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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 003/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2020 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PÚBLICA OU PRIVADA, EXCETO 

CONSÓRCIO, AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL PARA CENTRALIZAR, 

GERENCIAR E PROCESSAR OS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE TODOS OS 

APOSENTADOS, PENSIONISTAS, SERVIDORES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDEDNCIA 

E ASSISTENCIA SOCIAL- IMPAS, INCLUSIVE AQUELES QUE VENHAM A SER CONTRATADOS 

NA VIGÊNCIA DO CONTRATO, PELO PRAZO DE SESSENTA MESES E OCUPAR, ATRAVÉS DE 

PERMISSÃO NÃO ONEROSA DE ESPAÇO PÚBLICO, PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE 

INFORMAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, NOS TERMOS DO TERMO DE REFERÊCIA 

CONSTANTE NO ANEXO II. 

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL E APRESENTAÇÃO PARA 

CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: dia 24/03/2020 a partir de 09hs horário de Brasília. 

 

ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA: dia 24/03/2020  a partir de 09:30 hs, horário de Brasília, 

admitidas eventuais prorrogações. 

 

Não havendo expediente nas datas supracitadas, o credenciamento e a abertura da sessão ficarão prorrogados 

para o primeiro dia útil subsequente, nos mesmos horários. 

 

LOCAL: Sala de Licitações, sito na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 306, Boa Esperança, Santa Luzia/MG 

 

CONSULTAS AO EDITAL: Sala de Licitações, sito na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 306, Boa 

Esperança, SantaLuzia/MG e site: http://www.impas.mg.gov.br/ 

 

ESCLARECIMENTOS: Sala de Licitações, sito na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 306, Boa Esperança, 

Santa Luzia/MG, ou pelo telefone (31) 3641-1319, ou ainda pelo e-mail: impas@santaluzia.mg.gov.br 

 

 

Santa Luzia/MG, 11 de março de 2020. 

 

Raquel Lima de Souza 

Pregoeira Oficial 

 

 

Dione Fernandes da Silva 

Presidente 

 

 

 

 

http://www.impas.mg.gov.br/
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 003/2020 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2020  

PREÂMBULO 

 

O INSTITUTOMUNICIPALDEPREVIDÊNCIAEASSISTÊNCIASOCIAL/IMPAS, inscrito no CNPJ sob o 

Nº 04.122.069/0001-49, com sede a Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 306, Boa Esperança, na cidade Santa 

Luzia/MG, torna pública a abertura do Processo Licitatório N°. 003/2020, na modalidade Pregão Presencial 

Nº. 003/2020, do tipo maior oferta ou lance, regido pela Lei Federal n. 10.520, de 17/7/2002 e Lei Federal 

N°. 8.666/93, de 21/06/1993, e demais condições fixadas neste edital.  

 

Os trabalhos da sessão de julgamento serão conduzidos pela Pregoeira Raquel Lima de Souza e Equipe de 

Apoio, designados pela Portaria N°. 024/2019, publicada 03/04/2019. 

  

I – OBJETO 

 

1.1.Contratação de Instituição Financeira pública ou privada, exceto consórcio, autorizada pelo Banco Central 

do Brasil  para centralizar, gerenciar e processar os créditos da folha de pagamento de todos os 

aposentados, pensionistas e servidroes do Instituto Municipal de Previdência e Assistencia Social – 

IMPAS, inclusive aqueles que venham a ser contratados na vigência do contrato sem ônus para a 

contratante, pelo prazo de sessenta meses e ocupar, através de permissão não onerosa de  espaço público, 

instalação de ponto de informação de produtos e serviços, conforme definido no Termo de Referência 

anexo II neste edital. 

 

II - SOLICITANTE 

 

O Instituto Municipal de Previdência e Assistência Social de Santa Luzia/MG. 

 

III - CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. 

 

1 - Para consulta e conhecimento, os interessados poderão adquirir o Edital completo do Certame e Anexos 

nos seguintes endereços: 

1.1. Setor de Compras e Licitação, localizado à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 306, Boa Esperança, 

Centro, Santa Luzia/MG, telefone: 31 3641-1319, pelo e-mail: impas@santaluzia.mg.gov.br ou pelo website: 
http://www.impas.mg.gov.br/ 

 

2 - Os pedidos de esclarecimentos de dúvidas em relação ao Edital deverão ser encaminhados, por escrito, até 

o 2º (segundo) dia útil anterior à data da abertura das propostas. 

 

3 - Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer pessoa, protocolizadas no Setor de 

Protocolo do IMPAS, localizado à Marechal Deodoro da Fonseca, 306, Boa Esperança, Santa Luzia/MG a 

partir da publicação do aviso do edital até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, 

dirigidas ao Pregoeiro, que deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

3.1 - A Pregoeira não se responsabilizará por impugnações endereçadas via postal ou por outras formas, 

entregues em locais diversos do mencionado no item acima, e que, por isso, não sejam protocolizadas no prazo 

legal. 

http://www.impas.mg.gov.br/
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3.2 - A resposta aos esclarecimentos ou decisão referente à eventual impugnação ao edital serão enviadas ao 

solicitante ou impugnante via e-mail. 

 

 

 

IV - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

1 - Poderão participar desta licitação Instituições Financeiras públicas ou privadas, exceto consórcio, 

autorizadas pelo Banco Central do Brasil  que atendam às condições estabelecidas neste edital e que cumpram 

plenamente os requisitos de habilitação. 

 

1.1 - Participarão da sessão do Pregão Presencial os representantes dos licitantes efetivamente credenciados. 

 

2 - Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação: 

 

2.1 Instituição Financeira que tiver sido declarado inidôneo com a Administração Pública ou suspenso para 

licitar ou contratar com o Município de Santa Luzia. 

