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PREGÃO PRESENCIAL
Nº. G–05/2022

Processo Administrativo nº 38.151/2022

OBJETO: “Contratação de uma Instituição Financeira, devidamente reconhecida pelo
Banco Central do Brasil, para explorar, através de Permissão de Uso, o serviço da Folha
de Pagamento dos Servidores Municipais ativos, inativos e pensionistas, da
administração direta e indireta municipal - Autarquia Taboãoprev, instituída pela Lei
Complementar nº 141/2007, alterada pela Lei Complementar nº 255/2011; com
outorga exclusiva de espaço público, com área de 133,70 m2, localizada no Paço
Municipal à Praça Miguel Ortega, 439”.

TIPO: MAIOR OFERTA

REUNIÃO DE ABERTURA: 02 DE JUNHO DE 2022 ÀS 09:00 HORAS

GRATUITAMENTE NO SITE: www.ts.sp.gov.br
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO nº. G–05/2022

Processo Administrativo nº.38.151/2021

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO:MAIOR OFERTA
OBJETO: “Contratação de uma Instituição Financeira, devidamente reconhecida pelo
Banco Central do Brasil, para explorar, através de Permissão de Uso, o serviço da Folha
de Pagamento dos Servidores Municipais ativos, inativos e pensionistas, da
administração direta e indireta municipal - Autarquia Taboãoprev, instituída pela Lei
Complementar nº 141/2007, alterada pela Lei Complementar nº 255/2011; com
outorga exclusiva de espaço público, com área de 133,70 m2, localizada no Paço
Municipal à Praça Miguel Ortega, 439”.

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA e a AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA, tornam público, para conhecimento de quantos possam se

interessar que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma Presencial, a qual será

processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, Lei

Complementar 123/06, Decreto Municipal nº 025/06, Lei nº 8.078/90 e demais normas

complementares e disposições deste instrumento, cujo objeto está descrito neste Edital e seus anexos.

A abertura da sessão pública e a entrega dos documentos referentes ao Credenciamento, os

envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação das empresas interessadas,

se dará no Auditório de Licitações, localizado na Praça Miguel Ortega, 286, 1º andar, Parque Assunção,

Taboão da Serra, no dia 02 DE JUNHO DE 2022 até às 09h00.

Saliente-se a todos os interessados neste Pregão que, para garantir o princípio da eficiência,

publicidade e transparência, informamos que todos os atos oficiais, informações e resultados que

decorrerem deste processo licitatório, serão centralizados e devidamente publicados no DOE-SP, que

poderá ser consultado a qualquer momento através do site: http://www.imesp.com.br.

I – DO OBJETO
1.1 – A presente licitação tem por objeto a escolha da melhor PROPOSTA COMERCIAL para a

“Contratação de uma Instituição Financeira, devidamente reconhecida pelo Banco

Central do Brasil, para explorar, através de Permissão de Uso, o serviço da Folha de

Pagamento dos Servidores Municipais ativos, inativos e pensionistas, da administração

direta e indireta municipal - Autarquia Taboãoprev, instituída pela Lei Complementar

nº 141/2007, alterada pela Lei Complementar nº 255/2011; com outorga exclusiva de
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espaço público, com área de 133,70 m2, localizada no Paço Municipal à Praça Miguel

Ortega, 439”, conforme descrito nos Anexos deste Edital.

1.2. Todos os itens do objeto deverão atender a legislação vigente.

II – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 – Somente poderão participar do presente certame as instituições financeiras que:

2.1.1 – Atendam a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação
constante deste instrumento e seus Anexos.

2.1.2– Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado.

2.2 – Será vedada a participação de instituições financeiras quando:
2.2.1– Estrangeiras que não funcionem no País;
2.2.2–Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com o Município de
Taboão da Serra nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;
2.2.3– Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
2.2.4– Impedidas de licitar e contratar com este Município de Taboão da Serra nos termos do artigo
7º da Lei nº 10.520/02;
2.2.5– Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98;
2.2.6– Declaradas inidôneas por ato do Poder Público e não reabilitadas;
2.2.7– Sob processo de falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação.

III – CADERNO DE LICITAÇÃO
3.1 – O Caderno de Licitação, composto de Edital e Anexos, poderá ser obtido gratuitamente no site
www.ts.sp.gov.br.

IV – INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
4.1 - Os pedidos de esclarecimentos relativos ao presente certame deverão ser protocolados no
Departamento de Licitações e Contratos - DELICO, situado na Praça Miguel Ortega, nº 286, 2º andar,
Parque Assunção, Taboão da Serra/SP, das 08:15hs às 12:00hs e das 14:00hs às 17:00hs ou enviados
para o e-mail thiago.rosario@taboaodaserra.sp.gov.br, até o 3º (terceiro) dia útil anterior àquele
marcado para a abertura do certame.

4.1.1 - Nos termos da lei, somente, serão recebidos por e-mail, os pedidos de esclarecimentos e
informações, ou seja aqueles que não implicam em alteração do Edital.

4.1.2 - Se o pedido envolver alteração do Edital, deverá ser apresentada a respectiva impugnação
nos termos do item seguinte.

V – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

5.1 – As impugnações ao Edital deverão ser protocolados no Departamento de Licitações e Contratos -
DELICO, situado na Praça Miguel Ortega, nº 286, 2º andar, Parque Assunção, Taboão da Serra/SP, das
08:15hs às 12:00hs e das 14:00hs às 17:00hs.

5.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital desta licitação, o licitante que não o fizer até
o 2º (segundo) dia útil que anteceder a data da sessão pública para abertura dos envelopes de
habilitação, nos termos do disposto no artigo 41, § 2º, da Lei Federal 8.666/93.

5.2.1 - Caso isto não ocorra, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e
precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, o direito a qualquer reclamação para participação no
presente certame;

5.2.2 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a(s) impugnação(ões) antes da abertura do certame.
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5.2.3 - Quando o acolhimento da impugnação implicar em alteração do edital capaz de afetar a
formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame.

5.2.4 - A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar deste
certame.

VI – CREDENCIAMENTO
6.1 - Os documentos relativos ao credenciamento, à proposta de preços e a documentação de
habilitação serão apresentados ao Pregoeiro no local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital,
como segue:

6.1.1 - A comissão de licitação reserva-se o direito de consultar os sites, www.tcesp.gov.br e
www.portaldatransparencia.gov.br, a fim de comprovar que os participantes não estão inseridos na
relação de apenados.

6.2 - As licitantes deverão se apresentar perante o Pregoeiro no horário e local estabelecidos no
preâmbulo deste Edital, por meio de representante que deverá estar portando os documentos na
forma descrita no item 6.3, em original ou cópia autenticada, que o credenciará para todos os atos do
certame e serão retidos pelo Pregoeiro para oportuna juntada no processo administrativo pertinente a
presente licitação.

6.3 - O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios:
6.3.1 - instrumento público de procuração com poderes específicos para formular lances

verbais, interpor e desistir de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
em nome da empresa proponente, com prazo de validade em vigor;

6.3.2 - instrumento particular de procuração com firma reconhecida com poderes específicos
para formular lances verbais, interpor e desistir de recursos e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, acompanhado de cópia de seu contrato
social ou estatuto, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhada de documentos de
eleição de seus administradores;

6.3.3 - tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, cópia
do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, no caso de Sociedade Anônima,
devidamente acompanhado de documentos de eleição dos administradores.

6.4 - O Representante Legal ou o Procurador deverá identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.

6.5 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de Procuração, poderá representar mais de uma empresa no
presente certame, sob pena de exclusão sumária das representadas.

6.6 - Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente
credenciados. A empresa que tenha apresentado proposta e não esteja devidamente representada, terá
sua proposta avaliada, porém não poderá participar das rodadas de lances verbais.

6.6.1 - Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos
de eventuais licitantes retardatários.

6.7 - Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, para se submeter ao regime
especial da Lei Complementar 123/06, apresentar, além dos demais documentos exigidos no item 6.3,
os documentos que comprovem sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.7.1 - A declaração de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa de pequeno
porte deverá ser subscrita por quem detém poderes de representação da licitante (Anexo IV);

6.7.2 - A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar
123/06, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do
enquadramento em outras figuras penais e de sanções administrativas previstas na legislação
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pertinente, mediante o devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação da licitante, se o fato
vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.

6.7.3 - A falta da declaração de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa de
pequeno porte, ou sua imperfeição, bem como as que se enquadrarem nas situações previstas no art.
3º, §4º da Lei Complementar 123/06, não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente
dos benefícios da Lei Complementar 123/06, salvo se a própria licitante desistir de sua participação no
certame, na sessão publica de abertura da licitação, retirando seus envelopes.

VII – RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
7.1 – A Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados em
invólucros separados, não devassados, lacrados e rubricados no fecho e que deverão conter os
seguintes dizeres em sua face externa:

À PREFEITURA DOMUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
EDITAL DE PREGÃO Nº G–05/2022
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ
ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇO

À PREFEITURA DOMUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
EDITAL DE PREGÃO Nº G–05/2022
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ
ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1.1 –Juntamente com os Envelopes 1 e 2, deverá ser entregue Declaração dando ciência de que a
licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo constante do Anexo II. Tal
declaração deve, obrigatoriamente, ser entregue fora dos envelopes juntamente com a
documentação de credenciamento e de Microempresa e EPP (se for o caso), fora dos envelopes,
sob pena de ser a licitante impedida de participar do certame.

7.2 – ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇO
A Proposta de Preço deverá:

7.2.1 - Ser apresentada em 01(uma) via, conforme modelo do Anexo I, impressa em papel timbrado
da Proponente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada,
rubricada em todas as folhas e assinada por seu Representante Legal/Procurador, devidamente
identificado.

7.2.2 - Indicar nome ou razão social da proponente, inscrição no CNPJ do Ministério da Fazenda,
seu endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver, bem como o nome, número de
RG e cargo de seu Representante Legal/Procurador;

7.2.3 - Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da abertura
da sessão pública do certame;

7.2.4 - Apresentar cotação de preços globais, expressos em algarismos com duas casas decimais.
7.2.4.1 - Havendo divergência entre os preços, neste caso caberá ao Pregoeiro proceder à

correção dos cálculos.
7.2.5 - Conter declaração expressa de que o preço cotado inclui todos os custos e despesas

necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, tais como custos de
transporte, encargos sociais, benefícios e despesas diretas e indiretas, aí incluídos as despesas fiscais
etc.; de modo que nenhuma outra remuneração seja devida à CONTRATADA.

7.2.6 - Conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que
induza o julgamento a ter mais de um resultado.
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7.3 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste Edital e de
seus Anexos, bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento.

7.3.1 - O pregoeiro poderá adequar as propostas de preços, desde que não seja(m) exigência(s)
essencial(ais) da mesma.

7.4 - Consideram-se exigências essenciais àquelas que não possam ser atendidas no ato, por simples
manifestação de vontade do Representante e aquelas cujo atendimento, nesse momento, possa
representar risco de fraude aos princípios da licitação.

7.4.1 – Estima-se o valor da presente licitação em R$ 8.708.517,70 (oito milhões e
setecentos e oito mil e quinhentos e dezessete reais e setenta centavos) sendo este o
valor mínimo a ser aceito pelo Pregoeiro para a instituição ser classificada no certame.

