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BARBACENA, TERÇA-FEIRA, 05 DE OUTUBRO DE 2021
tuição do Município;
DECRETA:
Art. 1º O art. 2º do Decreto nº 4.934, de 12 de novembro de 2002, alterado pelo
Decreto nº 4.969, de 16 de dezembro de 2002, já alterado pelo Decreto nº 7.664,
de 04 de setembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º A Comissão Especial de Análises Tarifárias será composta pelos seguintes
membros, designados através de Portaria pelo Chefe do Executivo:
I – um representante da Secretaria de Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana
– SETRAM;
II – um representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN;
III – um representante da Advocacia Geral do Município – AGM;
IV – um representante da Secretaria Municipal de Fazenda;
V – um representante da Secretaria Municipal de Governo – SEGOV.”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 7.895, de 13 de julho de 2015.

Prefeitura Municipal de BARBACENA, MG, aos 31 de agosto de 2021; 179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 05 de outubro de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.
Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.992

EXTRATO DE PORTARIAS ASSINADAS PELO
EXMO SR PREFEITO MUNICIPAL

“Homologa tombamento do imóvel denominado Casarão da Família Tollendal”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
em conformidade com o disposto nos artigos 23, incisos III e IV; 30, inciso IX; 216,
§1º, todos da Constituição Federal; artigos 21, incisos III e IV e 26, inciso I da
Constituição do Município e na Lei Municipal nº 4.153, de 2008;
CONSIDERANDO a deliberação constante da ata da 5ª reunião ordinária do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Barbacena - COMPHA, realizada
em 09.09.2021;
DECRETA:
Art. 1º Fica homologado o tombamento, deliberado pelo Conselho Municipal do
Patrimônio Histórico e Artístico de Barbacena – COMPHA, do imóvel denominado
“Casarão da Família Tollendal”, situado na Praça dos Andradas, nº 135, Centro, por
seu valor histórico, memorialístico e arquitetônico.
Parágrafo único. O tombamento de que trata este Decreto abrange toda a fachada
frontal do imóvel, incluindo as varandas laterais esquerda e direita, as pinturas do
lado direito, gradil, portas e janelas e, tendo como referência a cumeeira da construção, até a distância de 07 (sete) metros para o interior do imóvel
Art. 2º O bem tombado fica sujeito às diretrizes de proteção estabelecidas na Política Cultural Nacional, Estadual e, sobretudo, Municipal, não podendo ser destruído,
mutilado ou sofrer intervenções sem prévia deliberação do Conselho Municipal do
Patrimônio Histórico e Artístico de Barbacena – COMPHA e autorização do Município, na forma da lei.
Art. 3º Este Decreto entra e vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
em conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 22.888 - CONCEDER aposentadoria por tempo de contribuição, com
proventos integrais, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, ao
servidor Áureo Jorge Santos Rosa, Matrícula nº 27928/01, CPF nº 530.722.436-20,
no Cargo de Fiscal Sanitário, nível C-26, conforme Parecer nº 493/2021, exarado
pela Consultoria Geral do Município, com efeito retroativo a 16.08.2021.Barbacena,
04 de outubro de 2021.
PORTARIA Nº 22.889 - CONCEDER aposentadoria por tempo de contribuição, com
proventos integrais, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003,
à servidora Sirlaine Margarida Candian Andretto, Matrícula nº 4144/01, CPF nº
722.877.486-87, no Cargo de Cantineira, nível C-09, conforme Parecer nº 531/2021,
exarado pela Consultoria Geral do Município, com efeito retroativo a 12.09.2021.
Barbacena, 04 de outubro de 2021.
PORTARIA Nº 22.890 - CONCEDER aposentadoria por tempo de contribuição, com
proventos integrais, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003,
combinado com o § 5º do art. 40 da Constituição Federal, à servidora Elisete Dias
de Paula e Silva, Matrícula nº 13334/01, CPF nº 998.549.966-20, no Cargo de
Professora, nível P-3-A, conforme Parecer nº 524/2021, exarado pela Consultoria
Geral do Município, com efeito retroativo a 29.08.2021.Barbacena, 04 de outubro
de 2021.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 04 de setembro de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.
Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 22.891 - CONCEDER aposentadoria por tempo de contribuição, com
proventos integrais, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, ao
servidor Renato Mauro Paiva Oliveira, Matrícula nº 27945/01, CPF nº 333.034.60604, no Cargo de Médico, nível C-47, conforme Parecer nº 523/2021, exarado pela
Consultoria Geral do Município, com efeito retroativo a 01.09.2021.Barbacena, 04
de outubro de 2021.