2.2 Instituição Financeira que estiver sobre processo de falência ou concordata, concurso de credores, 

dissolução, liquidação e empresas estrangeiras que não funcionem no país; 

2.3 Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação; 

2.4 Direta ou indiretamente, instituições Financeiras que constituidas por servidor ou dirigente de órgão ou 

entidade responsável pela licitação, conforme disposto no art. 9º, inciso III, da Lei Federal 8.666/93; 

2.5 Consórcio de Instituições Financeiras qualquer que seja sua forma de constituição.  

 

V - CREDENCIAMENTO 

 

1 - No dia, hora e local designados no Edital, o interessado ou seu representante legal deverá proceder ao 

respectivo credenciamento junto a Pregoeira. 

 

2 - As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão do Pregão por seu sócio, proprietário ou 

dirigente, desde que apresente o original ou cópia autenticada  e registrada do Estatuto ou Contrato Social 

atualizado ou Registro Comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de 

seus administradores. Empresa individual, acompanhado de documento de identidade. 

 

2.1 - A representação também poderá ser feita por procurador munido de instrumento público ou particular ou 

por Carta de Credenciamento, conforme modelo do Anexo III, com firma reconhecida, comprovando a 

outorga de poderes necessários para a formulação de propostas e a prática de todos os demais atos inerentes 

ao Pregão, juntamente com cópia autenticada do documento de identidade do credenciado ou procurador e 

documento que comprove a representação legal do outorgante. 

 

2.1.1 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam 

apresentados a Pregoeira ou à Equipe de Apoio para autenticação. 

 

3 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto a Pregoeira implica a presunção de sua 

capacidade legal para realização das transações inerentes ao Pregão Presencial e a responsabilidade legal pelos 

atos praticados. 
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4 - O licitante, no ato do credenciamento, deverá apresentar ainda, fora dos envelopes contendo a proposta de 

preços e a habilitação, Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, a teor do art. 4º, 

inciso VII, da Lei Federal n. 10.520/2002, conforme modelo previsto no Anexo IV deste Edital. 

 

5 - O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e administrativamente. 

 

VI - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO 

 

1 - A Proposta Comercial e a Documentação de Habilitação deverão ser apresentadas em envelopes distintos, 

colados e indevassáveis, sob pena de desqualificação, contendo em sua parte externa as seguintes informações: 

 

ENVELOPE I: 

Conteúdo: Proposta Comercial. 

Processo Administrativo Nº. 003/2020. 

Pregão Presencial Nº. 003/2020. 

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE: 

 

ENVELOPE II: 

Conteúdo: Documentos de Habilitação. 

Processo Administrativo Nº. 003/2020. 

Pregão Presencial Nº. 003/2020. 

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE: 

 

 

VII - DA PROPOSTA COMERCIAL  

 

1 - A proposta comercial poderá ser apresentada conforme modelo do Anexo I, ou em modelo próprio, desde 

que contenha todas as informações ali previstas, com identificação da proponente, CNPJ, endereço, números 

de telefone e fac-símile, e assinatura do seu representante legal ou credenciado, devidamente identificado e 

qualificado, sem emendas, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocadamente, 

tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem 

a exata compreensão de seu conteúdo, constando: 

 

1.1 - descrição completa do objeto, conforme especificaçõesnconstantes no Anexo I, sendo a elaboração 

das referidas especificações de inteira responsabilidade do órgão solicitantes dos serviços; 

 

2 - A proposta e os lances apresentados pelo licitante deverão referir-se à integralidade dos quantitativos do 

item cotado, não se admitindo propostas para serviço parcial dos referidos quantitativos. 

 

3 - A Proposta Comercial terá validade por, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

 

3.1 - Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, o mesmo será considerado 

como aceito para efeito de julgamento. 
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4 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem convocação para a contratação, 

as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos. 

 

4.1 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das 

propostas, poderá ser solicitada prorrogação da validade a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no 

mínimo, caso persista o interesse desta Autarquia. 

 

4.2 - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem anterior, dependerá do 

consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta. 

 

5 - Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da entrega de 

sua Proposta Comercial. 

 

6 - O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às exigências 

previstas neste Edital. 

 

7 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão Presencial, 

assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances. 

 

8 - O preço deverá ser cotado considerando-se a todos os custos diretos e indiretos, tributos, despesas fiscais, 

transporte, alimentação, hospedagem, camarim, ônus previdenciários e trabalhistas, seguro, e demais encargos 

porventura existentes. 

 

 

VIII - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

1 - O licitante que apresentar a maior oferta ou lance deverá apresentar a documentação abaixo relacionada: 

 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 

1.1 - registro comercial (requerimento de empresário), no caso de empresa individual; ou 

 

1.2 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de seus 

administradores; ou 

 

1.3 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

ou 

 

1.4 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento expedido 

no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir; 
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REGULARIDADE FISCAL 

1.5 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

 

1.6 - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta de 

Débitos Relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e débitos com a seguridade social (INSS), 

fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

 

1.7 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de certidão emitida pela 

Secretaria de Fazenda do Estado onde se localiza a sede da licitante; 

 

1.8 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante, mediante apresentação de 

certidão emitida pela Secretaria ou outro órgão competente do Município; 

 

1.9 - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, emitida pela Caixa 

Econômica Federal; 

 

1.10 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de certidão nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto - Lei 

no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

 

 

 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

1.12 - Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Concordata expedida pelo 

distribuidor da sede da licitante dentro dos 60 (sessenta) dias antecedentes à data de abertura desta licitação 

ou segundo as disposições contidas no documento acerca do prazo de validade dele. 