7.5 – ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Habilitação Jurídica (Não será exigida esta documentação neste envelope caso já tenha sido
apresentada no credenciamento). A documentação a ser apresentada para fins de
HABILITAÇÃO deverá ser a seguinte:

7.5.1 – Habilitação Jurídica: (em cópias autenticadas)
7.5.1.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual;
7.5.1.2 – Ato constitutivo, estatutos e alterações subseqüentes, ou contrato

consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de
sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores (serão
aceitos os últimos atos constitutivos, estatutos ou contratos sociais consolidados, não
havendo necessidade de apresentação de alterações anteriores);

7.5.1.3 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado
de prova da diretoria em exercício;

7.5.1.4 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.5.2 – Qualificação Econômico–Financeira
7.5.2.1 – 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 03 (três) meses da data de
apresentação da proposta.

a) – Somente as empresas que ainda não completaram seu primeiro exercício fiscal,
poderão comprovar sua capacidade econômico-financeira através de balanço de abertura.

7.5.2.2 – Apresentar, também, Demonstrativo de Índices Financeiros, extraídos do
balanço apresentado, para fins de análise das condições financeiras da licitante. Os índices
serão apresentados em números inteiros e de até 02 (duas) casas decimais após a vírgula com
arredondamento:

ILG =
E L PP C
R L PA C

+
+ ≥ a 1,00

ILC =
P C
A C ≥ a 1,00
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Onde:
ILC = Índice de Liquidez Corrente
ILG = Índice de Liquidez Geral
AC = Ativo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo

ILG = Índice de Liquidez Geral (define a capacidade da empresa em liquidar seus
compromissos a longo prazo), maior ou igual a 1,00.

ILC = Índice de Liquidez Corrente (define a capacidade da empresa em liquidar seus
compromissos a curto prazo), maior ou igual a 1,00.

7.5.2.3 – Para as instituições financeiras que não conseguirem comprovar os índices
financeiros acima, deverão comprovar capital mínimo ou patrimônio líquido de 10%, do valor
estipulado na cláusula 7.4.1, que corresponderá em R$ 870.851,77 (oitocentos e setenta mil e

oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos), nos termos do artigo 31, parágrafo
terceiro, da Lei nº 8666/93.

7.5.2.4 - Certidão negativa de pedido de falência, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, em data não superior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar do documento ou deste Edital. As empresas em recuperação judicial poderão
participar do certame desde que apresente o Plano de Recuperação Judicial em vigência, devidamente
homologado judicialmente na fase de habilitação, nos termos da Súmula nº 50, do E. Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo.

7.6 – Regularidade Fiscal
7.6.1 – Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, como

segue:

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

b) Certidão Negativa de Débitos referentes a tributos estaduais, nos termos da Resolução conjunta
SF/PGE nº. 02, de 09/05/13 ou expedida através da Unidade Administrativa da sede da licitante;

c) Certidão Negativa de Débitos Tributários Mobiliários, relativo ao Município da sede da licitante;
d) Certidão de inexistência de débitos para com o Sistema de Seguridade Social – CND.
e) Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço -

FGTS.
f) Prova de inexistência de débito inadimplida perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de Certidão Negativa de Débito Trabalhista – (CNDT), nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho.

g) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.

7.6.2 – Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões
positivas com efeito de negativas.

7.7 – Qualificação Técnica
7.7.1 – Atestado(s) comprobatório de desempenho anterior, de atividade condizente e

compatível com o objeto da licitação, em características, prazos e quantidades mínimas de
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50% (cinqüenta por cento) do estimado contido no Anexo I deste edital, fornecido(as) por
pessoa jurídica de direito público ou privado.

a) O(s) atestado(s) deverá (ão) estar em nome da empresa licitante,
b)O(s) atestado(s) deverá (ão) ser apresentado(s) em papel timbrado, em original ou

cópia autenticada, assinado(s) por autoridade ou representante de quem o(s) expediu.

7.8 – Outras declarações:
a) que apresentará a qualquer tempo documentos necessários à instrução do

processo licitatório, decorrente de diligência que o Pregoeiro entender necessária (ANEXO
III);

b) que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e
menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, conforme disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição Federal (ANEXO III);

c) que inexiste fato impeditivo à sua habilitação (ANEXO III);
d) – que não está suspensa de participar de licitação realizada em quaisquer

esferas da Administração Pública Direta e/ou Indireta ou impedida de contratar com os
referidos órgãos, desta Prefeitura Municipal de Taboão da Serra (ANEXO III);

e) – para licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte que pretendem
usufruir o direito de preferência e/ou benefício da habilitação com irregularidade fiscal: não
possuir qualquer dos impedimentos previstos no §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, cujo termos declara conhecer
na íntegra (ANEXO III);

f) – que não lhe recai a sanção de declaração de inidoneidade através de pesquisas
feitas nos sites do Tribunal de Contas do Estado São Paulo (www.tcesp.gov.br) e no Portal da
Transparência (www.portaldatransparencia.gov.br) (ANEXO III);

g) que se obriga a prestar todos os serviços constantes do objeto deste edital com
a sua própria infraestrutura e especialização, não sendo permitida em nenhuma hipótese a
terceirização dos respectivos serviços (ANEXO III).

h) Que se vencedora apresentará a Autorização para Funcionamento da Instituição
Financeira licitante, expedido pelo BACEN - Banco Central do Brasil.

VIII – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

8.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou por qualquer
processo de cópia autenticada ou publicação em órgão de Imprensa Oficial, devendo os documentos,
preferencialmente, ser relacionados, separados e colecionados na ordem estabelecida neste Edital.

8.2 - Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não
constar do próprio documento, de lei específica ou deste Edital, será considerado o prazo de validade
de 90 (noventa) dias, a contar de sua expedição.

8.3 - Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu Representante
Legal ou Procurador, com identificação clara do subscritor.

8.4 - A aceitação dos documentos obtidos via internet ficará condicionado à confirmação de sua
validade, também por esse meio, pela Equipe de Apoio ao Pregoeiro nomeados pelas Portaria nº.
536/2022.

8.5 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante e preferencialmente com
o número do CNPJ e endereço respectivo;
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8.5.1 - se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz (exceto no
que diz respeito a documento que abranger matriz e filial);

8.5.2 - se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial (exceto no que
diz respeito a documento que abranger matriz e filial);

8.5.3 - se a licitante for a matriz e a fornecedora for a filial, os documentos deverão ser
apresentados em nome da matriz e da filial simultaneamente.

8.6 - Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal
forma que não possam ser entendidos.

8.7 - Na eventualidade de ser apresentado algum documento em língua estrangeira, este deverá estar
acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor público juramentado.

IX – PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
9.1 – O pregão realizar-se-á de acordo com a legislação vigente, as disposições já consignadas
no presente e as que seguem:
9.2 – No dia, hora e local designados neste Edital, as proponentes deverão comprovar ao
Pregoeiro a representação para a prática dos atos do certame, nos termos da cláusula 6.1
deste Edital.
9.3 – Aberta a sessão pública do Pregão, com a conferência dos documentos de credenciamento dos
representantes das empresas interessadas, o Pregoeiro comunicará aos presentes quais são as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, e, que, em consequência, poderão se valer
dos benefícios da Lei Complementar 123/06. Após, serão recebidos, pelo Pregoeiro, os envelopes –
Proposta de Preços, Documentos de Habilitação e Declaração de Cumprimento das Condições
de Habilitação.

9.3.1 – Após a entrega dos envelopes não caberá desistência de proposta, salvo motivo justo,
decorrente de fato superveniente aceito pelo Pregoeiro.
9.4 – Verificada a regularidade formal dos envelopes, o Pregoeiro procederá à abertura dos
envelopes contendo as Propostas de Preços, que serão rubricadas e analisadas pelos membros
da Equipe de Apoio ao Pregoeiro, no que tange a sua conformidade com os requisitos
estabelecidos neste instrumento convocatório.

9.4.1 – Não caberá desistência de Proposta em hipótese alguma depois de aberto o
respectivo envelope.

9.4.2 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais
deste Edital e seus Anexos, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na
própria sessão pela proponente, por simples manifestação de vontade de seu representante.

9.4.3 – As demais propostas serão classificadas provisoriamente em ordem crescente de
preços.

9.4.3.1 – Havendo empate nos preços ofertados nas propostas escritas, serão
convocados para disputa verbal de lances todos os proponentes até que se obtenham 03(três)
ofertas de valores distintos. Persistindo o empate, o licitante vencedor será escolhido
mediante sorteio, conforme determinação do art. 45, § 2º da mesma Lei nº 8.666/93.

9.4.4 – Definida a classificação provisória, será registrado na ata da sessão pública o
resumo das ocorrências até então havidas, consignando-se o rol de empresas participantes,
preços ofertados, propostas eventualmente desclassificadas e a fundamentação para sua
desclassificação e a ordem de classificação provisória.

9.4.5 – O Pregoeiro abrirá oportunidade para o oferecimento de sucessivos lances
verbais aos representantes das licitantes cujas propostas estejam classificadas no intervalo
compreendido entre o maior e o menor preço, excluídos os lances abaixo de 90% (noventa
por cento) do maior preço.
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9.4.5.1 – Quando não forem verificadas no mínimo 03 (três) propostas de preços
nas condições definidas no subitem anterior, serão chamados a dar lances verbais e
sucessivos, os representantes das empresas que apresentaram as melhores (maiores)
propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços
propostos.

9.4.6 – A oferta mínima de lances será de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
9.4.6.1 – O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais,

respeitadas as sucessivas classificações provisórias, até o momento em que não sejam
ofertados novos lances de preços maiores aos já existentes.

9.4.6.2 – Não serão aceitos lances cujos valores forem menores que o último lance
que tenha sido ofertado, bem como 02 (dois) lances do mesmo valor;

9.4.6.3 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, permanecendo, para
efeito de classificação, a última oferta do licitante;

9.4.6.4 – O licitante que, convocado pelo Pregoeiro, desistir ou declinar da
apresentação de lance verbal, estará excluído da etapa de lances, não podendo oferecer lances
na rodada seguinte.

9.5 – Declarada encerrada a etapa competitiva, antes da classificação definitiva da maior oferta, o
Pregoeiro deverá:

I – Verificar se a maior oferta alcançada foi ofertada por microempresa ou empresa de pequeno
porte, assim qualificada, dando continuidade ao procedimento, em caso positivo, sem aplicação do
disposto no artigo 45 da Lei Complementar 123/06;

II – Verificar, caso a maior oferta vencedora não seja de microempresa ou empresa de pequeno
porte, se há ofertas ofertados por licitantes assim qualificadas até 5% (cinco por cento) superiores à
maior oferta alcançada, caracterizando o empate ficto nos termos do artigo 44 da Lei Complementar
123/06;

III – Conceder no caso de empate ficto, oportunidade para que a microempresa ou empresa de
pequeno porte mais bem classificada, querendo, apresente proposta de oferta superior àquela
considerada vencedora do certame, nos termos do disposto no artigo 45, inciso I da Lei complementar
123/06, sob pena de preclusão.

9.5.1 – Caso uma microempresa ou empresa de pequeno porte não preencha os requisitos para
participar da fase de lances, não poderá invocar o beneficio do empate ficto.

9.5.2 – O intervalo de empate é sempre entre as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte e a empresa que ofertou o maior valor, mesmo que entre elas existam preços ofertados
por outras empresas.

9.5.3 – Caso haja empate real nas propostas escritas de microempresas e empresas de pequeno
porte e destas em relação a propostas de menor valor, na forma do artigo 44 da Lei Complementar
123/06, ou seja, no intervalo de até 5% (cinco por cento) superior, deve o Pregoeiro efetuar sorteio,
não só para fins de classificação, mas também para exercício do beneficio do empate ficto.

9.5.4 – No prazo concedido para desempate, se a microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada, não exercer o benefício de ofertar preço inferior àquele considerado vencedor
do certame, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do empate
ficto, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, garantidos os mesmos prazos inicial
concedidos.