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.993
“Aplica penalidades à empresa Regional Comércio e Serviços Ltda.”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
em conformidade com as leis vigentes, em especial com o disposto na Lei Federal
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores; e na forma do art.
26, inciso I, da Constituição do Município;
Considerando o relatório final da Comissão Sancionadora instituída pela Portaria
nº 145/2021 do Serviço de Água e Saneamento – SAS às fls. 79/81 do Processo
Administrativo Sancionador no âmbito de Licitações e Contratos nº 006/2021 – SAS;
DECRETA:
Art. 1º Fica aplicada a penalidade de multa de 0,33% (trinta e três centésimos por
cento) por dia de atraso, não superior a 30 (trinta) dias, cumulada com multa de
10% (dez por cento) do valor da obrigação contratual não cumprida, por atraso
superior a 30 (trinta) dias, à licitante Regional Comércio e Serviços Ltda., inscrita
no CNPJ sob o nº 37.032.770/0001-26, de acordo com o disposto no art. 87, inciso
II, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e suas alterações posteriores, e na Cláusula
Décima Segunda, item 12.7, incisos II e III, da Ata de Registro de Preços nº 004/
SAS/2021.
Art. 2º O valor da multa deverá ser descontado de eventuais pagamentos pendentes, conforme previsão do art. 86, §§ 2º e 3º da Lei Federal nº 8.666, de 1993.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
em conformidade com as leis em vigor, em especial a Lei Municipal nº 3.776, de
2003, com a redação dada pela Lei Municipal nº 4.113, de 2008, e no Decreto nº
8.607, de 2020; e na forma do artigo 26, inciso II, da Constituição do Município de
Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 22.893 - 1 – REVOGAR as designações dos membros da área governamental do Conselho Municipal da Juventude contidas nas Portarias nºs 18.733,
de 16.05.2017; e 20.532, de 27.06.2019. 2 – DESIGNAR para compor o Conselho
Municipal da Juventude os seguintes membros da área governamental:Secretaria
Municipal de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC: Ana Carolina Côrrea Salvio
,Secretaria Municipal de Saúde Pública – SESAP: Geraldo Alexandre da Silva Júnior
,Secretaria Municipal de Governo – SEGOV: Vânia Maria de Castro ,Secretaria do
Gabinete do Prefeito – SEGAB: Maria Marta Pinto Ramos, Diretoria de Cultura, Desporto e Turismo: Betty Ferreira da Silva Candian, Secretaria Municipal de Assistência
Social: Leonardo de Souza Ramos. 3 – DISPOR que a presente Portaria entre em
vigor na data de sua publicação.Barbacena, 04 de outubro de 2021. (Republicado
por incorreção).

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 05 de outubro de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.
Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
em conformidade com a legislação em vigor, em especial com o disposto no Decreto
nº 8.451, de 23 de julho de 2013; e na forma do art. 26, II, da Constituição do
Município de Barbacena; RESOLVE:

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.994
“Altera a redação do art. 2º do Decreto nº 4.934, de 12 de novembro de 2002, e
revoga o Decreto nº 7.895, de 13 de julho de 2015”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
em conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso I, da Consti-

PORTARIA Nº 22.894 - 1 – DETERMINAR o arquivamento do procedimento de Sindicância Investigativa nº 004/2018, instaurado pela Portaria nº 19.789/2018, para
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BARBACENA, TERÇA-FEIRA, 05 DE OUTUBRO DE 2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
MOBILIDADE URBANA - SETRAM

apuração de responsabilidades de servidores envolvidos na aprovação e autorização
de obra particular nos autos do Processo Administrativo nº 20.10006107, conforme
relatório conclusivo da Comissão Permanente de Investigação Preliminar, exarado
às fls. 35/37. 2 – DISPOR que a presente Portaria entre em vigor na data de sua
publicação. Barbacena, 05 de outubro de 2021.

Secretário: Odilon Grossi Couto

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
em conformidade com as leis em vigor, em especial com o disposto na Lei Municipal
nº 5.005, de 27 de novembro de 2019; e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
N.º 045/2021
A da Prefeitura Municipal de Barbacena e Autoridade de Trânsito deste Município,
com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, na Resolução
619/2016 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Autuação por Infração de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos,
ou porque não comprovou a entrega das Notificações de Autuação por Infração de
Trânsito aos destinatários, proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica
-os das respectivas Autuações por Infrações de Trânsito cometidas, concedendolhes, caso queiram, o prazo de trinta dias contados desta publicação, para interporem Defesa junto à Autoridade Municipal de Trânsito de Barbacena.

PORTARIA Nº 22.895 - NOMEAR Paula Michelle Teixeira Vieira Andrade, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Chefe de Convênios, na Diretoria de
Aquisições e Contratos, na Diretoria de Administração, na Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão, a partir desta data. Barbacena, 05 de outubro de 2021.
Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Nro. AIT

Placa

Data

Hora

Local da Infração

Cód Infração /
Desdobramento

AG04600715

GZD9D22

07/09/2021

11:05:14

PRACA ANDRADAS, 165

5185 / 1

AG04598184

HAA2F25

09/09/2021

10:20:51

PRACA PEDRO TEIXEIRA, 21

7633 / 2

E100250173

QKA6824

14/09/2021

18:20:40

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

6050 / 3

E100249986

PVV3623

12/09/2021

06:09:40

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

E100250283

KWM8637

16/09/2021

21:37:39

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO – PE 059/2021 – PRC 125/2021. OBJETO: Aquisição de materiais para
segurança sanitária e ações de promoção da saúde e prevenção à COVID-19. Abertura: 15/10/2021 – Horário: 09:00. Informações: licitacao@barbacena.mg.gov.br.
Marcos Vinícius do Carmo – Diretor de Licitações.