1.13 – Caso a certidão de falência e concordata apresente restrição aos processos eletrônicos (não abrangendo 

os PJE), caberá ao licitante apresentar juntamente com a certidão de falência recuperação judicial ou 

extrajudicial expedida no FORO do domicílio, certidões expedidas através do site do Tribunal de Justiça, 

certidão cível geral, de 1ª e 2ª instâncias.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
Documento comprobatório de autorização de funcionamento da Instituição financeira emitido pelo Banco Central do 

Brasil - BACEN. 

 

DECLARAÇÕES 

 

1.15 - declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso 

XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, assinada pelo representante legal do licitante, conforme 

modelo do Anexo VI; 

 

1.16 - declaração de que o licitante não possui impedimento legal para licitar, conforme Anexo VII; 

 

1.17 - o licitante obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, observadas as 

penalidades cabíveis, conforme Anexo VII; 
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2 - O Pregoeiro e a Equipe de Apoio efetuarão consulta ao site da Receita Federal na internet para certificação 

sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, em observância 

à legislação pertinente, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais documentos extraídos pela internet, 

junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de habilitação. 

 

3 - As Microempresas - ME e Empresa de Pequeno Portes – EPP deverão apresentar toda a documentação 

exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes 

apresentem alguma restrição. 

 

3.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá  ao  momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora 

do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do IMPAS, para regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

negativa. 

 

3.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente 

fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro. 

 

3.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis inicialmente concedidos. 

 

3.4 - 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 Federal n. 8.666/1993, sendo facultado ao 

Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou submeter o processo à 

Autoridade Competente para revogação. 

 

4 - Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de 

cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção dos extraídos pela internet, com vigência 

plena na data fixada para sua apresentação. 

 

4.1 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam 

apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação. 

 

4.2 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor, ou prazo de 

validade expresso diverso no edital, deverão ser datados dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data de 

abertura do Pregão, quando outro não estiver informado neste edital. 

 

5 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão estar em nome do proponente e, preferencialmente, 

com o respectivo número de inscrição no CNPJ e endereço, observando ainda o que segue, conforme preceitua 

a legislação vigente: 

 

5.1 - Se o proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da mesma; 

 

5.2 - Se o proponente for a filial, todos os documentos deverão estar em nome desta, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

6 - No tocante à regularidade fiscal, serão aceitas como prova de regularidade certidões positivas com efeito  
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de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou 

com sua exigibilidade suspensa. 

 

7 - A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste Edital, ou a ausência dos mesmos, 

salvo o disposto no item 3, inabilitará o licitante.  

 

IX - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

1 - O critério de julgamento será o de MAIOR OFERTA OU LANCE oferecido, levando-se em 

consideração, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus 

anexos. 

 

2 - Será desclassificada a proposta que: 

 

2.1 - não se refira à integralidade do objeto; 

 

2.2 - não atenda às exigências estabelecidas no Edital ou em diligência; 

 

2.3 - apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado 

acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 

licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados ou 

manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º e art. 48, II, da Lei 

Federal n. 8.666/93. 

 

2.3.1 - Se o Pregoeiro entender que o preço é inexequível, fixará prazo para que o licitante demonstre a 

exequibilidade de seu preço por meio de qualquer documento idôneo. 

 

3 - Para efeito de julgamento, serão desconsiderados os valores a partir da terceira casa decimal, se 

apresentados. 

 

4 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem. 

 

5 - O Pregoeiro poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que 

não afetem o seu conteúdo. 

 

6 - O lance mínimo inicial para o lance é de R$ 1.700.000,00 (Um Milhão e Setecentos Reais) englobando 

o valor referente ao objeto contratual disposto no item 1.1 deste edital. 

 

X - PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO 

 

1 - Após o encerramento do credenciamento dos licitantes ou seus representantes, o Pregoeiro declarará aberta 

a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais aceitará novos licitantes. 

 

2 - Aberta a sessão, os licitantes ou seus representantes entregarão os envelopes contendo a Documentação 

de Habilitação e a Proposta Comercial. 
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2.1 - Os licitantes que enviarem os envelopes, “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação”, 

sem representante credenciado, deverão encaminhar, em envelope separado, a declaração de 

cumprimento de requisitos de habilitação. 

 

3 - O Pregoeiro, após a abertura das Propostas Comerciais, procederá à verificação de sua conformidade com 

os requisitos estabelecidos no Edital, à consequente desclassificação das propostas em desacordo e à 

divulgação dos preços cotados pelos licitantes. 

 

4 - O Pregoeiro classificará, para a etapa de lances, o autor da proposta de maior oferta do lance e aqueles 

que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e inferiores em até 10% (dez por cento), 

relativamente às de maior oferta do lance. 

 

4.1 - Se não houver no mínimo 3 (três) propostas comerciais nas condições definidas acima, o Pregoeiro 

classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem 

dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

 

5 - Em seguida, será iniciada a etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser formulados de forma 

sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, e os 

demais, em ordem decrescente de valor. 

 

5.1 - Se duas ou mais propostas apresentarem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem 

de apresentação dos lances. 

 

5.2 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do 

licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do seu último preço, para efeito de posterior ordenação 

das propostas. 

 

5.3 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de maior 

oferta do lance e o valor estimado da contratação. 

 

5.4 - Se houver apenas uma proposta, desde que atenda a todos os termos do Edital e que seu preço seja 

compatível com o valor de mercado, esta poderá ser aceita. 

 

6 - Não havendo mais licitantes interessados em apresentar lances, estará encerrada a etapa de lances. 

