, a não assinatura do Contrato e do Termo de Ciência e 
Notificação no prazo fixado neste edital e a declaração de que cumpre os requisitos de 
habilitação e não os cumprir ensejará: 
 
15.1.1. Cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor total da proposta; 
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15.1.2. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o Município 
de Mairinque e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de 
Fornecedores do Município de Mairinque por até 2(dois) anos. 
 
15.2. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, 
o não cumprimento, por parte da empresa CONTRATADA, das obrigações assumidas, ou a 
infringência de preceitos legais pertinentes ensejará, segundo a gravidade da falta, as aplicações 
das seguintes penalidades: 
 
15.2.1. Advertência, que será registrada no nome da empresa no Cadastro de Fornecedores do 
Município de Mairinque; 
 
15.2.2 - Multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor total do empenho, por dia de atraso na 
prestação dos serviços, até 10(dez) dias. 
 
15.2.2.1. Decorridos os dez dias previstos no item 15.2.2 ou em caso de falta grave ou 
reincidência dos motivos que levaram a Prefeitura a aplicar as sanções previstas neste edital, o 
contrato será rescindido, caso em que será cobrada a multa de 20% (vinte por cento) sobre seu 
valor, bem como será aplicada a pena de Suspensão do Direito de Licitar e contratar com a 
Prefeitura de Mairinque por até 2(dois) anos; 
 
15.2.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do empenho por inexecução parcial das 
obrigações assumidas sem prejuízo da rescisão do contrato, no caso de reincidência e suspensão 
temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque, bem como o 
impedimento de com ela contratar, por até 02 (dois) anos; 
 
15.2.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato por inexecução total das 
obrigações assumidas sem prejuízo da rescisão do contrato e suspensão temporária ao direito de 
licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque, bem como o impedimento de com ela contratar, 
pelo prazo de 02 (dois) anos; 
 
15.2.5 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato no caso de rescisão por 
culpa da CONTRATADA sem prejuízo da suspensão temporária ao direito de licitar com a 
Prefeitura Municipal de Mairinque, bem como o impedimento de com ela contratar, por até 02 
(dois) anos; 
 
15.2.6. A Suspensão do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque será aplicada 
também ao(s) licitante(s) que retarde(em) a execução do pregão, causando tumulto, 
desrespeitando o(a) Pregoeiro(a) ou outro membro da comissão de licitação, faltando com 
urbanidade com os outros licitantes ou outra conduta que o(a) Pregoeiro(a) entenda com 
desrespeitosa ou indigna para a ocasião. 
 
15.2.7. Declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave dolosa 
tais como apresentar informação ou documentação inverossímil ou cometer fraude, enquanto 
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perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida reabilitação 
perante a Prefeitura Municipal de Mairinque, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 
 
15.3. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da 
empresa CONTRATADA se for o caso, ou cobrada administrativa ou judicialmente. 
 
15.4. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa CONTRATADA da reparação das 
eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar à Prefeitura Municipal de Mairinque.  
 
15.5. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando 
cabíveis inclusive a suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o 
Município de Mairinque e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de 
Fornecedores do Município de Mairinque, por até 2 (dois) anos. 
 
15.6. A advertência e a anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores poderão ser aplicadas 
quando ocorrer descumprimento das obrigações editalícias ou das obrigações assumidas no 
Contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e 
comprovados, desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou 
declaração de inidoneidade.  
 
15.7. Sem prejuízo das sanções previstas no item 15 e subitens, poderão ser aplicada à 
inadimplente outras contidas na Legislação mencionada. 
 
15.8. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, sem prejuízo das multas e demais 
sanções, inclusive penais, se for o caso, pelo conhecimento de fato superveniente ou 
circunstância desabonadora da empresa ou dos seus sócios. 
 
15.9. A rescisão dar-se-á também, se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 e 
incisos da mesma Lei 8.666/93. 
 
15.10. Os casos cancelamento de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
15.11. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao 
processo. 
 
16 - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 
 
16.1. Os interessados poderão formalizar consultas via fone (11) 4718 – 8655/8714 ou (11) 4718 
– 8644, informando o número da licitação, ou diretamente na Divisão de Licitações. 
 
16.2. Em caso de não solicitação, pelas licitantes, de esclarecimentos ou informações, pressupõe- 
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se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, 
posteriormente, o direito a qualquer reclamação. 
 
16.2.1. Qualquer pedido de esclarecimento e recurso em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser dirigido à Pregoeira através do e-mail 
jose.pinheiro@mairinque.sp.gov.br, protocolado no Departamento de Materiais e Suprimentos, 
situada a Av. Lamartine Navarro, nº 514, Centro – Mairinque - SP CEP. 18120-000, telefone (11) 
4718 -8655/8714, em dias úteis, no horário de 09:00 às 16:00 horas, dentro do prazo descrito no 
artigo 41 da Lei Federal nº 8666/93, que por analogia ora se utiliza. 
 
16.3. Para eventual exercício do direito de impugnar os termos do Edital do presente PREGÃO 
PRESENCIAL, os interessados deverão protocolizar expediente dirigido ao Sr. Prefeito Municipal 
na Av. Lamartine Navarro, n.º 514 – Centro – Mairinque – SP, CEP. 18.120-000, Estado de São 
Paulo no Setor de Protocolo no horário das 09:00 às 16:00 horas.    
 

16.4. O prazo para solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o edital é de 2 (dois) dias 
úteis a anteriores a data fixada para o recebimento das propostas, aplicando-se este prazo a 
qualquer pessoa, licitante ou não, cabendo ao Pregoeiro(a) a resposta em 24 (vinte e quatro) 
horas. 
 
17.  FISCALIZAÇÃO       
 
17.1 Prefeitura designa o Sr. Eduardo Benczik, para representa-lá na qualidade de fiscalizador 
deste contrato. O fiscalizador poderá designar outros funcionários para auxiliá-lo no exercício da 
fiscalização.  
 
17.1.1. Se houver alteração do fiscalizador, o setor responsável deverá comunicar a esta 
Secretaria. 
 
17.1.2. Eventual alteração do fiscalizador será formalizada por apostilamento, assinado pelo 
Secretário(a) da Administração. 
 
17.2. Ao término do contrato, o fiscalizador informará sobre o desempenho da contratada, por 
meio do Termo de Encerramento Contratual, cuja finalidade será fornecimento de Atestado de 
Capacidade Técnica, que porventura vier a ser solicitado. 
 
18 – DOS ANEXOS 
 
18.1. Fazem parte integrante e indissociável deste Edital, como se nele estivessem transcritos, os 
seguintes Anexos: 
 
* Anexo IA e IB – Especificação, quantidades e acondicionamento do Objeto; 
* Anexo II – Modelo de Credenciamento 
* Anexo III – Modelo Declaração de Pleno atendimento aos Requisitos de Habilitação; 
* Anexo IV – Documentos para Habilitação; 

mailto:jose.pinheiro@mairinque.sp.gov.br


 

 

Página 16 de 50 

 

* Anexo V – Modelo Declaração de Regularidade perante o Ministério do Trabalho; 
* Anexo VI – Modelo Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 
* Anexo VII – Modelo da Minuta de Contrato. 
* Anexo VIII – Modelo de Proposta. 
* Anexo IX – Termo de Ciência e Notificação 
* Anexo X– Declaração de documentos à disposição do Tribunal; 
 
19 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
19.1. A presente licitação poderá ser revogada pela Prefeitura Municipal de Mairinque, no todo 
ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato supervenientes comprovados, ou 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado para o 
conhecimento dos participantes da licitação. A Prefeitura poderá, ainda, prorrogar, a qualquer 
tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 
 
19.2. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Prefeitura Municipal de Mairinque não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
19.3. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento ou 
a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação da licitante que 
o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato ou do pedido 
de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
19.4. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a). 
 