AG04601601

OQS7538

10/09/2021

09:19:17

RUA TOMAZ GONZAGA, 31OPOSTO

7366 / 2

E100250217

RFP7J51

15/09/2021

11:56:56

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

AG04597299

HOI8631

08/09/2021

09:23:36

RUA GETULIO VARGAS, 23

7293 / 0

AG04597300

HOI8631

08/09/2021

09:23:34

RUA GETULIO VARGAS, 23

5541 / 4

AG04600712

GRG3H31

07/09/2021

12:02:24

PRACA CONDE DE PRADOS, 40

5185 / 1

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

E100250129

QUF1647

13/09/2021

14:29:07

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

AG04597363

PYE0790

12/09/2021

12:47:56

RUA PROFESSOR NOE DE LIMA, SEM NUMERO

6041 / 2

E100250140

QUO4721

13/09/2021

14:14:21

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX2

7455 / 0

E100250382

RGB8C98

17/09/2021

19:39:14

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

AG04600713

HNH2014

07/09/2021

11:36:06

PRACA ANDRADAS, 165

6564 / 0

AG04600714

HNH2014

07/09/2021

11:36:42

PRACA ANDRADAS, 165

5185 / 1

E100250184

LQL2I71

14/09/2021

06:44:47

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX2

7455 / 0

AG04600911

QPL3B92

11/09/2021

10:10:40

PRACA ANDRADAS, 177

5541 / 4

AG04600440

KYK7200

13/09/2021

10:32:20

RUA OLEGARIO MACIEL, 101

5541 / 4

AG04600438

RFX4J82

13/09/2021

09:58:04

PRACA CONDE DE PRADOS, 55

5541 / 3

E100250085

GOX2292

13/09/2021

04:16:44

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

E100250316

RNB8A02

17/09/2021

09:57:24

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

AG04600721

HDD9532

07/09/2021

10:18:09

RUA TIRADENTES, 52

5185 / 1

AG04600626

OGQ3231

13/09/2021

11:22:46

RUA BARBARA HELIODORA, 57

7633 / 1

AG04601301

HOG6G95

08/09/2021

16:04:27

RUA CORONEL TEOFILO, 332

5541 / 4

Extrato de Termo de Apostilamento às Atas de Registro de Preços nºs068/2021 a
085/2021. Órgão Gerenciador: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/000109, da Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, e do Fundo Municipal de Saúde/
FMS, inscrito no CNPJ nº 14.675.553/0001-59. Processo Licitatório nº 065/2021 Pregão Eletrônico nº 033/2021. Objeto: Na forma do art.65, § 8º, da Lei nº 8.666
e posteriores alterações, vem, unilateralmente, proceder ao ajuste de despesas por
fonte de financiamento com inclusão das despesas 406 (Fonte 254) e 460 (Fonte 154), ficando ajustada a seguinte classificação: 10.122.0004.2.339-AÇÕES DE
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - 3.3.90.30-Material de Consumo
(406) - Fonte 254; 3.3.90.30 - Material de Consumo (460) - Fonte 154. Data de
Assinatura: 29/09/2021. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares do
Nascimento (Prefeito Municipal), e Arinos Brasil Duarte Filho (SecretárioMunicipal
de Saúde - SESAP).