 

7 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 

primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

 

8 - O Pregoeiro poderá formular contraproposta ao licitante que ofertou o lance de maior oferta ou lance, 

para que possa ser obtida melhor proposta, bem como decidir sobre sua aceitação. 

 

9 - Se a oferta de maior oferta do lance for considerada aceitável, será aberto o envelope “Documentação de 

Habilitação” do licitante que a tiver formulado, para confirmação de sua habilitação. 

 

10 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 
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11 - No caso de desclassificação da proposta de maior oferta ou lance ou inabilitação do licitante, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e habilitação do licitante, na 

ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda às 

exigências deste Edital. 

 

12 - Nessa etapa, o Pregoeiro, também, poderá negociar o preço com o licitante, para que sejam obtidas 

melhores condições para o Instituto Municipal de Previdência, sendo o respectivo licitante declarado 

vencedor. 

 

13 - Caso seja necessário, o Pregoeiro poderá suspender a sessão do Pregão, a qualquer momento, para 

realização de diligências, designando nova data para sua continuidade, ficando intimados, no mesmo ato, os 

licitantes presentes. 

 

14 - Na reunião lavrar-se-á ata circunstanciada da sessão, com registro de todos os atos do procedimento e das 

ocorrências relevantes, assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes. 

 

XI - RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 

 

1 - Após a declaração do vencedor, durante a Sessão do Pregão, qualquer licitante poderá manifestar imediata 

e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) 

dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para 

apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na sala da Comissão Permanente de Licitação. 

 

2 - Se as razões do recurso forem apresentadas na Sessão do Pregão, estas serão reduzidas a termo na respectiva 

Ata, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões no mesmo prazo, 

contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso. 

 

4 - Os recursos e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não 

serem conhecidos: 

 

4.1 - ser dirigido ao Presidente do IMPAS, aos cuidados do Pregoeiro, no prazo de 3 (três) dias úteis, 

conforme estabelecido neste edital; 

  

4.2 - ser dirigido ao Presidente do IMPAS, nos casos de anulação ou revogação, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis; 

 

4.3 - ser apresentado em uma via original, datilografada ou emitida por computador, contendo razão social, 

CNPJ e endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou 

credenciado do licitante, devidamente comprovado; 

 

4.4 - ser protocolizado no Setor de Protocolo do IMPAS, localizado à Rua Bonfim, 50, Centro, Santa 

Luzia/MG; 
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5 - O Pregoeiro não se responsabilizará por memoriais de recursos e contrarrazões endereçados via postal ou 

por outras formas, entregues em locais diversos da Comissão Permanente de Licitação e que, por isso, não 

sejam protocolizados no prazo legal. 

 

6 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

7 - Os recursos serão dirigidos à autoridade competente, por intermédio do Pregoeiro que, reconsiderando ou 

não sua decisão, o fará subir, devidamente informado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

8 - Os recursos serão decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

9 - A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio dos mesmos meios nos quais foi publicado 

o extrato do presente edital. 

 

XII - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

1 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à 

autoridade competente homologar o procedimento licitatório. 

 

2 - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório. 

 

XIII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

O licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, 

ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e 

contratar com o IMPAS pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no 

contrato e das demais cominações legais.  

 

XIV - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

1 - A despesa decorrente da presente licitação correrá à conta das seguintes dotações orçamentárias: 

 

4.1.36.00.111 -  CONCESSÃO DE DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS 

 

 

XV - DA CONTRATAÇÃO 

 

1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de contrato, em 

conformidade com a minuta de contrato anexa (Anexo VIII), prevalecendo todos os termos e condições na 

mesma previstos, inclusive obrigações, responsabilidades e penalidades aplicáveis à licitante contratada. 

 

2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação, comparecer ao 

IMPAS, para assinatura do contrato, sob pena de decair o direito à contratação. 
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XVI - EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

Os licitantes contratados ficarão submissos às condições e especificações constantes do Anexos II e VIII 

deste Edital, onde se encontra definida de forma detalhada a execução do objeto licitado. 

 

XVII - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 

 

Anexo I - Modelo de Proposta Comercial; 

Anexo II - Termo de Referência; 

Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento  

Anexo IV - Modelo de Declaração de Habilitação; 

Anexo V - Modelo de Declaração de Condição de ME. ou EPP.; 

Anexo VI - Modelo de Declaração de cumprimento no disposto no inciso XXXIII da Constituição Federal e 

de regularidade perante a previdência social;  

Anexo VII - Declaração de que não possui impedimento legal para licitar e superveniência de fato impeditivo 

da habilitação; 

Anexo VIII - Minuta de Contrato. 

 

2 - Se o(s) licitante(es) vencedor(s), convocado(s) dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar(em) de 

assinar o contrato ou o termo equivalente, não tendo solicitado prorrogação de prazo com justificativa aceita 

pelo Pregoeiro, este examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, segundo a ordem de 

classificação, até a apuração da proposta que atenda ao Edital, podendo ainda, negociar o preço. 

 

3 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade 

das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão 

contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 

 

4 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser 

substituído por cópia reprográfica autenticada ou tratar-se dos envelopes de licitantes desqualificados e 

envelopes “Documentação de Habilitação” de licitantes cujas propostas tenham sido desclassificadas. 

 

5 - Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o Pregoeiro poderá, a seu critério, 

solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados. 

 

6 - Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo que 

qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e 

válido. 

 

7 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame, e 

relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 

legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto 

aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no art. 43, § 3° da Lei Federal 

Nº. 8.666/1993. 
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8 - A participação do licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos termos e condições inseridas 

neste Edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria. 

 

9 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o IMPAS revogá-la, no todo  

 

ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fatos supervenientes comprovados, ou anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, devidamente publicado.  