19.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se- á 
o do vencimento. Só se iniciam e encerram os prazos em dias de expediente na Prefeitura 
Municipal de Mairinque. 
 
19.6. É facultado ao Pregoeiro(a), ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à 
inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar no ato da sessão pública 
do Pregão. 
 
19.7. As licitantes intimadas para prestar qualquer esclarecimento adicional deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/ inabilitação. 
 
19.8. O desatendimento das exigências formais não essenciais, não importara no afastamento da 
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 
 
19.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
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da disputa entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse público da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
19.10. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas às licitantes 
por qualquer meio que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação na Imprensa 
Oficial do Estado de São Paulo. 
 
20.11. A simples participação da licitante nesta licitação implicará a aceitação de todos os termos 
e condições deste Edital. 
 
19.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação ao contrário do(a) Pregoeiro(a). 
 
19.13. O Edital encontra-se disponível na Divisão de Licitações, situada a Avenida Lamartine 
Navarro, n.º 514, Centro, Mairinque-SP, CEP 18.120-000, em dias úteis, no horário de 09:00 às 
16:00 horas. Os interessados no edital também poderão consultá-lo e/ou obtê-lo mediante o 
acesso ao site da prefeitura www.mairinque.sp.gov.br na aba licitações. 
 
19.14. Os casos omissos serão decididos pelo(a) Pregoeiro(a) em conformidade com as 
disposições constantes do presente Edital, legislação pertinente e jurisprudência dos Tribunais 
pátrios. 
 
19.15. Para todas as questões suscitadas na execução deste certame, que não forem resolvidas 
administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Mairinque, com renúncia expressa de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

 
Mairinque, 25 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 
 

ANTÔNIO ALEXANDRE GEMENTE 
Prefeito Municipal 

http://www.mairinque.sp.gov.br/


 

Página 18 de 50 

 

ANEXO I - A 
PREGÃO PRESENCIAL – 025/2021 

=========================================================== 
TERMO DE REFERÊNCIA: ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADES DO OBJETO 

=========================================================== 
 
1 - Objeto  

Contratação de Instituição Financeira para operacionalização, gerenciamento e credito da folha 

de pagamento dos servidores públicos efetivos, comissionados, agentes políticos, contratados, 

inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal de Mairinque, conforme quantidades, 

especificações e estimativas pormenorizadas constantes no Anexo I. 

1 - Antecedentes: 

1.1 Atualmente a Prefeitura Municipal de Mairinque centraliza na Caixa Economica Federal os 

pagamentos aos servidores ativos, inativos e pensionistas por meio de crédito em contas abertas 

nas instituições. 

1.2 –A Instituição Financeira vencedora do Pregão fará jus ao convênio para consignação de 

empréstimos em folha de pagamento dos funcionários, sem  exclusividade. 

1.3 –Independente da contratação decorrente desta licitação a Prefeitura Municipal de 

Mairinque se reserva no direito de respeitar os contratos e convênios celebrados com Instituição 

Financeira que não seja aquela que vier a ser contratada, os quais não tenham o mesmo objeto 

da licitação. 

2 - Do Funcionalismo Municipal: 

2.1 Servidores Ativos – são todos os servidores, em atividade nos quadros de pessoal do Poder 

Executivo Municipal, cujo total em maio/2022 é de 1.571 (hum mil quinhentos e treze) registros, 

sendo: 

Agente Politico 011 

C.L.T. 1.460 

Cargos em comissão (externa). 03 

Estatutário 00 

Estágios remunerados                                         094 

Temporários 003 

TOTAL 1.571 

2.2 Servidores Inativos / Pensionistas – são todos os servidores municipais em inatividade, 

oriundos do Poder Executivo do Município, bem como todos os dependentes, que passam a 
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receber pensão após o falecimento dos servidores ativos e / ou inativos, da PETMK, cujo total em 

maio/2022 é de 022 (vinte e dois) registros. 

Aposentados da Prefeitura 017 

Pensionistas da Prefeitura 005 

TOTAL 022 

 

3 - Periodicidade do pagamento: 

3.1 O pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas, inclusive décimo terceiro salário, 

será realizado de acordo com o calendário definido pela Prefeitura. 

3.2 Atualmente o pagamento é efetuado em duas parcelas mensais, sendo: o adiantamento 

(vale) no dia 15 (quinze) de cada mês, e o pagamento, descontado o vale, no dia 30 (trinta) de 

cada mês, sendo o crédito nas contas-correntes dos servidores e pensionistas transmitido via on-

line pelo DEPARTAMENTO DE FINANÇAS diretamente aos bancos. 

4. Conta corrente vinculada ao sistema de pagamento do funcionalismo  municipal: 

4.1 A PREFEITURA manterá conta corrente para efetivação dos serviços de pagamento de 

remunerações e proventos, onde será depositado, com antecedência de 01 (um) dia útil da data 

prevista para o pagamento, o montante líquido dos créditos do dia; 

4.2 O BANCO deverá estar preparado para atender ao cronograma de pagamento do 

funcionalismo da PREFEITURA, considerando a totalidade dos servidores ativos, inativos e 

pensionistas. 

5. Modalidades de pagamento ao funcionalismo municipal: 

5.1 O Pagamento ao funcionalismo da PREFEITURA será efetuado por meio de crédito em conta 

corrente, podendo ser analisadas outras formas, em conjunto com a PREFEITURA. 

6. Base de dados para pagamento do funcionalismo municipal: 

6.1 O BANCO manterá, permanentemente atualizado, para efeito de pagamento, cadastro dos 

servidores ativos, inativos e pensionistas que são objeto do Sistema de Pagamento de Pessoal, 

bem como de seus representantes legais. 

6.2 Na implantação do cadastro para recebimento da remuneração dos servidores ativos, 

inativos e pensionistas a PREFEITURA remeterá ao BANCO arquivo em meio digital contendo as 

informações necessárias à operacionalização da folha de pagamento. 

6.3 As informações sobre as características, especificações e “layout” dos arquivos, juntamente 

com os dados essenciais à execução dos serviços são as constantes dos Anexos I A e I B do Edital, 
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servindo o presente apenas para conhecimento e orientação  das instituições interessadas, 

podendo estas apresentar serviços próprios e eficientes para a execução destes serviços. 

6.4 A PREFEITURA enviará ao BANCO, através de meio digital, toda e qualquer alteração 

cadastral ocorrida. 

6.5 A CONTRATADA deverá disponibilizar, no mínimo, a franquia de serviços bancários essenciais 

com isenção de tarifas definidas no inciso I do artigo 2º da Resolução nº 3.919/2010 do 

BACEN/CMN, e suas alterações; 

6.5.1 Eventuais alterações na franquia de serviços bancários essenciais deverão ser 

comunicadas por escrito ao CONTRATANTE, de preferência antes de sua entrada em vigor. 

6.6 – O servidor público ativo, inativo e pensionista da Prefeitura não será obrigado a manter 

conta na Instituição Financeira contratada, contudo, o pagamento será feito por intermédio da 

Instituição financeira contratada, ainda que na forma de conta salário, devendo neste caso serem 

observadas as normas da Resolução 2.718 do Banco Central do Brasil. 

7. Dados aproximados referentes a Pirâmide Salarial dos Servidores da Prefeitura: 

 

 Nº de Funcionários 

FAIXA Ativos % Inativos % 

Até R$ 950,00 0 0,00% 0 0,00% 

De R$ 950,01 a R$ 3.000,00 1277 81,29% 1 4,55% 

De R$ 3.000,01 a R$ 7.000,00 290 18,46% 7 31,82% 

Acima de R$ 7.000,01 4 0,25% 14 63,64% 

Totais 1.571 100 22 100 

 

(*) foi considerado o valor bruto do vencimento maio/2022. 