9.6 – Alcançado o preço final na nova proposta apresentada pela microempresa ou empresa de
pequeno porte, deverá o Pregoeiro prosseguir mediante análise de sua aceitabilidade, recusando
proposta de oferta excessiva ou manifestamente inexequível, e promovendo a negociação.

9.7 – O Pregoeiro procederá à classificação definitiva das propostas pelo critério de MAIOR OFERTA
consignando-o em ata a ordem de classificação de todas as licitantes;
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9.7.1 – Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade da maior oferta alcançada com os
parâmetros de ofertas definidos pela Administração e sua aceitabilidade;

9.7.2 – O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que ofertou a maior oferta para
que seja obtido oferta melhor.

9.8 – Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de documentação para
habilitação da empresa classificada em primeiro lugar.

9.8.1 – Estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta, e/ou contrariando
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará a proponente inabilitada;

9.8.2 – Sendo considerada inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em
primeiro lugar prosseguirá o Pregoeiro à abertura do envelope de documentos de habilitação da
proponente classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de
uma empresa classificada, sem prejuízo de nova análise e negociação dos preços ofertados;

9.8.3 – A microempresa ou empresa de pequeno porte, no que tange à regularidade fiscal, pode
apresentar documentos que apresentem alguma restrição, sem que isso impeça a continuidade de sua
participação na licitação;

9.8.4 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
saneamento da irregularidade no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

9.8.5 – Decairá do direito à contratação a microempresa ou empresa de pequeno porte que não
promover a regularização da documentação fiscal no prazo estabelecido, o que ensejará a aplicação
das sanções cabíveis e a avaliação de prosseguimento do certame;

9.8.6 – Não se concretizando a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, a
autoridade competente decidirá motivadamente pela revogação ou pelo prosseguimento da licitação
devendo ser observado o seguinte:

9.8.6.1 – Na hipótese da microempresa ou empresa de pequeno porte ter se sagrado
vencedora da licitação, com o beneficio do empate ficto do parágrafo 2º do artigo da Lei Complementar
123/06, poderão ser convocados as remanescentes que porventura se enquadrem na situação do
empate ficto, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, desconsiderando o preço
ofertado no primeiro desempate, garantido os mesmos prazos inicialmente concedidos. Caso não haja
o exercício do benefício do desempate por microempresa ou empresa de pequeno porte ou sua efetiva
contratação, o objeto licitado poderá ser adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame, nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 45 da Lei Complementar 123/06;

9.8.6.2 – No caso da microempresa ou empresa de pequeno porte ter se sagrado vencedora da
licitação por ter sido desde logo a mais bem classificada, portanto sem o benefício do empate ficto
parágrafo 2º do artigo 44 da Lei Complementar 123/06, poderão ser convocadas as licitantes
remanescentes, na ordem classificatória para o prosseguimento do certame ou da contratação,
conforme caso, sem a aplicação do beneficio do empate ficto.

9.9 – Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no Edital, a proponente classificada e
habilitada será declarada vencedora do certame, abrindo-se, neste momento, a oportunidade às
licitantes para manifestação da intenção de interpor recurso, nos termos da Cláusula X deste
instrumento.

9.10 – Na ausência de recursos, após a declaração da vencedora, o Pregoeiro encaminhará o processo
em seguida à autoridade competente para homologação do procedimento a seu critério e adjudicação
do objeto.

9.10.1 – Decididos os recursos eventualmente interpostos, observados os trâmites legais, será
adjudicado o objeto da licitação à licitante vencedora e homologado o certame pela autoridade
competente, devendo a licitante vencedora apresentar, no prazo de 02 (dois) dias, o realinhamento
dos valores unitário, de acordo com os valores constantes da proposta.
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9.11 – Da sessão pública deste Pregão lavrar-se-á ata circunstanciada onde serão registrados todos os
atos praticados, a qual, após ciência dos interessados, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, demais
membros da Equipe de Apoio e pelas licitantes presentes.

X – FASE RECURSAL
10.1 - Declarada(s) a(s) vencedora(s), a(s) proponente(s) poderá(ão) manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para
apresentação das razões e de igual prazo para as contrarrazões, contados a partir do término do
prazo da(s) recorrente(s), independentemente de qualquer comunicado, sendo-lhes assegurada vista
dos autos.

10.1.1 - As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra no Departamento de
Licitações e Contratos - “DELICO”, das 8:15hs às 12:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, nos dias úteis, sob
pena de configurar-se a desistência da intenção de recorrer, manifestada na sessão pública.

10.2 – A interposição de recurso será recebida com efeito suspensivo.

10.3 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante na sessão pública do pregão, de
interpor recurso, importará a sua preclusão.

10.4 - A manifestação necessariamente explicitará motivação consistente, que será liminarmente
avaliada pelo pregoeiro, o qual decidirá pela sua aceitação ou não.

10.5 - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante implicará na decadência do direito
à interposição do recurso o que significa dizer que o que não foi alegado não será objeto de apreciação
posterior.

10.6 - Interposto o recurso, caberá ao Pregoeiro recebê-lo, podendo reformar sua decisão ou
encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade competente para decidir.

10.7 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

XI – PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1 – O preço total que vigorará no ajuste será aquele ofertado pela licitante vencedora do
certame.

11.1.1 – Este preço deve incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive encargos
sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado.
11.2 – Os recursos arrecadados serão contabilizados na seguinte dotação(ões)
orçamentária(s):

OUTRA RECEITAS
Fonte 01 - Código de Aplicação: 1100000
Receita: 1.9.9.9.99.2.1.0001 - outras receitas
Códi. Reduzido: 144
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XII – CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO INSTRUMENTO

12.1 – A licitante vencedora será notificada, para no prazo de até 05 (cinco) dias úteis
contados da data da convocação, mediante prévia notificação via meio eletrônico e/ou
publicação no DOE, para assinar o Instrumento de Contrato; podendo esse prazo ser
prorrogado uma vez, por igual período, desde que solicitado por escrito, durante seu
transcurso, e que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções descritas neste Edital

12.1.1 – O prazo contratual da atual instituição expira em 26/06/2012 e a mesma
terá o prazo de 30 (trinta dias), contados a partir da assinatura do contrato, para
desocupação do imóvel. Será permitido à licitante vencedora, atos destinados à
implantação do novo contrato, tais como cadastramento dos usuários e atividades afins,
a critério da Secretaria Municipal de Administração.

12.2 – O Contrato deverá ser assinado pelo seu representante legal: presidente, diretor, sócio
da empresa ou procurador, devidamente acompanhado, respectivamente, do contrato social
ou procuração e cédula de identidade ou documento similar.

12.3 – Havendo recusa da licitante vencedora em assinar o Contrato no prazo estabelecido, é
facultado a PMTS e a Taboãoprev, sem embargo da aplicação das penalidades pertinentes,
convocar as licitantes remanescentes, onde serão averiguadas as condições de habilitação,
respeitada a ordem de classificação, em sessão pública especialmente convocada para tal, para
fazê-lo em igual prazo, preferencialmente nas mesmas condições propostas pela empresa
vencedora, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação da penalidade prevista
neste edital.

12.3.1 – Na hipótese de convocação das licitantes classificadas remanescentes, deverão
ser averiguadas as condições de habilitação destas.

12.4 – As obrigações decorrentes deste Pregão consubstanciar–se–ão no Termo de Contrato a
ser celebrado com a licitante vencedora do certame, cuja minuta integra o ANEXO V do
presente Edital.

12.5 – Na execução do objeto do contrato não será permitido à CONTRATADA subcontratar
com terceiros sem a prévia e expressa autorização da Prefeitura do Município de Taboão da
Serra e da Taboãoprev, sob pena de rescisão do contrato e das sanções previstas na Lei
8.666/93.

XIII – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E EXECUÇÃO DO OBJETO
13.1 – O contrato a ser firmado com a licitante vencedora, terá vigência de 60 (sessenta)
meses a contar da data de sua assinatura.

13.3 – O contrato regular-se-á pelas suas cláusulas e partes integrantes, conforme disposto
neste Edital e pelas demais normas da Lei nº. 8666/93 e alterações posteriores;

13.4 – O contrato poderá ser rescindido em face de qualquer das circunstâncias
previstas no art. 78 e seguintes da Lei nº. 8666/93 e alterações posteriores;
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13.5 – O presente Edital, inclusive seus anexos, integrará o contrato a ser firmado com a
empresa vencedora desta licitação.

13.6 - Quando do término do prazo contratual ou no caso de rescisão, às CONTRATANTES

será assegurado o direito de exigir que a CONTRATADA continue a execução dos serviços, nas

mesmas condições, por um período de até 90 (noventa) dias, a fim de evitar solução de

continuidade, até o término de nova licitação e contratação, nos termos do disposto no § 4º,

do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.

XIV – DA FORMA DE PAGAMENTO

14.1 O valor devido pela CONTRATADA será pago de forma única, em moeda corrente

nacional, sem qualquer desconto, seja a qualquer título, devendo ser depositado na conta

indicada pela CONTRATANTE PREFEITURA, no ato da assinatura do contrato.

14.2 Caso o contrato venha a ser extinto, sem culpa da CONTRATADA, será devolvida parcela

do valor pago por ela. A parcela a ser devolvida será proporcional ao tempo restante do

contrato, contado entre a suspensão efetiva da prestação do serviço e a data final

contratualmente fixada.

XV – PENALIDADES
15.1 – São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, na Lei

Federal nº 10.520/02 e demais normas pertinentes, devendo ser observados os

procedimentos contidos no Decreto Municipal nº 025/2006 e demais normas pertinentes.

15.2 – Pela inexecução parcial ou total do ajuste, a PMTS poderá aplicar a Contratada,

garantida a esta última prévia defesa, as seguintes penalidades:

15.2.1 – Advertência escrita;

15.2.2 – Multa:

15.2.2.1 – De até 10% (dez por cento) do valor do Contrato pela inexecução parcial do objeto;

15.2.2.2 – De até 20% (vinte por cento) do valor da nota de empenho pela inexecução total do

objeto, além da aplicação da pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a

Administração, pelo prazo máximo de até 2 (dois) anos, ou declaração da inidoneidade para

licitar ou contratar com a Administração Pública, a critério da PMTS;

15.2.2.4 – Multa de até 0,5% (meio por cento) sobre o valor do Contrato para cada dia de

atraso para início da execução do serviço;

15.2.2.5 – Multa de até 5¢ (cinco por cento) sobre o valor do contrato, por descumprimento

de cláusula contratual.

15.3 – As penalidades referidas serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções
administrativas ou penais previstas Lei Federal nº. 8.666/93.
15.4 – As importâncias relativas às multas, conforme o caso; serão inscritas; para constituir
dívida ativa na forma da Lei, caso em que estarão sujeitas ao procedimento executivo.
15.5 – O prazo para pagamento de multa será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação
da infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a
devedora ao competente processo judicial de execução.
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15.6 – As penalidades são as previstas no Capítulo IV, da Lei federal nº 8.666/93, garantida a
defesa prévia, no prazo de 05(cinco) dias úteis, na hipótese de advertência, multa e
impedimento de contratar com Administração Pública e de 10 (dez) dias úteis na hipótese de
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, contadas
da intimação.
15.7 – O(s) valor(es) da(s) multa(s) aplicada(s) será recolhido aos cofres da Prefeitura do
Município de Taboão da Serra, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação,
mediante guia de recolhimento oficial, que se tornará parte integrante deste processo, ficando
autorizado a retenção de créditos que a Contratada tenha junto à contratante, no momento da
penalidade, sem embargo de eventual inscrição na divida ativa.
15.8 – Ocorrendo a recusa da vencedora do certame em assinar o contrato dentro do prazo
estabelecido neste Edital, será aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor da
proposta comercial sem prejuízo da aplicação da pena de suspensão temporária do direito de
licitar ou contratar com a Prefeitura do Município de Taboão da Serra e com a Taboãoprev,
pelo prazo de até 02 (dois) anos, a critério da Administração, garantida a defesa prévia.
15.9 -– Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, quem, convocado dentro do prazo de
validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais.