 

10 - Para atender a seus interesses, o IMPAS poderá alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos 

preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei Federal N.º 

8.666/1993. 

 

11 - O IMPAS poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para recebimento 

das propostas ou para sua abertura. 

 

12 - Fica eleito o foro da Comarca de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos 

de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, 

por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

 

 

Santa Luzia/MG, 11 de março de 2020. 

 

 

 

Raquel Lima de Souza 

Pregoeira Oficial 
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ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 003/2020 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2020 

 

NOME/RAZÃO SOCIAL E QUALIFICAÇÃO DO LICITANTE. 

 

Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PARA RPPS”, 

conforme Termo de Referência. 

 

 
 

Valor 

Mensal 
Valor Anual 

01  

Contratação de Instituição Financeira pública ou privada, 

exceto consórcio, autorizada pelo Banco Central do Brasil  

para centralizar, gerenciar e processar os créditos da 

folha de pagamento de todos os aposentados, 

pensionistas e servidroes do Instituto Municipal de 

Previdência e Assistencia Social – IMPAS, inclusive 

aqueles que venham a ser contratados na vigência do 

contrato sem ônus para a contratante, pelo prazo de 

sessenta meses e ocupar, através de permissão não 

onerosa de  espaço público, para instalação de ponto de 

informação de produtos e serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: No valor da proposta deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, seguros, entre outros encargos que direta ou indiretamente e venham a 

incidir. Estas despesas correrão por conta do contratado, sob a responsabilidade do licitante. 

 

O licitante declara, sob as penas da lei, que esta proposta atende a todos os requisitos constantes do Edital do 

Pregão Presencial Nº. 003/2020 e que a presente proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta dias) dias. 

 

Local, data. 

 

Nome e assinatura do licitante 
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 003/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2020 

 

1. OBJETO 

 
1.1. Contratação de Instituição Financeira pública ou privada, exceto consórcio, autorizada pelo 

Banco Central do Brasil  para centralizar, gerenciar e processar os créditos da folha de 

pagamento de todos os aposentados, pensionistas e servidroes do Instituto Municipal de 

Previdência e Assistencia Social – IMPAS, inclusive aqueles que venham a ser contratados na 

vigência do contrato sem ônus para a contratante, pelo prazo de sessenta meses e ocupar, 

através de permissão não onerosa de  espaço público, para instalação de ponto de informação 

de produtos e serviços. 

 
1.2. Será assegurado a todos os assistido (aposentados e pensionistas) do  IMPAS, o direito 

de transferir os valores depositados em conta salário para  outra conta de instituição bancária de 

instituição bancária diferente e da qual os mesmos sejam titulares, sem custos, nos termos da 

Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central. 

 
2. JUSTIFICATIVA: 

 
2.1. Contratar, por meio de regular procedimento licitatório, a prestação de serviços de 

centralização e processamento de folha de pagamento de todos os servidores ativos, inativos e 

pensionistas  do IMPAS e ocupar, através de permissão não onerosa de espaço público, para  

instalação de ponto de informação de produtos e serviços. 

 
3. DESCRICAO DO OBJETO: 

 
3.1. Em caráter de exclusividade: 

 
3.1.1 Centralização e processamento de créditos da folha de pagamento gerada pelo 

IMPAS, a serem creditados em conta de titularidade de seus membros e 

servidores ativos, no banco contratado. 

 
3.1.2 A instituição financeira contratada deve assegurar, sem ônus para a contratante, 

seus membros e 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 artigo 2º da Resolução 3.402/2006 do Banco Central. 

3.1.3 O IMPAS permitirá a instalação em sua dependência um ponto de divulgação de 
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produtos e serviços da Instituição Financeira contratada. Toda a estrutura e 

montagem destinada à instalação do autoatendimento eletrônico correrá por conta 

da instituição financeira. 

 
3.2. Sem caráter de exclusividade: 

 
3.2.1 Concessão de crédito aos membros e servidores ativos, inativos e pensionistas do 

IMPAS, mediante consignação em folha de pagamento. 

 

 
4. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE 

 
4.1. Centralizar os recursos mensais da folha de pagamento dos assistidos (aposentados e 

pensionistas) e servidores ativos na instituição financeira contratada. 

 
4.2. Enviar mensalmente por meio eletrônico, com dois dias de antecedência da efetivação do 

crédito na conta dos servidores ativos, inativos e pensionistas os relatórios com todos os dados 

que possibilitem a instituição financeira efetuar os créditos e as transferências nas contas 

indicadas. 

 
4.3. Transferir para conta corrente indicada pela instituição financeira contratada, no mês 

seguinte ao da assinatura do contrato, todos os recursos financeiros e administrativos 

necessários para que seja efetuada a folha de pagamento dos servidores. 

 
4.4. Disponibilizar espaço físico, para a Contratada instalar um posto de de divulgação de 

produtos e serviços na sede do IMPAS, mediante permissão de uso, sem qualquer ônus (relativo 

à utilização do espaço em si) para a Contratada. 

 
4.5. Disponibilizar a pirâmide salarial dos servidores. 

 
5. DAS OBRIGACOES MÍNIMAS DA CONTRATADA 

 
5.1. Abrir e manter, sem ônus para a contratante, a usualmente denominada conta salário para 

os servidores ativos, inativos e pensionistas do IMPAS, para efeito de recepção de depósito de 

salários, vencimentos, subsídios e valores dos creditados informados pela contratante em 

relatórios de folha de pagamento, sendo facultado, a critério do membro ou servidor, a conversão 

da conta salário em conta corrente. 