8 - Valor Bruto mensal da folha de pagamento 

 

        ENCARGOS-PATRONAL   

Mês Adiantamento Folha Mensal Total INSS FGTS Valor Bruto 

jun/21 1.481.961,11 1.977.674,78 3.459.635,89 1.466.188,10 313.831,55 5.239.655,54 

jul/21 1.028.910,66 2.110.036,14 3.138.946,80 1.573.264,73 338.736,15 5.050.947,68 

ago/21 1.485.007,62 2.036.434,73 3.521.442,35 1.472.744,48 315.421,26 5.309.608,09 

set/21 1.486.788,77 2.047.444,41 3.534.233,18 1.471.207,88 316.327,38 5.321.768,44 
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out/21 1.471.449,20 2.039.388,54 3.510.837,74 1.470.768,92 452.495,04 5.434.101,70 

nov/21 1.472.881,57 2.051.734,10 3.524.615,67 1.483.933,01 315.379,72 5.323.928,40 

dez/21 1.433.807,02 1.983.941,91 3.417.748,93 3.244.116,22 1.158.812,35 7.820.677,50 

jan/22 819.205,61 1.970.684,92 2.789.890,53 1.509.388,58 319.384,03 4.618.663,14 

fev/22 1.490.161,05 1.840.917,37 3.331.078,42 1.421.795,63 318.054,88 5.070.928,93 

mar/22 1.356.195,80 1.972.818,64 3.329.014,44 2.158.297,03 335.640,29 5.822.951,76 

abr/22 1.148.016,50 3.525.325,64 4.673.342,14 2.163.672,85 517.332,80 7.354.347,79 

mai/22 1.793.697,45 2.572.337,11 4.366.034,56 1.902.739,08 453.707,68 6.722.481,32 

Total 16.468.082,36 26.128.738,29 42.596.820,65 21.338.116,51 5.155.123,13 69.090.060,29 

Média 1.372.340,20 2.177.394,86 3.549.735,05 1.778.176,38 429.593,59 5.757.505,02 

 

9 - Valor Medio para os 60 (sessenta) meses da folha de pagamento 

 

Item Descrição Meses  Valor Medio total 

01 

Contratação de Instituição Financeira para operacionalização, 
gerenciamento e credito da folha de pagamento dos servidores 
públicos efetivos, comissionados, agentes políticos, contratados, 
inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal de Mairinque, 
conforme quantidades e especificações pormenorizadas constante 
dos Anexos I-A e I-B 

60 R$ 345.450.301,45 

 

10 - Valor de Referencia Lote Unico 

 

Item Descrição Qtde  
Valor de 

Referencia do 
Item 

01 

Contratação de Instituição Financeira para operacionalização, 
gerenciamento e credito da folha de pagamento dos servidores 
públicos efetivos, comissionados, agentes políticos, contratados, 
inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal de Mairinque, 
conforme quantidades e especificações pormenorizadas constante 
dos Anexos I-A e I-B 

01 R$ 1.381.801,21 
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ANEXO I – B 

PREGÃO PRESENCIAL – 025/2021 

Manual de procedimentos operacionais da folha de pagamento do funcionalismo 
municipal: 

1. Procedimentos para implantação do sistema de pagamento do funcionalismo municipal: 

1.1. A PREFEITURA, através da Secretaria de Administração – Departamento de Recursos 

Humanos, emitirá um arquivo de dados cadastrais para abertura das CONTAS CORRENTES ou 

contas salário. 

1.2 Havendo alguma inconsistência, os arquivos serão imediatamente encaminhados a 

PREFEITURA, para que sejam adotadas as providências necessárias à sua correção. 

2. Rotina operacional do sistema de pagamento ao funcionalismo municipal: 

2.1 A PREFEITURA emitirá um arquivo de dados para processamento, contendo as inclusões ou 

alterações cadastrais, e o enviará ao BANCO, antes da data prevista para cada dia de pagamento. 

2.2 A PREFEITURA emitirá um arquivo correspondente ao crédito de pagamento, dos servidores 

ativos e inativos, e pensionistas, até 1 (um) dia útil da data prevista para o pagamento. 

2.3 O sistema próprio e eficiente do BANCO deverá dispor de campo, de preenchimento 

obrigatório, que informe o motivo do bloqueio ou desbloqueio do pagamento. 

2.4 O BANCO deverá disponibilizar rotina para atendimento de determinações judiciais, que 

possibilite pagamento a terceiros e depósitos em outras instituições bancárias, sem que isso 

implique em despesas para a Prefeitura Municipal de Mairinque, não cabendo à instituição 

financeira qualquer indenização ou ressarcimento. 

3. A transmissão eletrônica de dados: 

3.1. Os dados para pagamento serão transmitidos pela PREFEITURA, individualmente ou em 

lote, que utilizará os serviços do Sistema próprio e eficiente do BANCO. 

4 Procedimentos específicos para abertura da conta corrente e emissão do cartão 

magnetico: 

4.1. Abertura da conta corrente: 

4.1.1. Somente após a formalização da conta corrente pelo titular ou representante legal o 

BANCO poderá efetuar os créditos. 
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4.2. Emissão e entrega do cartão: 

4.2.1. Após a abertura da CONTA CORRENTE o BANCO confeccionará os CARTÕES MAGNÉTICOS, 

ficando responsável por sua guarda e entrega aos titulares ou representantes legais. 

4.3. Reemissão de cartão: 

4.3.1. O BANCO deverá emitir os cartões no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar 

da data da solicitação; 

4.3.2. O servidor ativo, inativo e pensionista, arcará com o custo relativo à emissão de um novo 

CARTÃO MAGNÉTICO, que vier a ser emitido por sua solicitação, o qual não poderá ultrapassar 

os valores praticados para os demais clientes do BANCO. 

5. Procedimentos específicos do depósito em conta corrente: 

5.1. O Depósito em Conta Corrente obedecerá ao mesmo procedimento adotado para uma 

conta corrente regular, adotando-se as exigências de controle de senhas apresentadas no item 

“REVALIDAÇÃO DE SENHAS”. 

5.2. A conta corrente deverá ter como primeiro titular (ou titular principal) o servidor  ativo 

ou inativo, ou pensionista, beneficiário do pagamento realizado pela Prefeitura. 

5.3. Os valores cobrados dos servidores ativos, inativos e pensionistas, que receberem através 

da modalidade Conta Corrente, não poderão ser superiores aos praticados para  os demais 

correntistas do BANCO, ressalvadas as gratuidades prevista no Edital e em seus Anexos. 

5.4. 0 servidor público ativo, inativo e pensionista da Prefeitura não será obrigado a manter 

conta na Instituição Financeira contratada, contudo, o pagamento será feito por intermédio da 

Instituição financeira contratada, ainda que na forma de conta salário, devendo neste caso 

serem observadas as normas da Resolução 2.718 do Banco Central do Brasil. 

6. Revalidação de senhas: 

6.1. A revalidação das senhas dos servidores ativos, inativos e pensionistas, cuja   modalidade de 

pagamento seja CONTA CORRENTE é de responsabilidade do BANCO, que adotará metodologia 

própria, sem qualquer custo para a Prefeitura ou para os correntistas. 