XVI – DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 – Fica a licitante ciente de que a apresentação da proposta implica a aceitação de todas

as condições deste Edital e seus Anexos, bem como na submissão às disposições do Decreto

Municipal nº. 25/2006 (à disposição no site da Prefeitura), Lei Federal nº. 8.666/93, Lei

Federal nº. 10.520/02 e demais normas complementares que disciplinam a presente licitação

e integrarão o ajuste correspondente.

16.2 – As licitantes devem ter pleno conhecimento de todas as disposições constantes do

Edital, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da

formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do ajuste.

16.3 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento

da licitante, desde que possíveis à aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua

proposta durante a realização da sessão pública do Pregão.

16.4 – A autoridade competente poderá, a qualquer tempo, motivadamente, revogar, anular,

julgar deserta, fracassada ou prejudicada, no todo ou em parte a licitação sem que tenham as

licitantes o direito a qualquer indenização.

16.5 – A presente licitação, nos casos omissos, subordina-se a todas as disposições contidas

na Lei Federal de Licitações nº. 8.666/93, no que couber, e demais alterações subseqüentes,

além de todas as cláusulas e anexos do Caderno Licitatório.
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16.6 – A licitante vencedora deverá manter-se, durante toda a vigência do Contrato, em

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação.

16.7 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente

na PMTS.

16.8 – O Pregoeiro ou a autoridade superior poderá, em qualquer fase da licitação, promover

as diligências que considerar necessárias para esclarecer ou complementar a instrução do

processo licitatório.

16.9 – Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo Pregoeiro.
16.10 – Fica desde logo eleito o Foro da Comarca de Taboão da Serra para dirimir quaisquer

controvérsias decorrentes do presente, com renúncia expressa de qualquer outro por mais

privilegiado que seja.

16.11 – O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio foram nomeados pela Portaria nº 536/2022,

integrante do processo administrativo pertinente a esta licitação.

XVII – ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL
17.1 – Anexo I – Modelo de Proposta de Preços;
17.2 – Anexo II – Termo de referência;
17.3 – Anexo III – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo de Habilitação;
17.6 – Anexo IV – Modelo de Declarações de Cumprimento das Condições de Habilitação;
17.5 – Anexo V - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

17.6 - Anexo VI – Minuta de Contrato;

17.7 - Anexo VII - Quantitativo Estimado de Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas e Preço Mínimo
para Oferta;
17.8 – Anexo VIII – Memorial Descritivo – PAB Imóvel da Prefeitura.

Taboão da Serra, 18 de maio de 2022.

WAGNER LUIZ ECKSTEIN JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração

ELIANA BENDINI LANTYER
Superintendente Autárquico da Taboaoprev
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO nº G–05/2022
Processo Administrativo nº. 38.151/2021

- Quantidade atual de servidores, aposentados e pensionistas: 7.789
- Valor estimado anual líquido de movimentação de remuneração, provento e pensão: R$ 339.277.548,81
- Valor Mínimo da Oferta R$ 8.708.517,70 (oito milhões e setecentos e oito mil e quinhentos e dezessete reais e setenta centavos)

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :
C.N.P.J. : INSCRICAO ESTADUAL :
ENDERECO : No BAIRRO:
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:
Vem pela presente oferecer sua Proposta Comercial para “Contratação de uma Instituição Financeira, devidamente reconhecida pelo

Banco Central do Brasil, para explorar, através de Permissão de Uso, o serviço da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais ativos,

inativos e pensionistas, da administração direta e indireta municipal - Autarquia Taboãoprev, instituída pela Lei Complementar nº

141/2007, alterada pela Lei Complementar nº 255/2011; com outorga exclusiva de espaço público, com área de 133,70 m2, localizada no

Paço Municipal à Praça Miguel Ortega, 439”, conforme descrito nos Anexos deste Edital.

” no importe de:

Valor total R$:_____________________________( valor por extenso)

01. VALIDADE DA PROPOSTA: não conforme edital.

02. DECLARA, por ser de seu conhecimento, que se submete a todas as cláusulas e condições do Edital relativas à Licitação supra, bem como, às disposições da
Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 025/06 e demais normas complementares.

03. DECLARA, outrossim, que o preço cotado inclui todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação,
tais como, custos salariais, respeitado o piso da categoria, encargos sociais, e despesas indiretas, aí incluídos as despesas fiscais e etc; de modo que nenhuma



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Estado de São Paulo

Departamento de Licitações e Contratos – DELICO

Praça Miguel Ortega, 286 – Parque Assunção – CEP: 06754-910 – Taboão da Serra – SP
Fone: (11) 4788-5300

www.taboaodaserra.sp.gov.br

18

outra remuneração será devida a qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente
relacionada com a prestação dos serviços.

04. Eu, (nome completo e qualificação do representante legal da empresa), RG nº CPF/MF nº (ou cargo / função na empresa), DECLARO pela
apresentação da presente proposta, sob as penalidades legais, em nome da empresa (razão social da empresa, CNPJ/MF n Inscrição Estadual nº e
endereço da sede), que tomei conhecimento e concordo em prestar os serviços objeto da presente licitação conforme detalhamento disposto no
anexo - Termo de Referência e que, nos preços dispostos acima, encontram�se incluídos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos, bem
como quaisquer outras despesas, inclusive as relativas ao pagamento de pessoal, impostos, tributos de qualquer natureza e todas as demais
despesas relacionadas com a prestação de serviços nos termos constantes de nossa proposta, objeto da presente licitação bem como efetuaremos a
correção dos serviços realizados imediata e totalmente às nossas expensas, na ocorrência de qualquer falha, ou ineficácia com relação aos serviços
realizados. DECLARO por fim, que o lance ofertado é firme e preciso, sem alternativa, ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter
mais de um resultado, para o objeto da presente licitação.

DATA : ___ / ___ / 2022 ASS./CARIMBO : |______________________________________|
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ANEXO II
TERMODE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL G-xx/2022
Processo Administrativo Nº 38.151/2021

OBJETO: “Contratação de uma Instituição Financeira, devidamente reconhecida pelo

Banco Central do Brasil, para explorar, através de Permissão de Uso, o serviço da Folha

de Pagamento dos Servidores Municipais ativos, inativos e pensionistas, da

administração direta e indireta municipal - Autarquia Taboãoprev, instituída pela Lei

Complementar nº 141/2007, alterada pela Lei Complementar nº 255/2011; com

outorga exclusiva de espaço público, com área de 133,70 m2, localizada no Paço

Municipal à Praça Miguel Ortega, 439”, conforme descrito nos Anexos deste Edital.

DA JUSTIFICATIVA

Notada a necessidade de contratar instituição financeira devidamente reconhecida pelo Banco
Central do Brasil, para explorar, através de Permissão de Uso, o serviço da Folha de
Pagamento dos Servidores Municipais ativos, inativos, pensionistas da administração direta e
indireta municipal - Autarquia TABOÃOPREV, pelo período de 60 (sessenta) meses, o que faz
de acordo com a legislação de licitação e contratações no âmbito da administração pública,
fica oportunizado as instituições bancárias interessadas em contratar com essa
municipalidade o presente certame licitatório, para indicar a proposta mais vantajosa (maior
proposta e/ou maior lance) para este ente público, conforme será estipulado neste Termo de
Referência

O Procedimento licitatório se destina às instituições financeiras, pública ou privada, desde que,
estejam devidamente autorizadas pelo Banco Central.

1. – DA EXCLUSIVIDADE NO PROCESSAMENTO DA FOLHAS DE PAGAMENTOS.

1.1 - A instituição financeira vencedora deste certame terá exclusividade no
processamento de serviços de pagamento das folhas de pagamentos da PMTS e da
Autarquia Taboãoprev, e a única a possuir posto de atendimento bancário (PAB) nas
dependências desta Prefeitura, observando-se o disposto nas Resoluções 3.402 e 3.424
do Bacen (portabilidade).

1.2 – A instituição poderá operacionalizar empréstimos dos servidores municipais com
desconto em folha, caso estes demonstrem interesse, sem caráter de exclusividade.

1.3 - Entende-se por Município:
I - Prefeitura Municipal de Taboão da Serra;
II - Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra.
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1.3.1 - Todos os entes acima assinarão o contrato originário da licitação visando unificar o
procedimento de contratação do objeto.

1.1 - SEM EXCLUSIVIDADE:

1.1.1. A vencedora do certamente terá direito, sem exclusividade, à realização de concessão de
crédito aos servidores ativos, inativos e pensionistas, da administração direta e indireta
municipal, mediante consignação em folha de pagamento de acordo nos termos da Lei
Municipal n° 1258/1999, regulamentada pelos Decretos Municipais n° 78/1999, 68/2004 e
72/2015, independentemente, da participação de Chamamento Público para este fim.

1.1.2 A instituição financeira contratada deve assegurar, sem ônus para contratante e seus
servidores, a faculdade de transferência, com disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para
conta de depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles livremente abertas em outras
instituições financeiras, em conformidade com o artigo 1º e 2º da resolução 3.402/2006 do
Banco Central.

1.2 - OS SISTEMAS DE INFORMÁTICA

1.2.1. A instituição Financeira disponibilizará, sem ônus para PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
TABOÃO DA SERRA e a AUTARQUIA TABOÃOPREV e sem direito a ressarcimento, sistemas
eficientes e seguros de informática, capazes de executar todas as ações necessárias ao fiel
cumprimento das condições deste Termo de Referência, observadas as Regras do Banco
Central do Brasil.

1.2.2. Todas as trocas de dados e informações entre a instituição financeira e a PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA e a AUTARQUIA TABOÃOPREV serão efetuadas por
métodos, seguros, modernos e devidamente protegidos de forma a garantir o sigilo, a
veracidade e a autenticidade da origem dos dados e das informações, sob pena de
responsabilidade administrativa, civil e criminal.

1.2.3. Os sistemas utilizados na troca de dados e informações entre a instituição financeira e a
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA e a AUTARQUIA TABOÃOPREV deverão
ser acessados por meio de linha dedicada, internet ou intranet.

1.2.4. Obrigatoriamente os computadores e usuários envolvidos deverão ter suas identidades
verificadas, por certificação digital ou equivalente, e as informações deverão ser
criptografadas.

1.2.5. A instituição Financeira se compromete a manter pessoal técnico capacitado e
habilitado, em número adequado às necessidades, para lidar com as operações inerentes aos
sistemas, indicando 1(um) gestor e 1(um) suplente com poderes idôneos de direção a
supervisão.
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1.3 - OCORRÊNCIAS JUDICIAIS

1.3.1. A instituição Financeira deverá atender qualquer determinação que implique débito ou
bloqueio nas contas do Município, inclusive os provenientes de decisões judiciais e dos sequestros.

1.3.2. Cumpridas as ordens judiciais, caberá ao município, em caso de discordância, a adoção de
medidas administrativa e judiciais cabíveis.

1.3.3. A instituição financeira deverá efetuar as devidas comunicações a PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA e a AUTARQUIVA TABOÃOPREV.