 
5.2. Instalar posto de serviço contendo no mínimo a divulgação dos produtos e serviços, no 

prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias, após solicitação formal da Contratante, nas 

dependências do IMPAS. 

 
5.3. A instituição financeira contratada deve assegurar a faculdade de transferência 
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(PORTABILIDADE), com disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de depósitos de 

titularidade  dos beneficiários, por eles livremente abertas, em conformidade  com artigo 2º da 

Resolução 3.402/2006 do Banco Central, efetuando  a transferência até 12:00 horas do 

pagamento. 

 
5.4. 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.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) no que for pertinente. 

 
5.5. A instituição financeira deverá ter sistema informatizado compatível com o do Município, 

para que todas as operações sejam processadas por meio eletrônico, devendo também arcar 

com todas as despesas de adaptação. 

 
5.6. 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. 

 
5.7. Deverá ser oferecida aos servidores municipais uma cesta de serviços, compreendendo 

no mínimo os produtos/serviços abaixo: 

 
a) abertura de conta salário, sem nenhum tipo de cobrança de tarifa durante a utilização da 

mesma; 

b) abertura de conta corrente; 

c) talonário de cheques mensal com 20 (vinte) folhas; 

d) 01 (um) extrato mensal; 

e) 01 (um) extrato semanal emitido em terminal de 

autoatendimento; 

f) renovação de cadastro e limite de cheque especial; 

g) 10 (dez) saques mensais no autoatendimento; 

h) 20 (vinte) pagamentos diversos em autoatendimento. 
 
5.8. Para os servidores que receberão sua remuneração em conta exclusivamente salário, não 

será cobrada tarifa dos serviços. 

 

5.9. Será concedido à Instituição Bancária vencedora do certame o direito de disponibilizar aos 

servidores da Administração, empréstimos, sem exclusividade, mediante consignação das 

parcelas em folha de pagamento. 

6. CRITERIOS DE ESCOLHA 
 
6.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério da MAIOR OFERTA 

ou LANCE, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e 
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qualidades e prazos máximos para o fornecimento. A maior oferta deverá propor o maior valor 

em moeda corrente do país, sendo que este valor deverá ser pago na sua totalidade em até 10 

(dez) dias após a assinatura do Contrato. 

 
6.1.1. O valor total da proposta a ser apresentada não poderá ser inferior a R$ 1.700.000,00 

(Um milhao e setecentos mil reais). 

7. VIGÊNCIA 

 
7.1. O prazo de vigência da contratação é de 60 meses, a contar da assinatura do contrato, 

prorrogado em caráter excepcional, devidamente justificado, de acordo com a conveniência das 

partes, fundado no interesse público. 

 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1. A oscilação do número de servidores, causados por admissões, demissões, licenças, 

etc. não alterará qualquer condição do edital, nem sujeitará qualquer das partes ao 

pagamento de indenização ou de outra penalidade. Despesa com os aposentados, 

pensionistas e servidores ativos do IMPAS ) 

 

TIPO DE BENEFÍCIO SALÁRIO TOTAL QUANTIDADE  

Aposentadorias Compulsórias  R$                      13.293,53  7 

Aposentadorias por Invalidez  R$                    108.589,14  57 

Aposentadorias por Tempo de Contribuição  R$                    617.718,59  119 

Aposentadorias Professor  R$                    729.916,17  141 

Outras Aposentadorias  R$                    101.135,74  77 

Total Geral  R$                 1.570.653,17  401 

 

TIPO DE BENEFÍCIO  SALÁRIO TOTAL  QUANTIDADE  

Pensão Temporária  R$            15.016,11  11 

Pensão Vitalícia  R$          114.255,27  44 

Total Geral  R$          129.271,38  55 

 

DESCRIÇÃO SALÁRIO TOTAL QUANTIDADE  

Servidores Efetivos Cedidos  R$                      17.185,33  4 

Servidor Comissionado  R$                        9.350,57  1 

Total Geral  R$                      26.535,90  5 
 
 

Sendo que, o valor líquido de Folha do mês de janeiro de 2020 é de R$ 

1.726.460,45. 

 

 



  

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
IMPAS / SANTA LUZIA  

CNPJ: 04.122.069/0001-49 

 

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 306 – Boa Esperança – CEP: 33035-300 – Santa Luzia – MG 
Fone: (0XX31) 3641-1319 – E-mail: impas@santaluzia.mg.gov.br 

   

 

 

ANEXO III – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 003/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2020 

 

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a) _______________________________ 

_________________________________________________, portador(a) do Documento de 

Identidade n.º ____________________, inscrito no CPF sob o nº _____________________, como 

representante da licitante ______________________________________________, inscrita no CNPJ ou sob 

o nº __________________, para participar da licitação acima referenciada, instaurada pelo Instituto Municipal 

de Previdência e Assistência Social, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe plenos poderes para 

pronunciar-se em seu nome, bem como formular proposta comercial, assinar documentos, requerer vista de 

documentos e propostas, interpor recurso e praticar todos os atos inerentes ao certame, a que tudo daremos 

por firme e valioso. 

 

Local, data.  

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

Nome legível: ____________________________________________________ 

Qualificação: _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 003/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2020 

 

____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº, 

________________________, por intermédio de seu representante legal ou credenciado, Sr(a) 

______________________________________________, portador do Documento de Identidade nº 

_________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________________, DECLARA cumprir 

plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital de Licitação acima referenciado, a teor do art. 

4º, VII da Lei Federal nº 10.520/02, sob pena de responsabilização nos termos da lei. 