AG04600622

QOA0019

10/09/2021

09:13:50

RUA JOSE BONIFACIO, 320

7366 / 2

AG04600710

FTZ4D22

07/09/2021

12:16:24

PRACA ANDRADAS, 165

5185 / 1

AG04600717

GRM3538

07/09/2021

10:49:53

PRACA ANDRADAS, 165

5185 / 1

E100250239

LLO4950

15/09/2021

16:33:27

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

E100250118

QQW4683

13/09/2021

11:49:50

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

AG04600711

QMS5174

07/09/2021

12:02:47

PRACA ANDRADAS, 165

5207 / 0

AG04600620

HCO0948

08/09/2021

09:27:39

RUA BELIZARIO PENA, 170

6041 / 2

E100250261

KFT6893

16/09/2021

14:14:12

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

AG04601024

GXA3430

08/09/2021

16:23:55

AVENIDA ELIEZER HENRIQUES, SEM NUMERO

5550 / 0

E100250228

DUP4052

15/09/2021

13:10:13

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

E100250250

GXQ6455

16/09/2021

07:52:24

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

E100250360

GZD6327

17/09/2021

15:42:44

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

6050 / 3

EXTRATO DE TERMO DE RERRATIFICAÇÃO

AG04594736

OWO5285

10/09/2021

15:30:26

PRACA DOS ANDRADAS, 112

5550 / 0

E100250393

HNI5527

17/09/2021

14:14:22

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX2

6050 / 3

AG04600723

GKS1365

13/09/2021

13:51:54

RUA ALCIDES MATEUS, 18

5185 / 1

AG04600722

GKS6908

10/09/2021

13:42:44

AVENIDA DOM PEDRO II, 1480

5185 / 1

AG04600709

GXJ4060

07/09/2021

12:19:34

PRACA ANDRADAS, 165

5185 / 1

E100250162

GNM0487

14/09/2021

12:18:06

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

E100250052

QPJ5410

12/09/2021

16:00:51

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

AG04601602

MSV5272

13/09/2021

16:08:00

RUA JOSE ANTONIO FRANCO, 145

5550 / 0

AG04600621

OLY9471

08/09/2021

16:53:55

RUA SENA MADUREIRA, 281

5550 / 0

E100250020

HEJ4I69

12/09/2021

10:24:02

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

E100250240

HDV6777

15/09/2021

11:30:21

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX2

6050 / 3

E100250206

RNP0C44

15/09/2021

09:31:35

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

AG04600716

OLV7756

07/09/2021

15:33:13

PRACA ANDRADAS, 165

5185 / 1

E100249997

HMJ9726

12/09/2021

06:38:44

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

AG04594740

EBT3H63

12/09/2021

15:33:11

RUA PROFESSOR NOE DE LIMA PROXIMO A
PRACA DA RUA BAHIA, SEM NUMERO

6041 / 2

AG04594738

HML9224

10/09/2021

15:39:23

RUA AMARILIO AUGUSTO DE PAULA, 27

5185 / 2

E100249975

DQN6A33

12/09/2021

02:08:01

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

AG04600625

QWX0610

13/09/2021

10:48:06

RUA TOMAZ GONZAGA, 142

7633 / 1

E100250151

GKS8E24

14/09/2021

08:55:42

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO - SEPLAN
Secretária: Tatiana Filardi de Campos

AVISO DE LICITAÇÃO

Extrato Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviçosnº 054/2021.
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN. Contratada: SERVIÇO
DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº
16.589.137/0001-63. Processo Licitatório nº 060/2021- Dispensa Licitatória nº
012/2021. Objeto: Alterar a planilha constante na “Cláusula Segunda - Dos Preços,
Especificações e Quantitativos”, e incluir os Subitens 8.13, 8.14 e 8.15 e respectivos
subitens à “Cláusula Oitava - Das Condições de Execução”. Data de Assinatura:
21/09/2021. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento
(Prefeito Municipal), Tatiana Filardi de Campos (Secretária Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN), e João Roberto Marques Lobo, p/Afonso Maria Rocha e
Marden Márcio Magalhães (Contratada).

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

Extrato Termo de Rerratificação ao Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviçosnº 049/2019.Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Saúde - SESAP e do Fundo
Municipal de Saúde/FMS, inscrito no CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59. Contratada: LABORATÓRIO SANTA CLARA DE BARBACENA LTDA, empresa inscrita no CNPJ
sob o nº 05.575.534/0001-60. Processo Licitatório nº 088/2018 - Inexigibilidade
Licitatória nº 002/2018. Objeto: Fica corrigido/alterado erro meramente material
no título do Sexto Termo Aditivo, onde se lê: “Sexto Termo Aditivo ao Contrato
de Prestação de Serviços nº 088/2018”, leia-se: “Sexto Termo Aditivo ao Contrato
de Prestação de Serviços nº 049/2018”; fica corrigido/alterado erro meramente
material no preâmbulo do Sexto Termo Aditivo, onde se lê: “(...) firmar o 6º Termo
Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 048/2018(...)”, leia-se: “(...) 6º
Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 049/2018 (...)”. Data de
assinatura: 29/09/2021. Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal).
Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
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AG04600709

GXJ4060

07/09/2021

12:19:34

PRACA ANDRADAS, 165

5185 / 1

E100250162

GNM0487

14/09/2021

12:18:06

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

E100250052

QPJ5410

12/09/2021

16:00:51

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

AG04601602

MSV5272

13/09/2021

16:08:00

RUA JOSE ANTONIO FRANCO, 145

5550 / 0

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, inscrito no CNPJ sob o número 20.289.385.0001-66,

AG04600621

OLY9471

08/09/2021

16:53:55

RUA SENA MADUREIRA, 281

5550 / 0

com sede na Praça dos Andradas, nº 112 – Bairro Centro, torna público para o conhecimento dos

E100250020

HEJ4I69

12/09/2021

10:24:02

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

E100250240

HDV6777

15/09/2021

11:30:21

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX2

6050 / 3

E100250206

RNP0C44

15/09/2021

09:31:35

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

A sessão pública do Pregão será no Setor de Licitação da Câmara Municipal de Barbacena, situada na

AG04600716

OLV7756

07/09/2021

15:33:13

PRACA ANDRADAS, 165

5185 / 1

Praça dos Andradas, nº 112 – Bairro Centro, Barbacena/MG, no dia 19/10/2021, às 14:00 horas, onde

E100249997

HMJ9726

12/09/2021

06:38:44

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

realizar-se-á o credenciamento e o recebimento dos envelopes contendo a proposta e a habilitação dos

AG04594740

EBT3H63

12/09/2021

15:33:11

AG04594738

HML9224

10/09/2021

15:39:23

RUA AMARILIO AUGUSTO DE PAULA, 27

5185 / 2

E100249975

DQN6A33

12/09/2021

02:08:01

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

Constitui objeto da presente licitação a contratação de instituição financeira, pública ou privada, para em

AG04600625

QWX0610

13/09/2021

10:48:06

RUA TOMAZ GONZAGA, 142

7633 / 1

caráter de exclusividade, realizar serviços centralizados de processamento da folha de pagamento da

E100250151

GKS8E24

14/09/2021

08:55:42

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

Pregoeiro: Albino Lucciani Pereira de Carvalho

interessados, que fará realizar licitação para a contratação do objeto informado na cláusula 2 deste Edital,
cuja direção e julgamento serão realizados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pela
Portaria157/2021, em conformidade com os preceitos da Lei Federal n° 8.666/93 e modificações posteriores.

licitantes.
RUA PROFESSOR NOE DE LIMA PROXIMO
A
6041 / 2
BARBACENA,
TERÇA-FEIRA,
05
DE OUTUBRO DE 2021
PRACA DA RUA BAHIA, SEM NUMERO
1– OBJETO

Câmara, sem ônus para o Contratante, abrangendo todos os servidores efetivos, contratados e agentes
políticos.