7. Responsabilidade por erro, omissão ou inexatidão dos dados consignados no arquivo em 

meio digital: 

7.1. O BANCO, na qualidade de simples prestador de serviços, fica isento de responsabilidades, 

inclusive perante terceiros, por erro, omissão ou inexatidão dos dados consignados no arquivo 

em meio digital apresentado, limitando-se a recebê-lo e        a processá-lo conforme o estabelecido 

neste manual. 
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8. Obrigações especiais do banco: 

8.1 -  Como condição à manutenção do Sistema de Pagamento do Funcionalismo Municipal, o 

BANCO cumprirá as seguintes obrigações especiais, sem ônus para a Prefeitura: 

a)  Designar um Gerente responsável pela Instituição Financeira que oriente seus funcionários na 

execução dos serviços e responda pela CONTRATADA, ficando sob sua responsabilidade o 

recebimento de notificações e as devidas providências a serem adotadas junto a CONTRATANTE. 

b) Garantir, manter e melhorar a qualidade dos serviços prestados à PREFEITURA, de maneira 

competitiva no mercado; 

c) Garantir o desenvolvimento de produtos específicos para os servidores ativos e inativos, e 

pensionistas, em especial: empréstimos - inclusive em conta corrente – financiamentos e 

investimentos; condições especiais de cobrança de juros do cheque especial; quanto ao Sistema de 

Consignações em Folha de Pagamento o BANCO observará o que for disposto na legislação 

municipal. 

d) Disponibilizar à PREFEITURA aplicativo do seu sistema próprio e eficiente, estabelecendo 

critérios de segurança para acesso à movimentação do pagamento do pessoal; 

e) Proceder todas as adaptações de seus softwares necessárias ao aprimoramento e perfeito 

funcionamento do Sistema de Pagamento; 

f) Capacitar o pessoal da PREFEITURA envolvido nas atividades relacionadas com o sistema de 

pagamento de pessoal do BANCO. 

g) Manter o histórico dos pagamentos de pessoal pelo período de vigência do contrato, 

fornecendo informações quando solicitadas, no prazo máximo de 5 dias úteis para os pagamentos 

realizados dos últimos 60 (sessenta) dias e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para os realizados 

em períodos superiores ao anteriormente referido. Findo o contrato os arquivos deverão ser 

fornecidos a PREFEITURA. 

h) Solicitar anuência da PREFEITURA em caso de implementação de alterações no sistema de 

pagamento utilizado pelo Banco que impliquem em modificações de procedimentos operacionais 

no relacionamento com a PREFEITURA ou com seus servidores ativos e inativos, assim como 

pensionistas; 

i) Disponibilizar relatórios periódicos, analíticos e sintéticos, em meio digital e impressos, estes 

por solicitação da PREFEITURA quando for necessário. 
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8.2 – Promover, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da Ordem de 

Serviços, a abertura de contas dos servidores ativos, detentores de cargos efetivos e 

comissionados, estagiários da CONTRATANTE, na modalidade conta corrente, efetuado a coleta de 

dados, documentos e assinatura necessários, no local e horário a serem definidos pela 

CONTRATANTE, podendo ser nas dependências da Prefeitura ou na própria agência. 

8.2.1 - Caso a contratante defina as dependências da Prefeitura, como local para abertura das 

contas correntes, a Instituição deverá disponibilizar funcionários, devidamente identificados, que 

deverão se deslocar até a Prefeitura para realizar a abertura das contas; 

8.2.2 - A conta, aberta na modalidade acima descrita, poderá, por comum acordo entre o servidor 

e a CONTRATADA, ser convertida em conta salario. 

8.3 – Possuir sistema informatizado compatível com o CONTRATANTE, de forma a possibilitar 

que todas as operações sejam por meio eletrônico e on line, sendo que no caso de 

incompatibilidade, todas as despesas necessárias para tal adaptação correrão por conta da 

CONTRATADA. 

8.4 – Recebido o arquivo eletrônico de dados gerado de acordo com o padrão FEBRABAN, 

contendo as informações necessárias à efetivação dos créditos, a CONTRATADA deverá, no prazo 

máximo de 01 (um) dia útil, contado de seu recebimento, apontar eventual erro que impeça o 

processamento do pagamento na data estipulada: 

8.5 – Acatar solicitações de cancelamento e substituição de arquivos de pagamento, quando 

entregues até 02 (dois) dias antes da data estabelecida para o pagamento, para as alterações que 

porventura venham a ocorrer; 

8.6 – Efetuar os créditos dos pagamentos de acordo com a calendário definido pela Prefeitura 

8.6.1 - Atualmente o pagamento é efetuado em duas parcelas mensais, sendo: o adiantamento 

(vale) no dia 15 (quinze) de cada mês, e o pagamento, descontado o vale, no dia 30 (trinta) de cada 

mês, sendo o crédito nas contas- correntes dos servidores e pensionistas transmitido via on-line 

pelo Departamento de Finanças diretamente aos bancos 

8.7 – Disponibilizar acesso às contas bancárias da Prefeitura, via Internet, sem custo. 

8.8 – Respeitar os limites da margem consignável dos salários, nos termo da legislação vigente, 

no caso de concessão de empréstimos aos servidores, solicitanto para tal as informações 

necessárias à CONTRATANTE. 
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8.9 – Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar á CONTRATANTE ou a terceiros 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

8.10 – Apresentar um plano de prestação de serviços, contendo a apresentação da instituição, 

argumentação relativa à forma como pretende prestá-lo, em especial quanto ao atendimento aos 

servidores, benefícios adicionais oferecidos em condições especiais de empréstimo e 

financiamento. 

8.10.1 – O serviço de empréstimo consignado e demais serviços financeiros deverão possuir 

taxas que não ultrapassem os limites de taxas mínimas e máximas estipuladas pelo Banco 

Cenntral. 

8.11 - Apresentar previamente à CONTRATANTE, uma tabela com franquia mínma de serviços a 

serem disponibilizados com isenção de tarifas, obedecendo ao estabelecido na resolução BACEN 

nº 3919/10 e demais serviços e produtos com suas respectivas tarifas. 

8.11.1 – Eventuais alterações na franquia de serviços bancários deverão ser comunicados por 

escrito a CONTRATANTE, de preferência antes de sua entrada em vigor. 

8.12 – Atualizar constantemente seus serviços e produtos no sentido de alcançar para os 

servidores municipais o melhor dentre os serviços e produtos oferecidos pelos bancos. 

8.13 – Não cobrar tarifas sobre as contas mantidas em nome da Prefeitura e a movimentação da 

mesma durante a vigência do contrato em relação ao objeto da presente licitação. O pagamento 

dos servidores municipais não implicará em qualquer custo para a Prefeitura. 

8.14 – Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

8.15 – Reparar e corrigir, dentro do prazo estipulado pela CONTRATANTE, os eventuais vícios, 

defeitos ou incorreções constatados pela fiscalização dos serviços; 

8.16 – Manter durante toda a vigência do contrato, em situação regular junto ao INSS, ao FGTS e 

Fazenda Nacional, mediante o recolhimento das contribuições e  impostos respectivos, bem como, 

manter o funcionamento da agência ou Posto bancário no município, bem como o Caixa 

Eletrônico. 

8.17 – Assumir, de forma exclusiva, todos os ônus advindo da relação empregatícia, não havendo 

qualquer solidariedade entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA quanto ao cumprimento das 

obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus empregados. 
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8.18 – Assegurar a faculdade de transferência (PORTABILIDADE), com disponibilidade no mesmo 

dia, dos créditos para a conta de depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles livremente 

aberta, emconformidade com o artigo 2º da Resolução 3.402/2006 do Banco Central. 

8.19 – A CONTRATANTE, não assume qualquer responsabilidade pelos compromissos assumidos 

por seus servidores. 

8.20 – É vedada a subcontratação de outra instituição financeira, mesmo que seja sua controlada 

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

9 – Obrigações da Contratante: 

9.1  Fiscalizar a execução do contrato, a fim de verificar o pleno atendimento às especificações e 

demais requisitos nele previstos, reservando-se o direito de rejeitas os serviços que, a seu critério, 

não forem considerados satisfatórios. 

9.2  A fiscalização por parte da Prefeitura Municipal de Mairinque não eximirá a CONTRATADA 

das responsabilidade previstas no código civil e dos danos que vier a causar à Prefeitura ou a 

terceiros, por culpa ou dolo de seus prepostos na execução do contrato. 

9.3  Efetuar pagamentos de salários de seus respectivos servidores ativos, inativos e pensionistas 

através da CONTRATADA. 

9.4  Informar sempre que solicitado pela CONTRATADA, o saldo da margem consignável dos 

salários dos servidores, por ocasião da solicitação de empréstimos. 