2. –DO PAB

2.1. – Após a assinatura do contrato, a instituição financeira vencedora deverá instalar Posto
de Atendimento Bancário (PAB), com área de 133,70 m2, em apenas um pavimento (térreo),
dentro do Paço Municipal, no mesmo local onde funciona o PAB atual, sito na Praça Miguel
Ortega, 439, com a seguinte estrutura mínima (que é a estrutura que se apresenta
atualmente):

2.2.1.- No mínimo 03 (três) guichês de caixa (físicos) para atendimento aos
servidores;

2.2.2.- No mínimo 04 (quatro) Caixas Eletrônicos;

2.2.3.-Mínimo de 08 (oito) funcionários, entre eles: um gerente geral (ou similar);

2.3. –O PAB será para atender exclusivamente os servidores desta Prefeitura, bem como
aposentados e pensionistas da Taboãoprev e para recebimento de taxas pertinentes aos
serviços prestados dentro do Paço Municipal.

2.4. – O horário de funcionamento da Agência/PAB deverá ser o mesmo utilizado no
município, de 10:00 às 15:00 horas ou das 11:00 às 16:00 horas como é atualmente. Para
modificação do horário de atendimento deverá a Contratada notificar a Administração, com
pelo menos 30 (trinta) dias e precedida de ampla divulgação em jornais locais e nos diversos
setores da PMTS e Taboãoprev.

2.5. – A segurança do PAB e dos caixas eletrônicos, será exclusiva da contratada.

2.6. – Integra também, o objeto a permissão precária de espaço físico, localizado nas
dependências do Paço Municipal, para instalação de Posto de Atendimento.

2.6.1 – A PMTS, por decreto, deverá autorizar a utilização do espaço público pela licitante
vencedora, para desenvolvimento da prestação de serviços, objeto deste contrato.

2.7 – O contrato atual com o Banco Santander findar-se-á em 26/06/2022; sendo que será
concedido a atual contratada o prazo de até 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel.
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Neste prazo, será permitido à licitante vencedora, praticar atos para implantação efetiva de
seus serviços definidos em conjunto com a Secretaria de Administração.

2.8 – As despesas do PAB com água, luz, internet e telefone correrão por conta da contratada,
com aplicação da seguinte forma:

O cálculo das contas de água e luz é feito da seguinte maneira:

Fração ideal da área ocupada pelo PAB dividido pela área do Paço Municipal.

Sendo assim temos:
Área PAB 133,7
Área Paço Municipal 7557,19
Fração Ideal 0,018

2.8.1-A Secretaria Municipal de Administração calcula a fração sobre a conta, gera o
boleto e a Instituição Financeira faz o pagamento apresentando o respectivo
comprovante.

2.9 – A CONTRATADA deverá iniciar os serviços a partir de 27/06/2022.

2.10 – Toda instalação de infraestrutura deverá ser concluída até o prazo máximo de 90
(noventa) dias, a contar da desocupação do imóvel, pelo atual contratado.

2.11 - Só será admitida a prorrogação do prazo fixado no item anterior, no caso de culpa exclusiva
da PMTS e da Autarquia TABOÃOPREV, e que impeça totalmente o início dos serviços pela
Instituição Financeira.

2.12 - Se por algum motivo a instituição financeira vencedora não inicie os serviços dentro do
prazos estipulados, a instituição financeira contratada anteriormente, através do contrato G-91/16,
deverá continuar a prestar o serviço até o início da execução do serviço pela instituição financeira
vencedora desta licitação; devendo serem envidados todos os esforços para que o início da execução
do serviço ocorra antes no prazo assinalado.

2.13 - A CONTRATADA deverá providenciar a instalação do PAB no prazo máximo de até 90
(noventa) dias corridos, a contar da publicação do extrato de contrato no Diário Oficial do Estado
de São Paulo.

2.14 - No período de transição até a abertura da totalidade das contas, as transferências dos salários
serão realizadas em alguma conta de titularidade do servidor independente da Instituição Financeira,
respeitando sempre o prazo máximo de 90 (noventa) dias.

3. – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. – Todos os pagamentos dos servidores, aposentados e pensionistas (salários, proventos,
pensão, 13º e férias) serão feitos mediante crédito em conta-corrente, na instituição
financeira vencedora do certame, podendo o servidor optar pela portabilidade.
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3.1.1.- Não serão cobradas tarifas bancárias das contas da Prefeitura e dos
servidores, referentes aos créditos da folha de pagamento, proventos e pensões.

3.2. – As contas-correntes deverão ser abertas, sem custo para os servidores, podendo a
vencedora do certame; instalar suporte para a transição de contas entre a atual contratada e a
adjudicatária.

3.3. – Caso a instituição financeira efetue a abertura de contas-correntes “in loco”, o evento
deverá ser agendado, previamente, com a Secretaria de Administração.

3.4. – A licitante vencedora deverá fornecer gratuitamente aos servidores cartão magnético
para recebimento de seus salários, proventos e pensões.

3.5. – A instituição deverá disponibilizar ao servidor conta-corrente com pacote de tarifa zero,
que possua no mínimo: 01 (um) extrato mensal e 04 (quatro) saques em caixa eletrônicos e
talonários de cheques de no mínimo 10 (dez) folhas, quando requisitado pelo usuário servidor.

3.6. – É obrigação da contratada no momento da abertura das contas, deixar clara a condição
de utilização da contas-correntes, inclusive no que se referir a pacotes de tarifas.

3.7. – Fica a critério do servidor a escolha pelo pacote de tarifas que melhor lhe atender,
desde que seja efetuado dentro das normas vigentes.

3.8. – A abertura, condições de uso e movimentação da conta serão as definidas em legislação
própria do BACEN.

3.9. - Os serviços ofertados deverão atender às exigências de qualidade, observados os
padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle e fiscalização, bem como às
normas e legislações alusivas às Instituições Financeiras, além de atender à Lei Federal n°
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) no que for pertinente.

3.10 - A instituição financeira deverá ter sistema informatizado compatível com o da
contratante, para que todas as operações sejam processadas por meio eletrônico e on-line,
sendo que no caso de incompatibilidade, todas as despesas necessárias para tal adaptação
correrão por conta da contratada.

3.11 - A instituição bancária deve-se aprimorar e inovar sempre os produtos e serviços
oferecidos aos servidores municipais e manter uma assessoria especializada em análises
confiáveis de seus investimentos e taxas de retorno compatíveis do mercado:

3.12. Responder por todos os impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que
incidam ou venham a incidir sobre os respectivos serviços a serem prestados.

3.13. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
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3.14. Reparar ou corrigir, dentro do prazo estipulado pela Administração Municipal os
eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas pela fiscalização dos serviços.

3.15. A PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA e a AUTARQUIA TABOÃOPREV não assumem
quaisquer responsabilidades pelos compromissos assumidos por seus servidores;

3.16. É vedada a subcontratação de outra instituição financeira, mesmo que seja sua
controlada ou controladora, para execução total ou parcial dos serviços, objeto desta licitação;

3.17. A instituição financeira contratada disponibilizará a todos os beneficiários, no mínimo, a
franquia de serviços bancários essenciais com isenção de tarifas para conta salário e conta
corrente, conforme Resoluções 3.402/2006 e o artigo 2º, inciso I da resolução n° 3.919/2010.

3.18. Promoverá abertura de contas correntes mediante custo zero, com coletas de dados,
documentos e assinaturas necessária dos servidores, em agência local da contratada ou
conforme ajuste entre as partes.

3.19. É obrigação da contratada no momento da abertura das contas, deixar claras as
condições de utilização das contas correntes, inclusive no que se referem aos pacotes de
tarifas.

3.20. Fica a critério dos servidores ativos, inativos e pensionistas, a escolha pelo pacote de
tarifa que melhor lhe atender, desde que seja efetuado dentro das normas vigentes.

3.21. Qualquer outro serviço não previsto nos itens anteriores, deste Termo, não poderá ser
tarifado em valor superior aos praticados para os demais correntistas da Instituição
Financeira.

3.22. Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao Município ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

3.23. A Instituição Financeira vencedora do certame deverá atender a LGPD - Lei Federal nº
13.709/2018.

3.24. Deverá realizar o pagamento aos servidores, aposentados e pensionistas municipais em

D+0, nas respectivas contas correntes, conforme os Boletins Eletrônicos que são gerados pelas

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA E AUTARQUIA TABOÃOPREV.

4. – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. Centralizar os recursos mensais da folha de pagamento de seus servidores ativos, inativos
e pensionistas na instituição financeira contratada;

4.2. Informar sempre que solicitado pela CONTRATADA, o saldo da margem consignável dos
salários, por ocasião da solicitação de empréstimos;
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4.3. Enviar mensalmente por meio eletrônico, com antecedência de 02 (dois) dias da
efetivação do crédito na conta dos servidores ativos, inativos e pensionistas, os relatórios
com todos os dados que possibilite a instituição financeira efetuar os créditos e as
transferências nas contas indicadas;

4.4Disponibilizar a pirâmide salarial atualizada dos servidores;

4.5. Prestar todo o apoio necessário a CONTRATADA para que seja alcançado o objeto
do termo em toda a sua extensão

5. DA FOLHA DE PAGAMENTO

5.1 Dados referentes à Pirâmide Salarial dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas da
PMTS e Taboãoprev:

PIRÂMIDE SALARIAL DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA TABOÃOPREV

FAIXA DE VALORES TOTAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS

De R$ 1.100,00 332
De R$ 1.100,01 à R$ 2.200,00 553
De R$ 2.200,01 à R$ 3.300,00 332
De R$ 3.300,01 à R$ 4.400,00 162
De R$ 4.400,01 à R$ 5.500,00 134
De R$ 5.500,01 à R$ 6.600,00 69
De R$ 6.600,01 à R$ 11.000,00 103
Acima de R$ 11.000,01 41

TOTAL 1726

TOTAL LÍQUIDO APROXIMADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE
DEZEMBRO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2022 – TABOÃOPREV

MÊS VALOR LÍQUIDO
Dez/20 R$ 1.921.489,97
2ª Parcela 13º Salário/20 R$ 4.006.545,44
Jan/21 R$ 4.070.701,69
Fev/21 R$ 4.132.213,86
Mar/21 R$ 4.126.515,40
Abr/21 R$ 4.153.735,21
Mai/21 R$ 4.178.632,37
1ª Parcela do 13º Salário/21 R$ 2.337.752,44
Jun/21 R$ 4.178.927,39
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Jul/21 R$ 4.203.548,86
Ago/21 R$ 4.220.194,85
Set/21 R$ 4.238.716,86
Out/21 R$ 4.246.693,45
Nov/21 R$ 4.263.479,47
Dez/21 R$ 4.323.616,37
Jan/22 R$ 4.591.506,39
Fev/22 R$ 4.599.613,71

TOTAL R$ 67.793.883,73

PIRÂMIDE SALARIAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA EMDEZEMBRO DE 2020 A
FEVEREIRO DE 2022.