E100250130

HIW1H92

13/09/2021

17:15:49

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7463 / 0

AG04600719

HIJ6776

07/09/2021

10:44:14

RUA 15 DE NOVEMBRO, 231

5185 / 1

E100250041

DWF6178

12/09/2021

14:40:29

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

Em caráter de exclusividade a centralização de processamento de créditos da folha de pagamento gerada pelos

E100250019

AIW6657

12/09/2021

08:13:35

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7463 / 0

órgãos e entidades da Câmara, a serem creditados em conta de titularidade de seus servidores efetivos,

E100250349

PBG2A03

17/09/2021

14:36:31

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

E100250074

PVC6759

12/09/2021

15:56:29

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX2

7463 / 0

AG04600726

GVS5488

13/09/2021

07:09:13

AVENIDA DOM PEDRO II, 1480

5185 / 1

titularidade dos beneficiários, por eles livremente abertas em outras instituições financeiras, em conformidade

AG04601210

PVX7527

08/09/2021

14:51:44

RUA 15 DE NOVEMBRO, 186

5452 / 1

com as regulamentações do Banco Central do Brasil.

AG04590380

PWD0034

09/09/2021

20:26:34

PRACA PRACA DOS ANDRADAS, S N

7633 / 1

E100250294

RFU2G34

17/09/2021

10:20:22

Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1

7455 / 0

E100250305

OXB3112

17/09/2021

15:17:29

Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2

7455 / 0

AG04594739

PWK6018

12/09/2021

08:33:51

RUA PROFESSOR NOE DE LIMA PROXIMO A
PRACA DA RUA BAHIA, SEM NUMERO

6041 / 2

2- DESCRIÇÃO DO OBJETO:

contratados e agentes políticos, no banco contratado.
A instituição financeira contratada deve assegurar, sem ônus para a contratante e seus servidores, a
faculdade de transferência, com disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de depósitos de

3- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, nacionais ou
estrangeiras autorizadas a funcionar no país, desde que seu objetivo social seja compatível com o objeto licitado
e que atenderem às condições de participação e habilitação estabelecidas neste Edital, inclusive quanto à
documentação que consiste
em:
CÂMARA

E100250107

HKQ6184

13/09/2021

10:57:20

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

AG04600718

GKS8149

07/09/2021

10:47:11

PRACA ANDRADAS, 165

5185 / 1

AG04600724

HHR4365

13/09/2021

15:48:22

RUA BENJAMIN CONSTANT, 97

5541 / 4

E100250371

QPK8018

17/09/2021

15:43:00

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

6050 / 3

E100250063

PXI9283

12/09/2021

17:02:00

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos

E100250008

HNP9442

12/09/2021

06:56:45

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

inerentes ao certame, conforme modelo do anexo I e cláusula 4 – CREDENCIAMENTO, deste edital;

E100250338

MTA9B76

17/09/2021

14:35:51

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

E100250096

COG7079

13/09/2021

08:15:10

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

AG04600624

FWQ5498

10/09/2021

15:49:10

LGO MARECHAL DEODORO, 86

6530 / 0

AG04600000

PVA7300

10/09/2021

09:08:18

RUA JOSE BONIFACIO, 341OPOSTO

7366 / 2

AG04594737

QUI7700

10/09/2021

15:42:06

RUA AMARILIO AUGUSTO DE PAULA, 27

5185 / 1

AG04600725

HMM8682

13/09/2021

15:38:59

RUA 7 DE SETEMBRO, 337

5185 / 1

AG04601212

KQB8398

08/09/2021

15:19:42

PRACA ANDRADAS, 177

5541 / 4

AG04601506

HHL0396

09/09/2021

16:00:49

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 162

6050 / 1

AG04600627

OQR8777

14/09/2021

11:23:43

RUA TEOFILO OTONI, 156

7633 / 1

AG04601505

QUZ4082

09/09/2021

09:18:03

RUA PRESIDENTE KENNEDY, 696

5460 / 0

AG04601023

PXL4241

04/09/2021

10:26:23

RUA ENGENHEIRO ANTONIO J A DE SOUZA, 221

7633 / 1

E100250350

GZH7709

17/09/2021

14:52:59

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

E100250030

HLT9309

12/09/2021

11:48:30

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

E100250272

QOX5765

16/09/2021

14:26:40

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

AG04600335

HHK8015

11/09/2021

18:02:20

AVENIDA ELIEZER HENRIQUES, SEM NUMERO

5550 / 0

E100250195

GUO1638

15/09/2021

06:54:18

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

AG04601603

MRC8143

13/09/2021

11:00:49

RUA TOMAZ GONZAGA, 142

7366 / 2

AG04600439

KUZ4882

13/09/2021

10:26:45

RUA OLEGARIO MACIEL, 87

5550 / 0

E100250327

NYE5B61

17/09/2021

12:32:49

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

7455 / 0

AG04600623

HHI7151

10/09/2021

09:10:43

RUA JOSE BONIFACIO, 320

7366 / 2

AG04601211

OQP7G51

08/09/2021

14:51:15

RUA 15 DE NOVEMBRO, 186

5452 / 1

MUNICIPAL DE

Praça dos Andradas, 112, Centro, Barbacena - MG - CEP 36200-901 – Tel. (32) 3333-1015
e-mails: jacqueline.paula@barbacena.mg.gov.br, douglas.martins@barbacena.mg.gov.br,