9.5  Enviar a relação nominal de servidores, contendo os valores líquidos a serem creditados, 

bem como, as demais informações necessárias solicitadas pela CONTRATADA, com antecedência 

mínima de 01 (um) dia útil da data para o pagamento dos salários. 

9.6  Garantir as informações e documentação necessária à execução dos erviços por parte da 

CONTRATADA, com a exclusão de servidores. 

9.7  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 oficiais (públicas), 

conforme o §3º do artigo 164 da Constituição Federal e artigo 43 da Lei 101/2000. 
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9.8 Encaminhar à CONTRATADA, com o mínimo 01 (um) dia de antecedência à data estipulada 

para o crédito, o arquivo eletrônico gerado de acordo com o padrão FEBRABAM, contendo as 

informações necessárias à efetivação dos créditos nas datas estipuladas pela CONTRATANTE. 

9.9  Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do contrato por intermédio do Divisão de 

Recursos Humanos, devendo prestar todo o apoio necessário à CONTRATADA para que seja 

alcançado o efetivo cumprimento da execução do objeto contratado. 
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ANEXO II 
PREGÃO PRESENCIAL – 025/2021 

============================================================== 
MINUTA DE CREDENCIAMENTO 

============================================================== 
 
 
 
 

Ref.: Pregão Presencial nº. 025/2021 
 

............................................................., inscrita no CNPJ sob o nº. .......................... e 
Inscrição Estadual nº. ........................, sediada à ..........................................................................., 
na cidade de .................................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.  (a) 
................................................................,      portador (a) da      Cédula      de      Identidade 
nº................................ e inscrito no CPF sob o nº. ......................................, CREDENCIA o Sr.(a) 
......................................................., portador(a) da Cédula de Identidade 
nº.................................................... e inscrito(a) no CPF sob o nº. ................................................... 
para nos representar na referida licitação que tem como objeto Contratação de Instituição 
Financeira para operacionalização, gerenciamento e credito da folha de pagamento dos 
servidores públicos efetivos, comissionados, agentes políticos, contratados, inativos e 
pensionistas da Prefeitura Municipal de Mairinque, conforme quantidades, especificações e 
estimativas pormenorizadas constantes no Anexo I A e B), com os poderes para formulação de 
propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

 
 
 
 

............................................................... 
(data) 

 
 
 
 

............................................................... 
(representante legal) 

 
 
 
 

Obs: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 
assinada pelo(s) seu(s) representante (s) legal (is) ou procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO III 
PREGÃO PRESENCIAL – 025/2021 

     ============================================================== MINUTA DE 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
============================================================== 

 
 

Ref.: Pregão Presencial n.º 025/2021 
 
 
 

............................................................., inscrito no CNPJ nº. .......................... e inscrição 
 

Estadual   nº.   ........................, por   intermédio   de   seu   representante   legal   o   (a)   Sr.   
(a) 

 
................................................................,    portador    (a)    da    Carteira    de    Identidade    nº. 

 
............................... e inscrito no CPF nº. ......................................, interessada em participar da 
licitação em epígrafe que visa a Contratação de Instituição Financeira para operacionalização, 
gerenciamento e credito da folha de pagamento dos servidores públicos efetivos, 
comissionados, agentes políticos, contratados, inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal 
de Mairinque, conforme quantidades, especificações e estimativas pormenorizadas constantes 
no Anexo I A e B, conforme quantidades e especificações pormenorizadas constante do Anexo I, 
DECLARA, sob as penas da Lei, o pleno atendimento e cumprimento aos requisitos necessários 
para Habilitação. 

 
 

............................................................... 
(data) 

 
 

............................................................... 
(representante legal) 

 
 
 
 

Obs: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 
assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO IV 
 

PREGÃO PRESENCIAL – 025/2021 
=========================================================== 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
=========================================================== 

Os documentos de habilitação necessários para o presente certame serão os seguintes: 

2. PARA HABILITAÇÃO JURÍDICA: (ART. 28 DA LEI 8666/93) 

2.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

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

documentos de eleição de seus administradores; 

2.2.1 – Caso a licitante apresente o ato constitutivo, estatuto ou contrato social e os documentos 

de eleição de seus administradores na ocasião do credenciamento, conforme item 5 do edital, 

fica dispensada da apresentação no envelope de Habilitação. 

2.3 - Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades 

simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

 2.4 - Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País; 

2.5 - Autorização para Funcionamento expedida pelo Banco Central do Brasil; 

3 - PARA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: (ART. 29 DA LEI 8666/93) 

3.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

3.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio 

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

certame. No caso de isenção, entregar declaração assinada pelo representante legal do licitante. 

3.3 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes 

certidões: 

3.3.1 - Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, 

expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa 

de Débitos Tributários expedidas pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, nos termos da 
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Resolução Conjunta SF/PGE 02, de 09/05/2013 ou do Estado da sede da licitante, ou declaração 

de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da 

lei; 

3.3.2 - Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, através de Certidão Negativa de Débitos 

Mobiliário ou Positiva com Efeito de negativa do domicílio ou sede do licitante.  

3.4 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 

Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive contribuição social 

(INSS) expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

3.5 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por meio da 

apresentação do CRF-Certificado de Regularidade do FGTS, atualizado; 

3.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT – ou de Certidão Positiva de 

Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa em cumprimento à Lei 12.440/2011 e à Resolução 

Administrativa TST nº 1470/2011. 

4. PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: (ART. 30 DA LEI 8666/93) 

4.1 - Comprovação de aptidão técnica operacional para desempenho da atividade objeto da 

presente licitação ou similares, através de atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de 

direito público ou privado, admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova de 

execução de atividade objeto da licitação ou similares, desde que em quantidades razoáveis, 

assim considerados 50% da execução da atividade pretendida, indicando o gerenciamento e 

processamento de Folha de Pagamento de, no mínimo, 786 (setecentos e oitenta seis) 

funcionários. 

4.1.1 - A comprovação a que se refere o item 4.1 poderá ser efetuada pelo somatório das 

quantidades realizadas em tantos atestados ou certidões válidos quanto dispuser o licitante 

5- PARA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: (ART. 31 DA LEI 8666/93) 

5.1 - Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor judicial da sede do 

licitante. 

5.2 - Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor judicial 

da sede do licitante se for o caso, sendo que na hipótese em que a certidão encaminhada for 

positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo 

competente de plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor – Súmula 50 do TCE/SP. 
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5.3 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, 

excetuadas da apresentação as microempresas ou empresa de pequeno porte, conforme art. 3° 

do Decreto Federal n° 8.538/2015. 

5.4 - A licitante deverá demonstrar boa situação financeira, mediante apresentação de 

declaração de que o seu índice de Adequação de Capital (Índice de Basiléia) é de, no mínimo, 8% 

(oito por cento), calculado na conformidade das regras estabelecidas pela legislação vigente do 

Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional; 

5.4.1 - A instituição poderá apresentar a cópia do último DLO - Demonstrativo de Limites 

Operacionais, enviado ao Banco Central do Brasil, nos termos da legislação vigente, para 

demonstrar o IB - Índice de Basiléia. 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS RELATIVAS A DOCUMENTAÇÃO: 

6.1 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 

somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; 

6.1.1 – As microempresas e empresa de pequeno porte, por ocasião da participação neste 

certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 

regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

6.2 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 

administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento 

do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 

6.3 – A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.2 implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, 

procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes 

ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº. 10.520/02. 

6.4 - Declaração da empresa de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) 

menor(es) de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, menores de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) 
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anos, nos termos do artigo7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e artigo27, inciso V, da Lei 

Federal nº 8.666/93, conforme modelo Anexo VI. 

6.5 -  Declaração da empresa que não está impedida de participar de licitações ou contratar com 

a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, 

de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do 

Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular 

participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa 

ocorrer, nos termos disposto no§2º, do artigo 32, da Lei Federal nº.8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de1999, conforme modelo no Anexo VII. 