FAIXA DE VALORES TOTAL DE SERVIDORES ATIVOS

De R$ 20,43 à R$ 872,00 1.919
De R$ 880,00 à R$ 1.100,01 842
De R$ 1.100,01 à R$ 2.200,00 2.279
De R$ 2.200,01 à R$ 3.300,00 800
De R$ 3.300,01 à R$ 4.400,00 90
De R$ 4.400,01 à R$ 5.500,00 70
De R$ 5.500,01 à R$ 6.600,00 25
De R$ 6.600,01 à R$ 11.000,00 18
Acima de R$ 11.000,01 20

TOTAL 6.063

TOTAL LÍQUIDO APROXIMADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020 A
FEVEREIRO DE 2022 - PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

MÊS ATIVO

Dez. 2020 19.791.183,01

Dez. 2020 – 2º Parcela do 13º
Salário 7.507.135,95

Janeiro 2021 16.068.169,91

Fevereiro 2021 17.369.995,25

Março 2021 17.968.976,08

Abril 2021 18.235.405,98
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Maio 2021 17.795.750,46

Junho 2021 18.124.601,89

Julho 2021 17.841.603,13

Agosto 2021 18.544.975,95

Setembro 2021 18.009.005,92

Setembro 2021 – 1º Parcela do 13º
Salário 8.426.171,96

Outubro 2021 17.432.049,31

Novembro 2021 17.718.210,31

Dezembro 2021 20.262.013,23

Janeiro 2022 17.375.072,66

Fevereiro 2022 17.834.644,08

TOTAL 271.483.665,08

Total de Servidores Ativo, Inativos e Pensionistas: 7.789
Total Líquido da Folha de Pagamento da PMTS e TaboãoPrev: R$ 339.277.548,81

5.2. – O salário dos servidores é pago no último dia útil do mês correspondente ao vencimento,
provento e/ou pensão.

5.3. – O 13º salário dos servidores, aposentados e/ou pensionistas é pago em duas parcelas
nos meses de setembro (dia 20) e dezembro (dia 20).

5.4. – A folha de pagamento dos servidores será creditada em sua totalidade na instituição
financeira vencedora do certame.

5.5. – A instituição financeira vencedora poderá, sem caráter de exclusividade,
operacionalizar empréstimos aos servidores com desconto em folha, caso estes demonstrem
interesse, independentemente, de credenciamento.

5.6. – A Prefeitura disponibilizará os recursos financeiros, suficientes para cobertura da folha
de pagamento, com pelo menos 01 (um) dia de antecedência da data prevista dos pagamentos
dos servidores.

6. PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1. O contrato e o termo de permissão de uso terão vigência de 60 (sessenta) meses, a partir
de 27/06/2022.

7. RESCISÃO

7.1. Os Termos de Contrato e de Permissão de Uso estão sujeitos à rescisão, nos termos dos
artigos 77 a 79, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
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7.2. A rescisão do contrato provocará, automaticamente, a rescisão do Termo de Permissão de
Uso.

7.3. Em caso de rescisão do contrato, sem culpa do contratado, ser-lhe-á devolvido o valor d
sua proposta, proporcional ao prazo ainda a transcorrer do contrato, previsto na Lei nº
8.666/93.

8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. O valor mínimo a ser ofertado na licitação foi definido levando-se em conta a
remuneração ajustada no Contrato anterior G-91/16, corrigido pelo IPCA (IBGE), conforme
cálculo efetuado pela D. SEFAZ, que aplicou o índice de 30,5329% de 12/2016 a 02/2022
sobre o valor do contrato G-91/16 (atualmente vigente) de R$ 5.850.000,00 (cinco milhões e
oitocentos e cinquenta mil reais) passando ao valor reajustado de R$ 7.636.175,46 (sete
milhões e seiscentos e trinta e seis mil e cento e setenta e cinco reais e quarenta e seis
centavos); cuja composição da média se efetuou com pesquisa dos editais de licitações -
Pregões - dos Município de São Caetano do Sul (R$ 14.446.509,68), Embu Guaçu
(R$ 5.039.900,93) e Itapecerica da Serra (R$ 9.856.169,21); aferindo a média de
R$ 9.780.859,94 (nove milhões e setecentos e oitenta mil e oitocentos e cinquenta e nove reais
e noventa e quatro centavos). Assim, para composição de parâmetro para esta licitação
efetuamos a média do valor da pesquisa dos Municípios que atingiu R$ 9.780.859,94
com o valor do contrato vigente atualizado R$ 7.636.175,46; obtendo o parâmetro de
R$ 8.708.517,70 (oito milhões e setecentos e oito mil e quinhentos e dezessete reais e
setenta centavos).

8.2. O valor inicial a ser ofertado pelos proponentes deverá ser de, no mínimo,
R$ 8.708.517,70 (oito milhões e setecentos e oito mil e quinhentos e dezessete reais e
setenta centavos), para exploração do serviço da Folha de Pagamento dos Servidores
Municipais ativos, inativos e pensionistas da Administração Direta da Prefeitura do Município
de Taboão da Serra e Autarquia Taboãoprev.

8.3. O pagamento do valor homologado na licitação deverá ser efetuado pela CONTRATADA
em parcela única no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da publicação do
extrato do contrato no Diário Oficial do Estado de São Paulo. O valor do aporte será efetuado
mediante transferência bancária (TED/DOC) em conta a ser indicada pela PMTS - Prefeitura
Municipal de Taboão da Serra.

9. DA OUTORGA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO A TÍTULO GRATUITO - PAB

9.1. À instituição financeira vencedora do certame é garantida outorga de permissão de uso a
título gratuito que será explorado de forma exclusiva junto ao paço municipal da Prefeitura
Municipal de Taboão da Serra, uma área de 133,70 m2, em apenas um pavimento (térreo),
com pé-direito de 3,00m, situado na Praça Miguel Ortega, nº 439 - Parque Assunção - Taboão
da Serra/SP - 06754-910, para instalação do PAB – Posto de Atendimento Bancário.
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9.2. A instituição financeira atualmente contratada deverá desocupar o espaço onde está
instalado o PAB no prazo máximo de até 30 (trinta) dias contados a partir da publicação do
extrato do futuro Contrato no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

9.3. A outorga da permissão de uso será mais bem regulamentada por meio de Decreto do
chefe do executivo municipal e perdurará durante o período de vigência contratual.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. O contrato de prestação de serviço será assinado pelo Sr. Secretário de Administração,
nos termos do Decreto nº 06/14 e pela Superintendente Autárquica da Taboãoprev.

10.2. Respeitada a portabilidade de créditos, o processamento da folha de pagamento será
realizado em caráter exclusivo pela futura contratada.

Termo de Referência aprovada pela Secretaria Municipal de Administração e Autarquia
Taboãoprev.
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ANEXO III
PREGÃO nº G–05/2022

Processo Administrativo nº 38.151/2021

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO E OUTROS

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

OBJETO: “Contratação de uma Instituição Financeira, devidamente reconhecida pelo
Banco Central do Brasil, para explorar, através de Permissão de Uso, o serviço da Folha
de Pagamento dos Servidores Municipais ativos, inativos e pensionistas, da
administração direta e indireta municipal - Autarquia Taboãoprev, instituída pela Lei
Complementar nº 141/2007, alterada pela Lei Complementar nº 255/2011; com
outorga exclusiva de espaço público, com área de 133,70 m2, localizada no Paço
Municipal à Praça Miguel Ortega, 439”.

A empresa..........................................................................................inscrita no CNPJ sob
nº........................................,por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.
(a)________________________________, inscrito(a) no RG nº........................................... e no CPF sob o
nº..................................DECLARA, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de
habilitação, bem como concorda plenamente com as condições do Edital e seus Anexos e:

a) que apresentará a qualquer tempo documentos necessários à instrução do
processo licitatório, decorrente de diligência que o Pregoeiro entender necessária (ANEXO
III);

b)que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e
menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, conforme disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição Federal (ANEXO III);

c) que inexiste fato impeditivo à sua habilitação (ANEXO III);
d)– que não está suspensa de participar de licitação realizada em quaisquer esferas

da Administração Pública Direta e/ou Indireta ou impedida de contratar com os referidos
órgãos, desta Prefeitura Municipal de Taboão da Serra (ANEXO III);

e) – para licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte que pretendem
usufruir o direito de preferência e/ou benefício da habilitação com irregularidade fiscal: não
possuir qualquer dos impedimentos previstos no §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, cujo termos declara conhecer
na íntegra (ANEXO III);

f) – que não lhe recai a sanção de declaração de inidoneidade através de pesquisas
feitas nos sites do Tribunal de Contas do Estado São Paulo (www.tcesp.gov.br) e no Portal da
Transparência (www.portaldatransparencia.gov.br) (ANEXO III);

g) que se obriga a prestar todos os serviços constantes do objeto deste edital com a
sua própria infraestrutura e especialização, não sendo permitida em nenhuma hipótese a
terceirização dos respectivos serviços (ANEXO III).

h) Que se vencedora apresentará a Autorização para Funcionamento da Instituição
Financeira licitante, expedido pelo BACEN - Banco Central do Brasil.
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Local, ....de ........................de 2022.

_______________________________________________________________________
(assinatura e identificação do representante legal/procurador da licitante)
Nome:
R.G.:
Cargo:
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ANEXO IV

Processo Licitatório: Pregão Presencial nº G-05/2022
Processo Administrativo nº 38.151/2021

OBJETO: “Contratação de uma Instituição Financeira, devidamente reconhecida pelo
Banco Central do Brasil, para explorar, através de Permissão de Uso, o serviço da Folha
de Pagamento dos Servidores Municipais ativos, inativos e pensionistas, da
administração direta e indireta municipal - Autarquia Taboãoprev, instituída pela Lei
Complementar nº 141/2007, alterada pela Lei Complementar nº 255/2011; com
outorga exclusiva de espaço público, com área de 133,70 m2, localizada no Paço
Municipal à Praça Miguel Ortega, 439”.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

(APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA TODAS AS LICITANTES NA FASE DE CREDENCIAMENTO,
FORA DOS ENVELOPES)

Prezados Senhores,

A empresa .......................................................................................... inscrita no CNPJ sob nº ........................................, por
intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a), inscrita no RG nº ........................................... e no CPF sob
o nº .................................. DECLARA, sob as penalidades cabíveis, para efeito do cumprimento ao
estabelecido no Inciso VII do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/02, que cumprirá plenamente os
requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão Presencial em referência.

Local, _________ de _________________ de 2022.

____________________________________________________________________________________________
(assinatura e identificação do responsável legal/procurador da licitante)
Nome:
R.G.:
Cargo:



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Estado de São Paulo

Departamento de Licitações e Contratos – DELICO

Praça Miguel Ortega, 286 – Parque Assunção – CEP: 06754-910 – Taboão da Serra – SP
Fone: (11) 4788-5300

www.taboaodaserra.sp.gov.br

33

ANEXO V

Processo: PREGÃO PRESENCIAL Nº G-05/2022
Processo Administrativo nº 38.151/2021

OBJETO: “Contratação de uma Instituição Financeira, devidamente reconhecida pelo
Banco Central do Brasil, para explorar, através de Permissão de Uso, o serviço da Folha
de Pagamento dos Servidores Municipais ativos, inativos e pensionistas, da
administração direta e indireta municipal - Autarquia Taboãoprev, instituída pela Lei
Complementar nº 141/2007, alterada pela Lei Complementar nº 255/2011; com
outorga exclusiva de espaço público, com área de 133,70 m2, localizada no Paço
Municipal à Praça Miguel Ortega, 439”.

DECLARAÇÃO DEMICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE - APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA

TODAS AS LICITANTES)

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato
convocatório, que a empresa ____________________________________________ (denominação da pessoa jurídica),
CNPJ nº ________________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos
declara conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência, bem como,
havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, desde que apresente toda a
documentação, mesmo que contendo restrição, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da
documentação no presente procedimento licitatório.