BARBACENA

2
a) Credenciamento junto ao Pregoeiro, devendo o interessado, ou seu representante, comprovar a

(apresentação deste documento no início da reunião, fora dos envelopes).
b) Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos
termos do art. 4º, VII, da Lei 10.520/02, conforme modelo do ANEXO II, sujeitando- se às sanções legais na
hipótese de declaração falsa; (apresentação deste documento no início da reunião, fora dos envelopes).
c) Envelope lacrado, indevassável, contendo a proposta comercial, devendo constar na parte externa a
razão social do licitante e os seguintes dizeres:

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA – SETOR DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°
002/2021 PROPOSTA
d) Envelope lacrado, contendo os documentos de habilitação, devendo constar na parte externa a razão
social do licitante e os seguintes dizeres:

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA – SETOR DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°
002/2021 HABILITAÇÃO
Não poderão participar desta licitação:
Empresas declaradas inidôneas ou inadimplentes com a Câmara de Barbacena; que estejam sob falência,
concurso de credores, em dissolução e liquidação ou em regime de sub- contratação.

4- CREDENCIAMENTO
Na sessão pública do Pregão, será realizado o credenciamento dos licitantes, os quais deverão
apresentar:
a) Cópia de documento de identificação com foto do representante, autenticado ou acompanhado do
original;
b) Carta de credenciamento, podendo ser usado modelo constante do Anexo I OU procuração pública ou
particular que os habilitem a participar do certame, ofertar lances e a responder pelo licitante.
c) Cópia autenticada do ato constitutivo, acompanhado da ata de eleição dos sócios/contrato social e
alterações/declaração de empresário individual se for o caso;

Barbacena 5 de Outubro de 2021
Odilon Grossi Couto

Fica vedado o credenciamento de um mesmo representante para mais de um licitante para itens/lotes
idênticos.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

CÂMARA
Caso o credenciado
seja sócio ou dirigente da empresa é indispensável que se comprove, na ocasião,

MUNICIPAL DE

ser detentor de poderes que o habilitem a formular lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame,

BARBACENA

em nome do licitante.

3
5- FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS
Praça dos Andradas, 112, Centro, Barbacena - MG - CEP 36200-901 – Tel. (32) 3333-1015
A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
e-mails: jacqueline.paula@barbacena.mg.gov.br, douglas.martins@barbacena.mg.gov.br,
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
CÂMARA
Presidente:

b) número do processo e do certame;
c) descrição sucinta do objeto da presente licitação, em conformidade com a especificação descrita no

Ewerton José Duarte Horta Júnior

MUNICIPAL DE

BARBACENA

Anexo I deste Edital;
d) valor total ofertado, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua

EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021 –

apresentação. Nos preços propostos deverão estar incluídos além do lucro, todas as despesas e custos, como
por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas

1

com a prestação do serviço objeto da presente licitação, permitida a apresentação de proposta para o item licitado;

PROCESSO N° 103/2021 TIPO DE LICITAÇÃO – MAIOR OFERTA

NÃO SERÁ ACEITA, para o item licitado oferta inferior a:
Item 01 do Anexo I: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais );
e) Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura

Pregoeiro: Albino Lucciani Pereira de Carvalho

das propostas. Caso não conste prazo de validade expresso, este será considerado como sendo de 60 (sessenta)
dias;

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, inscrito no CNPJ sob o número 20.289.385.0001-66,

f) Condição de pagamento: de até 30 (trinta) dias contados a partir da data da assinatura do contrato;

com sede na Praça dos Andradas, nº 112 – Bairro Centro, torna público para o conhecimento dos

g) Data e assinatura do Representante Legal do proponente;

interessados, que fará realizar licitação para a contratação do objeto informado na cláusula 2 deste Edital,

h) Dados (nome, RG, CPF, endereço residencial completo, e-mail institucional e telefone) dorepresentante

cuja direção e julgamento serão realizados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pela

legal da empresa, designado para eventual e posterior assinatura do Contrato;

Portaria157/2021, em conformidade com os preceitos da Lei Federal n° 8.666/93 e modificações posteriores.

É de inteira responsabilidade do licitante o preço e demais condições apresentadas, salvo se no momento

A sessão pública do Pregão será no Setor de Licitação da Câmara Municipal de Barbacena, situada na

da abertura da proposta for alegado erro, e aceito pelo(a) Pregoeiro(a), será registrado em ata, devendo o item

Praça dos Andradas, nº 112 – Bairro Centro, Barbacena/MG, no dia 19/10/2021, às 14:00 horas, onde

ser desconsiderado da proposta. (verificar conveniência)

realizar-se-á o credenciamento e o recebimento dos envelopes contendo a proposta e a habilitação dos

Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer a MAIOR OFERTA PELO

licitantes.