6.6 - Os documento exigidos nos itens 2 a 5, poderão ser substituídos pelo Certificado de 

Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Mairinque, quanto às informações 

disponibilizadas em sistema informatizado de consulta direta indicado no edital, obrigando-se 

a parte a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da 

habilitação. 

6.7 - A documentação exigida poderá será presentada na via original ou por qualquer processo 

de cópia autenticada em cartório, por publicação em órgão da imprensa oficial ou por servidor 

público (exceto quando expresso no documento, a obrigatoriedade da apresentação no original). 

6.8 - Os documentos que dependem de prazo de validade e que não contenham prazo de 

validade especificado no próprio corpo, em lei ou neste edital, devem ter sido expedidos no 

máximo até 180 (cento e oitenta) dias anteriores a abertura da proposta. 
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ANEXO V 
 

PREGÃO PRESENCIAL – 025/2021 
     ==============================================================  

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA EMPRESA 
============================================================== 

 
Ref.: Pregão Presencial n. º 025/2021 

 
 
 

............................................................., inscrito no CNPJ n.º........................... e Inscrição 
Estadual n.º ........................, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 
.................................................................., portador (a) da Carteira de Identidade n.º 
................................ e inscrito no CPF nº. .....................................DECLARA, para fins de observância 
do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e cumprimento do disposto no 
inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, 
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: () emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

 
 
 
 
 

............................................................... 
(data) 

 
 
 
 

............................................................... 
(representante legal) 

 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VI 
 

PREGÃO PRESENCIAL – 025/2021 
============================================================== 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
==============================================================  
 
Ref.: Pregão Presencial n. º 025/2021 
 

............................................................., inscrito no CNPJ n.º ........................... e Inscrição 
 

Estadual n.º  .................................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr  
(a) 

 
..................................................................,    portador   (a)    da    Carteira    de    Identidade    n.º 

 
................................ e inscrito no CPF n.º ......................................DECLARA, para fins do disposto 
no § 2º, do artigo 32, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não está impedida de participar de licitações ou contratar 
com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder 
Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor 
ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua 
regular participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste 
procedimento possa ocorrer. 

 
 

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

(Data) 

 

 

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

(Representante Legal) 
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ANEXO VII 
PREGÃO PRESENCIAL – 025/2021 

MINUTA DE CONTRATO 
 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MAIRINQUE POR MEIO DE SUA PREFEITURA E 
.................................., CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA OPERACIONALIZAÇÃO, 
GERENCIAMENTO E CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, 
COMISSIONADOS, AGENTES POLÍTICOS, CONTRATADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MAIRINQUE CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVAS 

PORMENORIZADAS CONSTANTES NO ANEXO I-A e I-B.  
 

Processo nº 6991/2021 
Pregão Presencial nº 025/2021 
Contrato nº 000/2021 
 
Entre o Município de Mairinque, por meio de sua Prefeitura, CNPJ no MF nº. ......................, 
com sede nesta cidade, denominada simplesmente PREFEITURA, neste ato representada      
pelo     seu P re f e i t o  Sr.      ...................................,      e ................................................., CNPJ 
no MF n.º ........................................, Inscrição Estadual n.º ............................, com sede na 
cidade de ........................, à Rua ................................................., neste    ato    representada    
pelo    Sr.    .............................................,    portador    do    RG    n.º ........................................ 
e CPF n.º ..................................................., doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, é lavrado o presente contrato. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

1.1 O presente contrato fundamenta-se pela Lei 8.666/93, Lei Federal nº 10.520, de 

17/7/2002, demais legislações pertinentes e disposições constantes no edital de Pregão 

Presencial nº 025/2021 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1 - Este contrato tem por objeto a Contratação de Instituição Financeira para 

operacionalização, gerenciamento e credito da folha de pagamento dos servidores públicos 

efetivos, comissionados, agentes políticos, contratados, inativos e pensionistas da 

Prefeitura Municipal de Mairinque, conforme quantidades e especificações pormenorizadas 

constante dos Anexos I-A e I-B 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

3.1 – O gerenciamento e a fiscalização da execução do contrato oriundo da presente 

contratação serão de responsabilidade do Sr(a) xxxxxxxxxxxxxxx. 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
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4.1 – A vigência do presente contrato inicia-se a partir do recebimento, pela contratada, da 

Ordem de Serviços. 

4.2 – O prazo de execução dos serviços será de 60 (sessenta) meses, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Serviços 

CLAÚSULA QUINTA – DO VALOR E PAGAMENTO 

5.1 – O valor do presente contrato é de R$ ,que deverá 
ser recolhido no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Ordem de Serviços, 
em parcela única, devendo ser creditada em conta bancária indicada e em nome da Prefeitura 
Municipal de Mairinque. 

5.2 – No pagamento realizado após a data de vencimento, incidirá juros de 1% a cada dia de 
atraso 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1 -  Como condição à manutenção do Sistema de Pagamento do Funcionalismo Municipal, o 

BANCO cumprirá as seguintes obrigações especiais, sem ônus para a Prefeitura: 

a)  Designar um Gerente responsável pela Instituição Financeira que oriente seus funcionários 

na execução dos serviços e responda pela CONTRATADA, ficando sob sua responsabilidade o 

recebimento de notificações e as devidas providências a serem adotadas junto a 

CONTRATANTE. 

b) Garantir, manter e melhorar a qualidade dos serviços prestados à PREFEITURA, de 

maneira competitiva no mercado; 

c) Garantir o desenvolvimento de produtos específicos para os servidores ativos e inativos, e 

pensionistas, em especial: empréstimos - inclusive em conta corrente – financiamentos e 

investimentos; condições especiais de cobrança de juros do cheque especial; quanto ao 

Sistema de Consignações em Folha de Pagamento o BANCO observará o que for disposto na 

legislação municipal. 

d) Disponibilizar à PREFEITURA aplicativo do seu sistema próprio e eficiente, estabelecendo 

critérios de segurança para acesso à movimentação do pagamento do pessoal; 

e) Proceder todas as adaptações de seus softwares necessárias ao aprimoramento e 

perfeito funcionamento do Sistema de Pagamento; 

f) Capacitar o pessoal da PREFEITURA envolvido nas atividades relacionadas com o sistema 

de pagamento de pessoal do BANCO. 
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g) Manter o histórico dos pagamentos de pessoal pelo período de vigência do contrato, 

fornecendo informações quando solicitadas, no prazo máximo de 5 dias úteis para os 

pagamentos realizados dos últimos 60 (sessenta) dias e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

para os realizados em períodos superiores ao anteriormente referido. Findo o contrato os 

arquivos deverão ser fornecidos a PREFEITURA. 

h) Solicitar anuência da PREFEITURA em caso de implementação de alterações no sistema de 

pagamento utilizado pelo Banco que impliquem em modificações de procedimentos 

operacionais no relacionamento com a PREFEITURA ou com seus servidores ativos e inativos, 

assim como pensionistas; 

i) Disponibilizar relatórios periódicos, analíticos e sintéticos, em meio digital e impressos, 

estes por solicitação da PREFEITURA quando for necessário. 

6.2 – Promover, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da Ordem de 

Serviços, a abertura de contas dos servidores ativos, detentores de cargos efetivos e 

comissionados, estagiários da CONTRATANTE, na modalidade conta corrente, efetuado a 

coleta de dados, documentos e assinatura necessários, no local e horário a serem definidos 

pela CONTRATANTE, podendo ser nas dependências da Prefeitura ou na própria agência. 

6.2.1 - Caso a contratante defina as dependências da Prefeitura, como local para abertura das 

contas correntes, a Instituição deverá disponibilizar funcionários, devidamente identificados, 

que deverão se deslocar até a Prefeitura para realizar a abertura das contas; 

6.2.2 - A conta, aberta na modalidade acima descrita, poderá, por comum acordo entre o 

servidor e a CONTRATADA, ser convertida em conta salario. 