Declaro ainda estar ciente que a não regularização da documentação, no prazo previsto acima,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

Local, ___ de ___________________ de 2022

___________________________________________________________________________________________

(assinatura e identificação do responsável legal/procurador da licitante)
Nome:
R.G.:
Cargo:
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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL G–05/2022
Processo Administrativo nº 38.151/2021

“Contratação de uma Instituição Financeira,
devidamente reconhecida pelo Banco Central do Brasil,
para explorar, através de Permissão de Uso, o serviço da
Folha de Pagamento dos Servidores Municipais ativos,
inativos e pensionistas, da administração direta e
indireta municipal - Autarquia Taboãoprev, instituída
pela Lei Complementar nº 141/2007, alterada pela Lei
Complementar nº 255/2011; com outorga exclusiva de
espaço público, com área de 133,70 m2, localizada no
Paço Municipal à Praça Miguel Ortega, 439”.

Aos ___ dias do mês de ____ do ano dois mil e doze, de um lado a Prefeitura da Prefeitura
Municipal de Taboão da Serra, por meio da Secretaria Municipal de Administração, neste
ato representada, pelo Secretário Municipal de Administração, DR. WAGNER LUIZ ECKSTEIN
JÚNIOR e a TABOÃOPREV - Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra, neste
ato, representada, pela sua Diretors Superintendente, DRA. ELIANA BENDINI LANTYER,
doravante denominadas simplesmente de CONTRATANTES, e de outro a
______________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ___________________, com sede na
________________, nº _____, Bairro ___________, Cidade _______________/___, vencedora e adjudicatária
do Pregão nº G-05/2022 neste ato representada por seu ______________, Sr.
_________________________, inscrito no RG sob o nº e no CPF sob o nº _____________conforme
documento comprobatório, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem
firmar o presente Termo de Contrato, objetivando a prestação dos serviços discriminados no
objeto deste contrato.

Os serviços previstos neste contrato serão fornecidos em conformidade com o Edital do
Pregão nº G-05/2022, nos termos do disposto na Lei Federal nº 8.666/93, observando, ainda,
as demais cláusulas que seguem:

CLAÚSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. “Contratação de uma Instituição Financeira, devidamente reconhecida pelo Banco
Central do Brasil, para explorar, através de Permissão de Uso, o serviço da Folha de
Pagamento dos Servidores Municipais ativos, inativos e pensionistas, da administração
direta e indireta municipal - Autarquia Taboãoprev, instituída pela Lei Complementar
nº 141/2007, alterada pela Lei Complementar nº 255/2011; com outorga exclusiva de
espaço público, com área de 133,70 m2, localizada no Paço Municipal à Praça Miguel
Ortega, 439”.
1.2. São elementos constitutivos e integrantes deste contrato a Proposta da contratada e o
Termo de Referência (Anexo II).
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. – Todos os pagamentos dos servidores, aposentados e pensionistas (salários, proventos,
pensão, 13º e férias) serão feitos mediante crédito em conta-corrente, na instituição
financeira vencedora do certame, podendo o servidor optar pela portabilidade.

2.1.1.- Não serão cobradas tarifas bancárias das contas da Prefeitura e dos
servidores, referentes aos créditos da folha de pagamento, proventos e pensões.

2.2. – Deverá a contratada fornecer gratuitamente aos servidores cartão magnético para
recebimento de seus salários, proventos e pensões.

2.3. – A instituição deverá disponibilizar ao servidor conta-corrente com pacote de tarifa zero,
que possua no mínimo: 01 (um) extrato mensal e 04 (quatro) saques em caixa eletrônicos e
talonários de cheques de no mínimo 10 (dez) folhas, quando requisitado pelo usuário servidor.

2.4. – É obrigação da contratada no momento da abertura das contas, deixar clara a condição
de utilização da contas-correntes, inclusive no que se referir a pacotes de tarifas.

2.5. – Fica a critério do servidor a escolha pelo pacote de tarifas que melhor lhe atender,
desde que seja efetuado dentro das normas vigentes, observando-se ainda o Código de Defesa
do Consumidor.

2.6. – A abertura, condições de uso e movimentação da conta serão as definidas em legislação
própria do BACEN, com observância obrigatória.

2.7. - Os serviços ofertados deverão atender às exigências de qualidade, observados os
padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle e fiscalização, bem como às
normas e legislações alusivas às Instituições Financeiras, além de atender à Lei Federal n°
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) no que for pertinente.

2.8 - A contratada deverá ter sistema informatizado compatível com o da contratante, para
que todas as operações sejam processadas por meio eletrônico e on-line, sendo que no caso de
incompatibilidade, todas as despesas necessárias para tal adaptação correrão por conta da
contratada.

2.9 - A instituição bancária deve-se aprimorar e inovar sempre os produtos e serviços
oferecidos aos servidores municipais e manter uma assessoria especializada em análises
confiáveis de seus investimentos e taxas de retorno compatíveis do mercado:

2.10. Responder por todos os impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que
incidam ou venham a incidir sobre os respectivos serviços a serem prestados.

2.11. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
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2.12. Reparar ou corrigir, dentro do prazo estipulado pela Administração Municipal os
eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas pela fiscalização dos serviços.

2.13. É vedada a subcontratação de outra instituição financeira, mesmo que seja sua
controlada ou controladora, para execução total ou parcial dos serviços, objeto desta licitação;

2.17. A instituição financeira contratada disponibilizará a todos os beneficiários, no mínimo, a
franquia de serviços bancários essenciais com isenção de tarifas para conta salário e conta
corrente, conforme Resoluções 3.402/2006 e o artigo 2º, inciso I da resolução n° 3.919/2010.

2.18. Promoverá abertura de contas correntes mediante custo zero, com coletas de dados,
documentos e assinaturas necessária dos servidores, em agência local da contratada ou
conforme ajuste entre as partes, observando-se a Lei Geral de Proteção de Dados.

2.19. É obrigação da contratada no momento da abertura das contas, deixar claras as
condições de utilização das contas correntes, inclusive no que se referem aos pacotes de
tarifas.

2.20. Fica a critério dos servidores ativos, inativos e pensionistas, a escolha pelo pacote de
tarifa que melhor lhe atender, desde que seja efetuado dentro das normas vigentes.

2.21. Qualquer outro serviço não previsto nos itens anteriores, deste Termo, não poderá ser
tarifado em valor superior aos praticados para os demais correntistas da Instituição
Financeira.

2.22. A contratada deverá atender a LGPD - Lei Federal nº 13.709/2018

2.23. Cumprir as normas do Banco Central do Brasil, em especial as referentes à prestação de
serviços de pagamento de salários, aposentadorias e similares, bem como as Resoluçõesdo
Banco Central do Brasil.

2.24. Deverá manter, no mínimo, 1 (um) posto bancário, instalado na Prefeitura Municipal,
durante toda a vigência contratual.

2.25. A CONTRATADA deverá operacionalizar os procedimentos previstos nos Anexos II do
Edital, com a participação das CONTRATANTES.

2.26. Deverá realizar o pagamento aos servidores, aposentados e pensionistas municipais em
D+0, nas respectivas contas correntes, conforme os Boletins Eletrônicos que são gerados pelas
CONTRATANTES.

2.27. A CONTRATADA não receberá qualquer remuneração direta oriunda dos cofres
públicos municipais, que não as previstas no Edital, por esses serviços ou por quaisquer
prestações de serviços bancários correlatos (emissão de extratos diários, informações de
saldos a qualquer momento e por qualquer meio, fornecimento de relatórios, transferências,
ordens de pagamento etc.).
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2.28 - As despesas do PAB com água, luz, internet e telefone correrão por conta da contratada.
O cálculo das contas de água e luz será efetuado da seguinte maneira: Fração ideal da área
ocupada pelo PAB dividido pela área do Paço Municipal.
Sendo assim temos:
Área PAB 133,7
Área Paço Municipal 7557,19
Fração Ideal 0,018

2.28.1-A Secretaria Municipal de Administração calcula a fração sobre a conta, gera o
boleto e a contratada faz o pagamento apresentando o respectivo comprovante.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS CONTRATANTES

3.1. Efetuar os créditos decorrentes da folha de pagamento dos servidores ativos e inativos da
Prefeitura de Taboão da Serra, bem como aposentados e pensionistas da Taboãoprev, na
conta corrente, aberta para tal finalidade.

3.2 A CONTRATANTE cederá o espaço público de área de 133,70 m2, sem ônus, localizada no
Paço Municipal à Praça Miguel Ortega, 439, com outorga exclusiva e gratuita, em razão deste
contrato.

3.3. A PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA e a AUTARQUIA TABOÃOPREV não possuem
quaisquer responsabilidades pelos compromissos assumidos por seus servidores;

3.4. AS CONTRATANTES deverão manter, permanentemente, atualizado, para efeito de
pagamento, cadastro dos servidores ativos, inativos e pensionistas que são objetos do
pagamento de pessoal, bem como dos seus representantes legais, sendo que as
CONTRATANTES disponibilizarão os arquivos necessários à sua operacionalização.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL E DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

4.1. O prazo do presente contrato será de 60 (sessenta) meses, iniciando-se em 27 de junho
de 2022 e término em 26 de junho de 2027, podendo referido prazo, ser prorrogado,
excepcionalmente, por até 12 (doze) meses, desde que, ocorra a hipótese de incidência do §
4º, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93, estando devidamente justificado.

4.2. Quando do término do prazo contratual ou no caso de rescisão, às CONTRATANTES são
assegurados o direito de exigir que a CONTRATADA continue a execução dos serviços, nas
mesmas condições, por um período de até 90 (noventa) dias, a fim de evitar solução de
continuidade, até o término de nova licitação e contratação, nos termos do disposto no § 4º,
do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.

4.3. O presente Contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por
acordo entre as partes, desde que devidamente justificado e nas hipóteses previstas no Artigo
65 da Lei Nº 8.666/93, e atualizações posteriores.
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CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO
10.1. A CONTRATADA pagará o valor de R$ ____________ (extenso), em única parcela, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação do extrato do contrato no
Diário Oficial do Estado de São Paulo.

10.2. Em caso de atraso no pagamento será aplicada a multa de 0,33% (trinta e três décimos
por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de inadimplência, a contar da data do
inadimplemento, limitada ao percentual máximo de 20% (vinte inteiros por cento).

10.3. Caso o Contrato venha a ser extinto, sem culpa da CONTRATADA, será devolvida a
parcela de forma proporcional ao tempo do contrato, contado entre a suspensão efetiva da
prestação do serviço e a data final contratualmente fixada.

10.4. O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente da CONTRATANTE,
Banco nº ____, Agência nº _____, Conta Corrente/Pessoa Jurídica nº ______ .

10.5. Caso o dia do pagamento coincida ao sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo, o
mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer incidência de correção
monetária.

CLÁUSULA SEXTA – DA PERMISSÃO DE USO
6.1. A CONTRATANTE, Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, autoriza a permissão de uso
do PAB – Posto de Atendimento Bancário, imóvel da prefeitura, situado na Praça Miguel
Ortega, nº 439 – Parque Assunção – Taboão da Serra/SP; sendo um edificação anexa à sede da
Prefeitura, ocupando uma área de 133,70 m², em apenas um pavimento (térreo), com pé-
direito de 3,00m.

6.2. A permissão de uso do PAB está vinculada à vigência deste contrato, descrito na cláusula
quarta, iniciando-se em 27 de junho de 2022 e término em 26 de junho de 2027;
podendo referido prazo, ser prorrogado, excepcionalmente, por até 12 (doze) meses, desde
que, ocorra a hipótese de incidência do § 4º, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93, estando
devidamente justificado.

6.3. A Prefeitura do Município de Taboão da Serra irá expedir Decreto autorizando a
utilização do PAB – Posto de Atendimento Bancário.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES E RESCISÃO
7.1 – São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, na Lei
Federal nº 10.520/02 e demais normas pertinentes, devendo ser observados os
procedimentos contidos no Decreto Municipal nº 025/2006 e demais normas pertinentes.