ITEM.
Serão desclassificadas as propostas que conflitarem com as normas do Edital ou da legislação em vigor;

1– OBJETO
Constitui objeto da presente licitação a contratação de instituição financeira, pública ou privada, para em
caráter de exclusividade, realizar serviços centralizados de processamento da folha de pagamento da

Serão rejeitadas as propostas que:

6

a) Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores;
b) Estejam, incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita

de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

NÃO SERÁ ACEITA, para o item licitado oferta inferior a:

As certidões apresentadas com validade expirada acarretarão em inabilitação do proponente. As

Item 01 do Anexo I: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais );
e) Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura

Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com datade emissão não superior

das propostas. Caso não conste prazo de validade expresso, este será considerado como sendo de 60 (sessenta)

a 180 (cento e oitenta) dias consecutivos de antecedência da data previstapara apresentação das propostas.

dias;
f) Condição de pagamento: de até 30 (trinta) dias contados a partir da data da assinatura do contrato;

8- DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA

g) Data e assinatura do Representante Legal do proponente;

A Instituição Financeira disponibilizará, sem ônus para a Câmara e,sem direito a ressarcimento, sistemas

h) Dados (nome, RG, CPF, endereço residencial completo, e-mail institucional e telefone) dorepresentante

eficientes e seguros de informática capazes de executar todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das

legal da empresa, designado para eventual e posterior assinatura do Contrato;

condições deste Termo de Referência, compatibilizados com os sistemas de “Pessoal” e de “Execução

É de inteira responsabilidade do licitante o preço e demais condições apresentadas, salvo se no momento

Orçamentária, Contábil e Financeira” da Câmara.

da abertura da proposta for alegado erro, e aceito pelo(a) Pregoeiro(a), será registrado em ata, devendo o item

Todas as trocas de dados e informações entre a Instituição Financeira e a Câmara, serão efetuadas por

ser desconsiderado da proposta. (verificar conveniência)

métodos seguros, modernos e devidamente protegidos de forma a garantir o sigilo, a veracidade e a autenticidade

da origem
dos dados
e CÂMARA
das informações, sob
pena2021
de responsabilidade administrativa, civil e criminal.
BARBACENA, TERÇA-FEIRA, 05
DE
OUTUBRO
DE
Obrigatoriamente,
os computadores
MUNICIPAL
DE e usuários envolvidos deverão ter suas identidades verificadas, por

Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer a MAIOR OFERTA PELO
ITEM.

Serão desclassificadas as propostas que conflitarem com as normas do Edital ou da legislação em vigor;

certificação digital ou equivalente, e as informações deverão ser criptografadas.

BARBACENA

Serão rejeitadas as propostas que:

A Instituição Financeira se compromete a manter pessoal técnico capacitado e habilitado, em número
6
adequado às necessidades, para lidar com as operações inerentes aos sistemas, indicando 1(um) gestor e 1(um)
Praça dos Andradas, 112, Centro, Barbacena - MG - CEP 36200-901 – Tel. (32) 3333-1015
suplente com e-mails:
poderes jacqueline.paula@barbacena.mg.gov.br,
idôneos de direção e supervisão.
douglas.martins@barbacena.mg.gov.br,

a) Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores;
b) Estejam, incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita
identificação do serviço licitado;
c) Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o Edital, ou

9- DAS OCORRÊNCIAS JUDICIAIS:

apresentarem preço inferior ao mínimo fixado;

A Instituição Financeira se compromete a atender à solicitação da Câmara sobre qualquer determinação

d) Não estiverem assinadas pelo representante legal da empresa, salvo suprimento previsto no edital.

que implique débito ou bloqueio nas contas de servidores, inclusive os provenientes de decisões judiciais e dos

Caso exista algum fato que impeça a participação de qualquer licitante, ou o mesmo tenha sido declarado

sequestros, em até 48 horas.

inidôneo para licitar ouCÂMARA
contratar com a Administração Pública, este fica impedido de participar da presente

MUNICIPAL DE

A solicitação poderá ser feita na Câmara Municipal de Barbacena, pelo respectivo Diretor Geral, por

licitação, correspondendo a simples apresentação da proposta indicada por parte do licitante, de que inexistem

qualquer meio idôneo, e deve ser atendida em até 48 horas.

BARBACENA

fatos que impeçam a sua participação na presente licitação.

Cumpridas as ordens judiciais, caberá a Câmara, em caso de discordância, a adoção de medidas administrativas

4
Praça
112,
MG - CEP
– Tel.
(32)
3333-1015
A falta
dedos
dataAndradas,
e/ou rubrica
da Centro,
propostaBarbacena
poderá ser- suprida
pelo36200-901
representante
legal
presente
à Sessão
e-mails: jacqueline.paula@barbacena.mg.gov.br, douglas.martins@barbacena.mg.gov.br,
de abertura dos envelopes das Propostas de Preços, com poderes para esse fim.

e judiciais cabíveis.

10- DOS CRÉDITOS E PERIODICIDADE DOS PAGAMENTOS AOS SERVIDORES:

A falta de CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados constantes dos

A forma de pagamento obedecerá as disposições do Banco Central do Brasil – BACEN compatibilizadas

documentos apresentados dentro do envelope de documentação de habilitação.

com os sistemas da Câmara.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação por parte do licitante das condições

O pagamento dos servidores efetivos, contratos e agentes políticos será efetuado por meio de crédito em

estabelecidas no Edital e seus Anexos.

conta salário, podendo ser realizado de outra forma após análise conjunta pela Instituição Financeira e a Câmara.
A movimentação da conta salário dos servidores efetivos, contratados e agentes políticos dar- se-á nos

6- ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES

estritos termos da legislação pertinente.