6.3 – Possuir sistema informatizado compatível com o CONTRATANTE, de forma a 

possibilitar que todas as operações sejam por meio eletrônico e on line, sendo que no caso de 

incompatibilidade, todas as despesas necessárias para tal adaptação correrão por conta da 

CONTRATADA. 

6.4 – Recebido o arquivo eletrônico de dados gerado de acordo com o padrão FEBRABAN, 

contendo as informações necessárias à efetivação dos créditos, a CONTRATADA deverá, no 

prazo máximo de 01 (um) dia útil, contado de seu recebimento, apontar eventual erro que 

impeça o processamento do pagamento na data estipulada: 

6.5 – Acatar solicitações de cancelamento e substituição de arquivos de pagamento, quando 

entregues até 02 (dois) dias antes da data estabelecida para o pagamento, para as alterações 

que porventura venham a ocorrer; 
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6.6 – Efetuar os créditos dos pagamentos de acordo com a calendário definido pela 

Prefeitura 

6.6.1 - Atualmente o pagamento é efetuado em duas parcelas mensais, sendo: o 

adiantamento (vale) no dia 15 (quinze) de cada mês, e o pagamento, descontado o vale, no 

dia 30 (trinta) de cada mês, sendo o crédito nas contas- correntes dos servidores e 

pensionistas transmitido via on-line pelo Departamento de Finanças diretamente aos bancos 

6.7 – Disponibilizar acesso às contas bancárias da Prefeitura, via Internet, sem custo. 

6.8 – Respeitar os limites da margem consignável dos salários, nos termo da legislação 

vigente, no caso de concessão de empréstimos aos servidores, solicitanto para tal as 

informações necessárias à CONTRATANTE. 

6.9 – Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar á CONTRATANTE ou a 

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

6.10 – Apresentar um plano de prestação de serviços, contendo a apresentação da 

instituição, argumentação relativa à forma como pretende prestá-lo, em especial quanto ao 

atendimento aos servidores, benefícios adicionais oferecidos em condições especiais de 

empréstimo e financiamento. 

6.10.1 – O serviço de empréstimo consignado e demais serviços financeiros deverão possuir 

taxas que não ultrapassem os limites de taxas mínimas e máximas estipuladas pelo Banco 

Cenntral. 

6.11 - Apresentar previamente à CONTRATANTE, uma tabela com franquia mínma de serviços 

a serem disponibilizados com isenção de tarifas, obedecendo ao estabelecido na resolução 

BACEN nº 3919/10 e demais serviços e produtos com suas respectivas tarifas. 

6.11.1 – Eventuais alterações na franquia de serviços bancários deverão ser comunicados 

por escrito a CONTRATANTE, de preferência antes de sua entrada em vigor. 

6.12 – Atualizar constantemente seus serviços e produtos no sentido de alcançar para os 

servidores municipais o melhor dentre os serviços e produtos oferecidos pelos bancos. 

6.13 – Não cobrar tarifas sobre as contas mantidas em nome da Prefeitura e a movimentação 

da mesma durante a vigência do contrato em relação ao objeto da presente licitação. O 

pagamento dos servidores municipais não implicará em qualquer custo para a Prefeitura. 

6.14 – Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 
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6.15 – Reparar e corrigir, dentro do prazo estipulado pela CONTRATANTE, os eventuais vícios, 

defeitos ou incorreções constatados pela fiscalização dos serviços; 

6.16 – Manter durante toda a vigência do contrato, em situação regular junto ao INSS, ao 

FGTS e Fazenda Nacional, mediante o recolhimento das contribuições e  impostos respectivos, 

bem como, manter o funcionamento da agência ou Posto bancário no município, bem como o 

Caixa Eletrônico. 

6.17 – Assumir, de forma exclusiva, todos os ônus advindo da relação empregatícia, não 

havendo qualquer solidariedade entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA quanto ao 

cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus empregados. 

6.18 – Assegurar a faculdade de transferência (PORTABILIDADE), com disponibilidade no 

mesmo dia, dos créditos para a conta de depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles 

livremente aberta, emconformidade com o artigo 2º da Resolução 3.402/2006 do Banco 

Central. 

6.19 – A CONTRATANTE, não assume qualquer responsabilidade pelos compromissos 

assumidos por seus servidores. 

6.20 – É vedada a subcontratação de outra instituição financeira, mesmo que seja sua 

controlada ou controladora, para a execução total ou parcial dos serviços, objeto desta 

licitação. 

CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1  Fiscalizar a execução do contrato, a fim de verificar o pleno atendimento às 

especificações e demais requisitos nele previstos, reservando-se o direito de rejeitas os 

serviços que, a seu critério, não forem considerados satisfatórios. 

7.2  A fiscalização por parte da Prefeitura Municipal de Mairinque não eximirá a 

CONTRATADA das responsabilidade previstas no código civil e dos danos que vier a causar à 

Prefeitura ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus prepostos na execução do contrato. 

7.3  Efetuar pagamentos de salários de seus respectivos servidores ativos, inativos e 

pensionistas através da CONTRATADA. 

7.4  Informar sempre que solicitado pela CONTRATADA, o saldo da margem consignável dos 

salários dos servidores, por ocasião da solicitação de empréstimos. 

7.5  Enviar a relação nominal de servidores, contendo os valores líquidos a serem 

creditados, bem como, as demais informações necessárias solicitadas pela CONTRATADA, com 

antecedência mínima de 01 (um) dia útil da data para o pagamento dos salários. 
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7.6  Garantir as informações e documentação necessária à execução dos erviços por parte 

da CONTRATADA, com a exclusão de servidores. 

7.7  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 oficiais (públicas), conforme o §3º do artigo 164 da Constituição 

Federal e artigo 43 da Lei 101/2000. 

7.8 Encaminhar à CONTRATADA, com o mínimo 01 (um) dia de antecedência à data 

estipulada para o crédito, o arquivo eletrônico gerado de acordo com o padrão FEBRABAM, 

contendo as informações necessárias à efetivação dos créditos nas datas estipuladas pela 

CONTRATANTE. 

7.9  Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do contrato por intermédio do Divisão 

de Recursos Humanos, devendo prestar todo o apoio necessário à CONTRATADA para que 

seja alcançado o efetivo cumprimento da execução do objeto contratado. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

8.1 - A desistência da proposta, a não assinatura do Contrato e do Termo de Ciência e 

Notificação no   prazo fixado neste edital e a declaração de que cumpre os requisitos de 

habilitação e não os cumprir ensejará: 

8.1.1. Cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total da proposta; 

8.1.2. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o Município 

de Mairinque e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de 

Fornecedores do Município de Mairinque pelo período de até 2(dois) anos. 

8.2. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e 

comprovada, o não cumprimento, por parte da empresa CONTRATADA, das obrigações 

assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes ensejará, segundo a gravidade da 

falta, as aplicações das seguintes penalidades: 

8.2.1. Advertência, que será registrada no nome da empresa no Cadastro de Fornecedores do 

Município de Mairinque; 
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8.2.2 - Multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor total do empenho, por dia de atraso na 

prestação do serviço, até 10(dez) dias, após o que será aplicada a multa prevista no item 

7.2.2.1. 