 

Local, data. 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

Nome legível: ____________________________________________________ 

Qualificação: _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 

 

 

 

A (O) sociedade empresaria/empresário individual_______________________________________ 

_____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº______________ 

__________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 

________________________________________, portador do Documento de Identidade nº 

___________________, inscrito no CPF sob o nº __________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que 

cumpre os requisitos legais para qualificação como ____________________________ (incluir a condição 

da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da Lei Complementar n.º 

123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei. 

 

Ressalva: Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo 

previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, 

decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

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

 

Local, data. 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

Nome legível: ____________________________________________________ 

Qualificação: _____________________________________________________ 

 

 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR  

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 

 

____________________________________________________, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 

________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) 

______________________________________________, portador do Documento de Identidade nº 

_________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________________, DECLARA, sob as penas da 

lei, em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição da República, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

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

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

 

Local, data.  

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

Nome legível: ____________________________________________________ 

Qualificação: _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI IMPEDIMENTO LEGAL 

PARA LICITAR E SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 

 

 

• Nome da sociedade empresária/empresário individual:______________________________, inscrita 

no CNPJ sob o nº ____________________, com sede no endereço________________, neste ato 

representada pelo Sr°(a)_____________________ declara sob as penas da lei e para fins do Processo 

Licitatório N° 04/2019 - Pregão Presencial  001/2019, que a sociedade empresária/empresário 

individual por mim representada não está suspensa temporariamente da participação em licitações, 

nem impedida de contratar com o Poder Público e, da mesma forma não está na situação de 

empresa/pessoa inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, na forma dos incisos III e IV, 

do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

 

• A suprareferida declara ainda, que se obriga a declarar a superveniência de fato impeditivo da 

habilitação, observadas as penalidades cabíveis. 

 

 

 

Local, ____ de _______________ de 2020. 

 

 

Assinatura (representante legal): _________________________________ 

 

Nome legível: ________________________________________________ 

 

 

 

 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 

 

 

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL/IMPAS, inscrito no 

CNPJ sob o nº 04.122.069/0001-49, com sede a Rua Bonfim, 50, Centro, na cidade Santa Luzia/MG, neste 

ato representado, na forma da lei, pela sua Presidente, Sra. Dione Fernandes da Silva, doravante denominado 

como CONTRATANTE, e a empresa ...................................., pessoa jurídica de direito privado, portadora do 

CNPJ nº ................................., com sede e administração à ............................, ....................., ..........................., 

aqui representada pelo Sr. ...................., ............, .................., ....................., inscrito no CPF Nº ................, 

cédula de identidade RG Nº .................... SSP............., doravante denominado como CONTRATADA, têm 

entre si, justo e acordo, o presente instrumento de CONTRATO, objetivando contratar Empresa Especializada 

consultoria e assessoria contábil pelas condições que estipulam a seguir: 

 

Cláusula Primeira – Dos Fundamentos Legais 

 

O presente instrumento de contrato administrativo é regulado pela Lei 8.666 de 21/06/93, com suas alterações 

posteriores. 

1.1 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o disposto na lei supramencionada e segundo os 

princípios gerais de Direito Administrativo e subsidiariamente de Direito Privado, em benefício do interesse 

público.  

 

Cláusula Segunda – Do Objeto e da Finalidade 

 

2.1 Contratação de Instituição Financeira pública ou privada, exceto consórcio, autorizada pelo Banco Central 

do Brasil  para centralizar, gerenciar e processar os créditos da folha de pagamento de todos os aposentados, 

pensionistas e servidroes do Instituto Municipal de Previdência e Assistencia Social – IMPAS, inclusive 

aqueles que venham a ser contratados na vigência do contrato sem ônus para a contratante, pelo prazo de 

sessenta meses e ocupar, através de permissão não onerosa de  espaço público, para instalação de ponto de 

informação de produtos e serviços. 

2.2 Será assegurado a todos os assistido (aposentados e pensionistas) do  IMPAS, o direito de transferir os 

valores depositados em conta salário para  outra conta de instituição bancária de instituição bancária diferente 

e da qual os mesmos sejam titulares, sem custos, nos termos da Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central. 

2.3 A CONTRATADA poderá instalar um ponto de informação de produtos e serviços, tendo o uso do espaço físico 

permitido pelo CONTRATANTE durante a vigência do presente contrato 

 

Cláusula Terceira – Do Preço e das Condições de Pagamento 

 

A Contratada pagará à contratatante, o valor global de R$ XXXXXX (XXXXX). 

 

Parágrafo 1º – O pagamento será efetuado mensalmente, até o 10º (décimo) dia do mês subseqüente a 

prestação dos serviços. 
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Cláusula Quarta– Do Prazo 

4.1 – O prazo de prestação dos serviços será pelo período de 60 (sessenta) meses a contar da assinatura do 

contrato. 

 

4.2 - O início dos serviços será imediato após a assinatura do contrato. 

 

Cláusula Quinta - Da Dotação Orçamentária 

 

As despesas contraídas em virtude do presente contrato serão custeadas por recursos próprios da dotação 

orçamentária da CONTRATANTE, rubrica especificada abaixo: 

 

4.1.3.6.0.01.11 – CONCESSÃO DE DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS. 