7.2 – Pela inexecução parcial ou total do ajuste, a PMTS poderá aplicar a Contratada, garantida
a esta última prévia defesa, as seguintes penalidades:
7.2.1 – Advertência escrita;
7.2.2 – Multa:
7.2.2.1 – De até 10% (dez por cento) do valor do Contrato pela inexecução parcial do objeto;
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7.2.2.2 – De até 20% (vinte por cento) do valor da nota de empenho pela inexecução total do
objeto, além da aplicação da pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração, pelo prazo máximo de até 2 (dois) anos, ou declaração da inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administração Pública, a critério da PMTS;
7.2.2.4 – Multa de até 0,5% (meio por cento) sobre o valor do Contrato para cada dia de
atraso para início da execução do serviço;
7.2.2.5 – Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, por descumprimento de
cláusula contratual.
7.3 – As penalidades referidas serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções
administrativas ou penais previstas Lei Federal nº. 8.666/93.
7.4 – As importâncias relativas às multas, conforme o caso; serão inscritas; para constituir
dívida ativa na forma da Lei, caso em que estarão sujeitas ao procedimento executivo.
7.5 – O prazo para pagamento de multa será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da
infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a
devedora ao competente processo judicial de execução.
7.6 – As penalidades são as previstas no Capítulo IV, da Lei federal nº 8.666/93, garantida a
defesa prévia, no prazo de 05(cinco) dias úteis, na hipótese de advertência, multa e
impedimento de contratar com Administração Pública e de 10 (dez) dias úteis na hipótese de
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, contadas
da intimação.
7.7 – O(s) valor(es) da(s) multa(s) aplicada(s) será recolhido aos cofres da Prefeitura do
Município de Taboão da Serra, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação,
mediante guia de recolhimento oficial, que se tornará parte integrante deste processo, ficando
autorizado a retenção de créditos que a Contratada tenha junto à contratante, no momento da
penalidade, sem embargo de eventual inscrição na divida ativa.
7.8 – Ocorrendo a recusa da vencedora do certame em assinar o contrato dentro do prazo
estabelecido neste Edital, será aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor da
proposta comercial sem prejuízo da aplicação da pena de suspensão temporária do direito de
licitar ou contratar com a Prefeitura do Município de Taboão da Serra e com a Taboãoprev,
pelo prazo de até 02 (dois) anos, a critério da Administração, garantida a defesa prévia.
7.9 -– Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, quem, convocado dentro do prazo de
validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

8.1. Fica o(a) servidor(a) .........................., da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra,
portador(a) do CPF nº ........................., responsável pela gestão do presente Contrato, de acordo
com os §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, e atualizações posteriores.
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8.2. Fica o(a) servidor(a) .........................., da Autarquia Taboãoprev, portador(a) do CPF
nº ........................., responsável pela fiscalização do presente Contrato, de acordo com os §§ 1º e
2º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, e atualizações posteriores

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

91. Na contagem dos prazos mencionados neste contrato excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento.
92. Só se iniciam e vencem os prazos mencionados neste edital em dia útil e em dia de
expediente da PMTS.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1. Para dirimir quaisquer questões porventura decorrentes deste contrato, o Foro
competente é o da Comarca de Taboão da Serra, renunciando, ambas as partes, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

Assim, após lido e achado conforme, este contrato é assinado pelas partes e testemunhas
abaixo, em 03 (três) vias de igual teor e forma para que produza seus regulares efeitos.

Taboão da Serra, ____de ___________________ de 2022.

WAGNER LUIZ ECKSTEIN JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E-mail institucional: ____________________________
E-mail pessoal:_______________________________

CONTRATANTE

ELIANA BENDINI LANTYER
Superintendente Autárquica da Taboaoprev
E-mail institucional:________________________
E-mail pessoal:_______________________________

CONTRATANTE
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Nome: ________________________________
Cargo: ________________________________
R.G. nº ________________________________
C.P.F. nº _______________________________
Razão Social:__________________________
C.N.P.J. nº ______________________________
E-mail institucional:___________________
E-mail pessoal:_________________________

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1)_____________________________ 2)____________________________
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ANEXO LC-01 - TERMODE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS)
(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)

Contratante: Prefeitura Municipal de Taboão Da Serra e Autarquia Previdenciária do Município

de Taboão da Serra.

CNPJ Nº: 46.523.122/0001-63

CONTRATADA:

Cnpj Nº:

Contrato nº G-05/2022 - Processo Administrativo nº 38.151/2021.

Data de Assinatura: __/__/____

Data de Vigência: __/__/____

OBJETO: “Contratação de uma Instituição Financeira, devidamente reconhecida pelo
Banco Central do Brasil, para explorar, através de Permissão de Uso, o serviço da Folha
de Pagamento dos Servidores Municipais ativos, inativos e pensionistas, da
administração direta e indireta municipal - Autarquia Taboãoprev, instituída pela Lei
Complementar nº 141/2007, alterada pela Lei Complementar nº 255/2011; com
outorga exclusiva de espaço público, com área de 133,70 m2, localizada no Paço
Municipal à Praça Miguel Ortega, 439, a ser cedido, sem ônus”.

Valor é de 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.

Taboão da Serra, ___ de _______________ 2022.

WAGNER LUIZ ECKSTEIN JUNIOR
SECRETÁRIOMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Email: xxxxxxxxxxxxx@taboaodaserra.sp.gov.br

ELIANA BENDINI LANTYER
Superintendente Autárquica da Taboaoprev

E-mailxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATANTES
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TERMODE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA E AUTARQUIA
PREVIDENCIÁRIA DOMUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA - TABOÃOPREV
CONTRATADO: _____________________________________________________
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): PREGÃO PRESENCIAL - nº G-05/2022 - Processo Administrativo nº

38.151/2021

OBJETO: “Contratação de uma Instituição Financeira, devidamente reconhecida pelo
Banco Central do Brasil, para explorar, através de Permissão de Uso, o serviço da Folha
de Pagamento dos Servidores Municipais ativos, inativos e pensionistas, da
administração direta e indireta municipal - Autarquia Taboãoprev, instituída pela Lei
Complementar nº 141/2007, alterada pela Lei Complementar nº 255/2011; com
outorga exclusiva de espaço público, com área de 133,70 m2, localizada no Paço
Municipal à Praça Miguel Ortega, 439”.
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

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 sistemaeletrônico;
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 doTCESP;
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 e e interessados 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.
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 maiscouber.

LOCAL e DATA: _________________________________________________

AUTORIDADEMÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ ______________________________

CPF: ____________________________
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RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelos contratantes:

Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________

Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________

Pela contratada:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:
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(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham
concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de
responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de
responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de
interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o
signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação,
será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)
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ANEXO VII

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº G-05/2022
Processo Administrativo nº 38.151/2021

OBJETO: “Contratação de uma Instituição Financeira, devidamente reconhecida pelo
Banco Central do Brasil, para explorar, através de Permissão de Uso, o serviço da Folha
de Pagamento dos Servidores Municipais ativos, inativos e pensionistas, da
administração direta e indireta municipal - Autarquia Taboãoprev, instituída pela Lei
Complementar nº 141/2007, alterada pela Lei Complementar nº 255/2011; com
outorga exclusiva de espaço público, com área de 133,70 m2, localizada no Paço
Municipal à Praça Miguel Ortega, 439”.

QUANTITATIVO ESTIMADO DE SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS E
PREÇO MÍNIMO PARA OFERTA

ITEM OBJETO QTDE
ESTIMADA DE
SERVIDORES

ATIVO,
INATIVOS E

PENSIONISTAS

VALOR POR
SERVIDOR ATIVOS,

INATIVOS E
PENSIONISTAS

VALOR MÍNIMO PARA
OFERTA

1 Contratação de uma Instituição Financeira,
devidamente reconhecida pelo Banco Central do
Brasil, para explorar, através de Permissão de Uso, o
serviço da Folha de Pagamento dos Servidores
Municipais ativos, inativos e pensionistas, da
administração direta e indireta municipal - Autarquia
Taboãoprev, instituída pela Lei Complementar nº
141/2007, alterada pela Lei Complementar nº
255/2011; com outorga exclusiva de espaço público,
com área de 133,70 m2, localizada no Paço Municipal
à Praça Miguel Ortega, 439, a ser cedido, sem ônus

7.789 R$ 1.118,05 R$ 8.708.517,70

* Licitação conjunta entre Prefeitura Municipal de Taboão da Serra e a Autarquia TABOÃOPREV.
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ANEXO VIII

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº G-05/2022
Processo Administrativo nº 38.151/2021

OBJETO: “Contratação de uma Instituição Financeira, devidamente reconhecida pelo
Banco Central do Brasil, para explorar, através de Permissão de Uso, o serviço da Folha
de Pagamento dos Servidores Municipais ativos, inativos e pensionistas, da
administração direta e indireta municipal - Autarquia Taboãoprev, instituída pela Lei
Complementar nº 141/2007, alterada pela Lei Complementar nº 255/2011; com
outorga exclusiva de espaço público, com área de 133,70 m2, localizada no Paço
Municipal à Praça Miguel Ortega, 439”.

MEMORIAL DESCRITIVO BANCO SANTANDER – AGÊNCIA 3726 ENDEREÇO: Praça Miguel
Ortega, 439, Parque Assunção – Taboão da Serra/ SP.

1. DA EDIFICAÇÃO
A edificação encontra-se anexa à sede da Prefeitura do município de Taboão da Serra,
ocupando uma área de 133,70 m², em apenas um pavimento (térreo), com pé-direito de
3,00m.

2. DOS CÔMODOS
Os cômodos da edificação estão dispostos da seguinte maneira:

CÔMODO: ÁREA:
Caixas Eletrônicos 21,17 m²
Sala de Espera/ Recepção 36,22 m²
Atendimento 32,63 m²
Área restrita 1 - 9,64 m²
Área restrita 2 - 9,90 m²
Área restrita 3 - 7,90 m²
Copa 2,93 m²
Banheiro 2,11 m²

3. DO REVESTIMENTO DA EDIFICAÇÃO
CÔMODO: REVESTIMENTO DO PISO REVESTIMENTO DAS PAREDES
Caixas Eletrônicos - Revestimento cerâmico - Pintura em esmalte sintético
Sala de Espera/ Recepção - Revestimento cerâmico - Pintura em esmalte sintético
Atendimento - Carpete - Pintura em esmalte sintético
Área restrita 1 - Revestimento cerâmico - Pintura em esmalte sintético
Área restrita 2 - Revestimento cerâmico - Pintura em esmalte sintético
Área restrita 3 - Revestimento cerâmico - Pintura em esmalte sintético
Copa - Revestimento cerâmico - Pintura em esmalte sintético
Banheiro - Revestimento cerâmico - Resvestimento cerâmico.
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4. DOS CAIXILHOS.
A edificação possui três vãos de iluminação fechados totalmente com vidro.

5. DAS PORTAS
A porta de acesso à edificação é feita totalmente em vidro. A porta de separação entre os
caixas eletrônicos e a recepção é do tipo ‘giratória’ com detector de metais, totalmente em
vidro. As outras portas para acesso aos cômodos são emmadeira.

6. DA VENTILAÇÃO
A ventilação da edificação se dá por meio de ar-condicionado do tipo ‘split’.

7. DA COBERTURA
A edificação é toda coberta com laje em concreto armado e telhado em madeira com telhas de
fibrocimento (inclinação 15%), revestida internamente com forro em gesso acartonado.