8.2.2.1. Decorridos os dez dias previstos no item 7.2.2 ou em caso de falta grave ou 

reincidência dos motivos que levaram a Prefeitura a aplicar as sanções previstas neste edital, o 

contrato será rescindido, caso em que será cobrada a multa de 20% (vinte por cento) sobre seu 

valor, bem como será aplicada a pena de Suspensão do Direito de Licitar e contratar com a 

Prefeitura de Mairinque pelo prazo de até 2(dois) anos; 

8.2.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do empenho por inexecução parcial das 

obrigações assumidas sem prejuízo da rescisão do contrato, no caso de reincidência e 

suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque, bem como 

o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 02 até (dois) anos; 

8.2.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato por inexecução total das 

obrigações assumidas sem prejuízo da rescisão do contrato e suspensão temporária ao direito 

de licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque, bem como o impedimento de com ela 

contratar, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

8.2.5 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do empenho no caso de rescisão do 

contrato por culpa da CONTRATADA sem prejuízo da suspensão temporária ao direito de licitar 

com a Prefeitura Municipal de Mairinque, bem como o impedimento de com ela contratar, 

pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

8.2.6. A Suspensão do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque será aplicada 

também ao(s) licitante(s) que retarde (em) a execução do pregão, causando tumulto, 

desrespeitando o(a) Pregoeiro(a) ou outro membro da comissão de licitação, faltando com 

urbanidade com os outros licitantes, atendendo celulares durante os lances, fumando, estando 

alcoolizado, saindo da sala sem justificativa ou passar informações do ato para outrem e ou, 

outra conduta que o(a) Pregoeir(a)o entenda com desrespeitosa ou indigna para a ocasião. 

8.2.7. Declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave dolosa 

tais como apresentar informação ou documentação inverossímil ou cometer fraude, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida reabilitação 

perante a Prefeitura Municipal de Mairinque, que será concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de até 02 (dois) 

anos. 

8.3. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da 

empresa Contratada se for o caso, ou cobrada administrativa ou judicialmente. 
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8.4. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 

consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa CONTRATADA da reparação das 

eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar à Prefeitura Municipal de Mairinque.  

8.5. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando 

cabíveis inclusive a suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com 

o Município de Mairinque e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro 

de Fornecedores do Município de Mairinque, pelo período de 2 até (dois) anos. 

8.6. A advertência e a anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores poderão ser aplicadas 

quando ocorrer descumprimento das obrigações editalícias ou das obrigações assumidas no 

Contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e 

comprovados, desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária 

ou declaração de inidoneidade.  

8.7. Sem prejuízo das sanções previstas no item 7 e subitens, poderão ser aplicadas à 

inadimplente outras contidas na Legislação mencionada. 

8.8. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, sem prejuízo das multas e demais 

sanções, inclusive penais, se for o caso, pelo conhecimento de fato superveniente ou 

circunstância desabonadora da empresa ou dos seus sócios. 

8.9. A rescisão dar-se-á também, se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 e 

incisos da mesma Lei. 

8.10. Os casos cancelamento de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

8.11. A aplicação das penalidades previstas neste edital e na LEI não exonera a inadimplente de 

eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar. 

8.12. As multas não impedirão o cancelamento unilateral, nem prejudicarão a aplicação do 

disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei 8.666/93 e alterações. 

8.13. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 

prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao 

processo.  

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE RESCISÃO. 

9.1. Em caso de rescisão, a CONTRATADA reconhece integralmente os direitos da Prefeitura 

previstos no artigo 77 e seguintes da Lei 8.666/93, sem prejuízo de indenização por perdas e 

danos que a rescisão possa acarretar. 

CLÁUSULA DECIMA - DA VINCULAÇÃO 
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10.1. O presente instrumento fica vinculado ao Pregão Presencial nº 025/2021, e a proposta da 

CONTRATADA que integra o presente contrato. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

11.1. O presente contrato é regido pelas Leis 10.520/2002, 8666/93, normas do Edital e 

subsidiariamente pelo Código Civil. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DA HABILITAÇÃO 

12.1. Fica a CONTRATADA obrigada a manter as condições de habilitação e de qualificação 

exigidas durante o prazo de vigência desta ata. 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1. Elegem o Foro da Comarca de Mairinque para solução de quaisquer dúvidas oriundas do 

presente contrato. 

E, por estar assim justo e contratado, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma e na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo viram e assistiram, para 

todos os efeitos legais. 

 
 

Mairinque, __ de ____________de 2022. 
 
 
 
 

_______________________________ 
ANTÔNIO ALEXANDRE GEMENTE 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 

_______________________________ 
CONTRATADA 

Testemunhas: 
 
 
01) _______________________________        02) _______________________________ 
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ANEXO IX 
(PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA) 

À 
Prefeitura Municipal de Mairinque. 
Ref.- Edital de Pregão Presencial 025/2021 
Prezados Senhores: 
Segue abaixo nossa proposta de preços conforme negociação do referido Pregão. 
 

PROPOSTA 

Item Descrição Qtde  
Valor 

Proposta 

01 

Contratação de Instituição Financeira para operacionalização, 
gerenciamento e credito da folha de pagamento dos servidores 
públicos efetivos, comissionados, agentes políticos, contratados, 
inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal de Mairinque, 
conforme quantidades e especificações pormenorizadas constante dos 
Anexos I-A e I-B 

01 R$  

 
Referência da Empresa 
Razão Social: ............................................................................ 
CNPJ: ....................................................................................... 
IE: ............................................................................................. 
Endereço: .................................................................................. 
Telefone(s): .............................................................................. 
E-mail: ....................................................................................... 

Dados quem assina a Ata ou Contrato 
Nome: ....................................................................................... 
Cargo: ....................................................................................... 
CPF: ............................................ RG:......................................    
Data de Nascimento: ........./........../.......... 
Endereço Residencial Completo: ............................................. 
E-mail institucional: ................................................................. 
E-mail pessoal: ......................................................................... 
Telefone(s): .............................................................................. 
obs.- 

 Declaramos que concordamos com todas as normas presentes neste edital. 

 Declaramos que nos preços apresentados estão inclusos todas quaisquer despesas, tais 
como, materiais, transporte, mão de obra para, encargos sociais, tributos diretos e 
indiretos incidentes sobre a execução do objeto. 

 Validade da proposta: De acordo com o Edital. 

 Condições de pagamento: De acordo com o Edital. 

 Prazo de entrega: De acordo com o Edital. 
________________, _______de ___________________de 2022. 

 

(Carimbo da empresa com assinatura do responsável e sua função.) 
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ANEXO X 
PREGÃO PRESENCIAL – 025/2021 

============================================================== 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

============================================================== 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
CONTRATADO:  
ATA DE REGISTRO Nº (DE ORIGEM):  
OBJETO:  
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________ 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 
execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações 
de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem 
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do 
Código de Processo Civil; 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo 
eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º 
das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
 
Mairinque,......... de .................... de 2022 
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
 
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 
Nome:  
Cargo: 
CPF:  
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
Pelo contratante: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Pela contratada: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
E-mail institucional: 
Telefone(s): 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
Assinatura: ______________________________________________________ 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL  
 
ÓRGÃO OU ENTIDADE:  

 

Nome:  

Cargo:  

CPF:   

Período de gestão:   

 
Obs:  1. Todos os campos são de preenchimento obrigatório. 
 2. Repetir o quadro, se necessário, informando todos os responsáveis durante o 
exercício. 
 3. Anexar a “Declaração de Atualização Cadastral” emitida pelo sistema “Cadastro 
Corporativo TCESP – CadTCESP”, por ocasião da remessa do presente documento ao TCESP. 
 
 
As informações pessoais dos responsáveis estão cadastradas no módulo eletrônico do 
Cadastro TCESP, conforme previsto no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme 
“Declaração de Atualização Cadastral” ora anexada (s). 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
ANTÔNIO ALEXANDRE GEMENTE 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 50 de 50 

 

 
 

ANEXO XI 
PREGÃO PRESENCIAL – 025/2021 

============================================================== 
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

============================================================== 
 

CONTRATANTE:  
CNPJ Nº:  
E-MAIL INSTITUCIONAL:  
E-MAIL PESSOAL:  
CONTRATADA:  
CNPJ Nº:  
E-MAIL INSTITUCIONAL:  
E-MAIL PESSOAL: 
CONTRATO N.º (DE ORIGEM): 
DATA DA ASSINATURA: 
VIGÊNCIA:  
OBJETO:  
VALOR (R$):  
 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas 
da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-
se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 
 

 
 

Mairinque, ......... de .................... de 2022 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
ANTÔNIO ALEXANDRE GEMENTE 

Prefeito 