 

Cláusula Sexta - Das Obrigações da Contratada 

 

6.1. Uma vez notificada de que CONTRATANTE efetivará a contratação, a empresa vencedora deverá 

comparecer nos 2 (dois) dias úteis seguintes à notificação, para assinar o contrato e retirar a Nota de Empenho, 

sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste certame. Recebida a Nota 

de Empenho, a empresa vencedora do certame obriga-se a: 

I – Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato; 

II - Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as licenças, taxas, emolumentos necessários à fiel execução 

do contrato, eventuais multas impostas pelas autoridades constituídas, além de todas as obrigações sociais, 

previdenciárias e tributárias, bem como por quaisquer encargos trabalhistas decorrentes do exercício 

profissional de seus funcionários, despesas com pessoal, de acordo com as exigências legais, inclusive o 

fornecimento de transporte, hospedagem e alimentação e outras que se fizerem necessárias à plena e perfeita 

execução dos serviços, quando realizarem os serviços in loco; 

III - Responsabilizar-se por quaisquer despesas, inclusive possíveis perdas e danos decorrentes da demora na 

execução, caso haja necessidade de modificação ou adequação dos serviços, devido à impossibilidade de 

execução conforme o contratado, sem qualquer custo adicional ao Contratante; 

IV - Contratar pessoas idôneas para prestarem os serviços nos horários e forma definidos pelo Contratante. 

V – Manter toda a equipe uniformizada, treinada e habilitada conforme a legislação vigente; 

VI - Informar ao Contratante sobre a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na 

regularidade do contrato ou dos serviços prestados; 

VII - Informar e manter atualizado(s) o(s) número(s) de fac-símile, telefone e/ou endereço eletrônico (e-mail), 

bem como nome da pessoa autorizada para contatos que se fizerem necessários por parte do Contratante; 

VIII - Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido;  

IX - Apresentar a CONTRATANTE, caso esta venha a solicitar, a programação geral de seus serviços, com 

base em indicações pela mesma fornecida; 

 

Cláusula Sétima– Das Obrigações da Contratante 

 

7.1 Uma vez firmada a contratação, a CONTRATANTE se obriga a: 

a) Convocar a vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei nº. 8.666/93, para retirar a Nota de Empenho, 

no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da notificação; 

b) Fornecer à CONTRATADA, todas as informações relacionadas com o objeto; 

c) Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Presidência, o cumprimento do contrato a ser  
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assinado com a CONTRATADA vencedora, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando 

as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA; 

d) Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, bem como sejam mantidas 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 

e) Definir regras de fiscalização relativas ao objeto contratado; 

f) Outras obrigações constantes da Minuta do Contrato. 

 

Cláusula Oitava – Da Fiscalização 

 

8.1 – A CONTRATANTE, exercerá a fiscalização do contrato e registrará todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata 

correção das irregularidades apontadas. 

8.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade, 

única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto do contrato. 

 

Cláusula Nona – Das Penalidades 

 

9.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa 

aceita pela CONTRATANTE, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas 

seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (cinco por cento), calculada sobre o valor total estimado do 

contrato, pela recusa em assiná-lo ou pela não apresentação da documentação exigida, no prazo máximo de 

48 (quarenta e oito) horas após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas 

no art. 87 da lei 8.666/93; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor total estimado 

do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis, na entrega total do objeto deste, 

caracterizando a inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do 

contrato pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias úteis, caracterizando a inexecução parcial do 

mesmo. 

d) Advertência. 

9.2 – A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade da aplicação de outras, 

previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos 

causados à CONTRATANTE. 

9.3 – A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos da CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada. 

9.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência 

administrativa, mediante ato do CONTRATANTE. 

9.6 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do Município e no caso 

de suspensão para licitar, a CONTRATADA será descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas 

previstas no contrato e das demais cominações legais. 

9.7 – Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à CONTRATADA vencedora o 

contraditório e a ampla defesa. 
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Cláusula Décima – Regime Legal e Cláusulas Complementares 

 

 

O presente contrato rege-se  de acordo com a norma do artigo 55 da Lei 8.666/93. 

 

Cláusula Décima Primeira – Da Rescisão 

 

11.1 - O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento por parte da 

CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação 

através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento. 

11.2 - Caberá rescisão administrativa, independentemente de qualquer processo judicial ou extra judicial, 

quando: 

a) constar de relatório firmado pelo servidor designado para acompanhamento e fiscalização deste Contrato a 

comprovação de dolo ou culpa da CONTRATADA, referente ao descumprimento das obrigações ajustadas; 

b) constar do processo, a reincidência da CONTRATADA em ato faltoso, com esgotamento de todas as outras 

sanções previstas; 

c) ocorrer atraso injustificado, a juízo do CONTRATANTE, no fornecimento dos materiais; 

d) ocorrer falência, dissolução ou liquidação da CONTRATADA; 

e) ocorrer as demais infrações previstas na Lei nº 8.666/93. 

11.3 - Pode ocorrer rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo administrativo 

pertinente, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE e esta conveniência seja devidamente 

justificada. 

11.4 - A rescisão amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

 

Cláusula Décima Segunda – Das Prerrogativas 

 

A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, relativos ao presente Contrato e abaixo 

elencados: 

a) modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, nos termos do art. 

65 da Lei n.º 8.666/93; 

b) extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93; 

c) aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato; 

d) fiscalização da execução do Contrato. 

 

Cláusula Décima Terceira – Da Alteração  

 

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência dos fatos estipulados no artigo 65, da Lei nº 8.666/93 

alterada pelas Leis nº 8.883/94 e Nº 9.648/98. 

 

Cláusula Décima Quarta – Da Publicação 

 

Caberá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Órgão Oficial. 
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Cláusula Décima Sexta – Do Foro 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Santa Luzia/MG para dirimir quaisquer dúvidas que eventualmente possam 

advir do presente contrato. 

 

E por estarem assim, justas e acertadas, mandaram lavrar o presente instrumento, na presença de duas 

testemunhas de tudo cientes, em três vias de igual teor e forma. 

 

 

Santa Luzia  .......de ..........2020 

 

 

 
_______________________________________________ 

Dione Fernandes da Silva 

Presidente do IMPAS 
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____________________________               ____________________________ 
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