No dia, hora e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, será realizada sessão pública para

A Câmara estará isento de toda e qualquer cobrança de tarifa, taxa ou similar não prevista no edital,

recebimento dos envelopes, devendo o interessado ou seu representante, identificar- se e, se for o caso,

referente ao objeto licitado.

comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de proposta e para a prática de todos os demais

O pagamento dos servidores, inclusive o décimo terceiro salário ou gratificação natalina, será realizado

atos inerentes ao certame.

de acordo com o calendário definido anualmente pela Câmara, podendo ser mantido o atual calendário que

Após o credenciamento dos representantes e o recebimento dos envelopes, dar-se-á início à abertura

compreende:

dos envelopes de propostas. Aberto o primeiro envelope não será aceita a participação de nenhuma licitante

Remunerações e proventos mensais, até o 5º (quinto) dia útil do mês imediatamente subsequente ao de

retardatária.

referência;

O Pregoeiro verificará a adequação das propostas e desclassificará as propostas que estiverem em

Décimo Terceiro ou Gratificação Natalina, até o dia 20 (vinte) de dezembro do anode competência.

desacordo com este edital.
O Pregoeiro classificará o autor da maior oferta do item descritos no Anexo VI.

11- PROCEDIMENTOS E ROTINAS OPERACIONAIS:

O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentar

A Instituição Financeira deverá mobilizar os recursos materiais e humanos necessários à adequada

lances verbais, a partir do autor da proposta classificada, em ordem crescente de valor. Dos lances ofertados

operacionalização do Sistema de Folha de Pagamento de Pessoal, movimentação das contas e atendimento

não caberá retratação.

direto, em conformidade com o cronograma de pagamentos considerando a totalidade de servidores.

Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio, pelo sistema

A Câmara promoverá divulgação aos seus servidores, dos procedimentos a serem observados para

MEMORY, para determinação da ordem de oferta dos lances.

CÂMARA

abertura e manutenção da conta junto à Instituição Financeira, em até 10 (dez) dias da celebração do respectivo

Somente será(ão) aceito(s) lance(s) que seja(m) superior(es) ao valor do Maior preço total do item cotado

contrato.

na proposta escrita e / ou do último maior lance verbal oferecido, observado(s) o(s) seguinte(s) limite(s) mínimo(s)

7
Praça dos Andradas, 112, Centro, Barbacena - MG - CEP 36200-901 – Tel. (32) 3333-1015
do efetivo pagamento, por meio de sistemas eficientes e seguros da própria Instituição Financeira compatibilizado
e-mails: jacqueline.paula@barbacena.mg.gov.br, douglas.martins@barbacena.mg.gov.br,
com os sistemas da Câmara e mediante recibo de entrega imediato, arquivos contendo os valores

6.1 - LIMITE MÍNIMO DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO À PROPOSTA DE MAIOR PREÇO E/OU
AO DO ÚLTIMO LANCE OFERECIDO:
ACRÉSCIMO MÍNIMO

01 – PROCESSAMENTO DA FOLHA DA CÂMARA

20.000,00

BARBACENA

A Câmara, encaminhará à Instituição Financeira, com antecedência mínima de 01 (um) dia útil da data

de acréscimo:

ITEM DA PROPOSTA

MUNICIPAL DE

individualizados dos créditos dos servidores.
A Instituição Financeira realizará os testes necessários à validação dos arquivos referenciados

A desistência em apresentar lance verbal implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e na

anteriormente citados, informando a Câmara da existência de eventuais inconsistências, no mesmo dia de sua

manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de posterior ordenação das propostas.

recepção.

Se não forem ofertados lances verbais, será verificada a conformidade entre a melhor proposta escrita e

CÂMARA

No caso de haver alguma inconsistência quanto aos arquivos, a Câmara, respectivamente, emitira novo

o valor praticado no mercado, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com o proponente.

MUNICIPAL DE

arquivo, retificado e transmitindo nas condições já previstas, até a data do débito da conta corrente, com recibo

Ocorrendo hipótese de igualdade entre duas ou mais propostas sem oferecimento de lances verbais, o

BARBACENA

de entrega imediato.

Pregoeiro realizará sorteio para efetuar a classificação das propostas.

A Instituição Financeira disponibilizará imediatamente arquivo retorno em meio digital, que permita a

5
O Praça
encerramento
da etapa
dar-se-á -quando,
convocados
Pregoeiro,
os licitantes
dos Andradas,
112,competitiva
Centro, Barbacena
MG - CEP
36200-901pelo
– Tel.
(32) 3333-1015
e-mails:
jacqueline.paula@barbacena.mg.gov.br,
douglas.martins@barbacena.mg.gov.br,
manifestarem desinteresse em apresentar novos lances.

confirmação dos créditos pagos e não pagos aos servidores.
A Instituição Financeira, a pedido da Câmara, efetuará o cancelamento do pagamento a ser efetuado aos
servidores, devendo a solicitação ser feita até o dia útil anterior ao da liberação do arquivo de pagamento.

Após a disputa de lances, ocorrendo alteração do valor da proposta escrita, constará de ata a alteração

A Instituição Financeira disponibilizará à Câmara, até o dia 20 (vinte) de cada mês, através de sistema

e o licitante declarado vencedor assinará a mesma como comprovação eaceitação das alterações com os

próprio e eficiente, o mês de competência, o CPF, o nome

preços readequados, bem como, assinatura no mapa de apuraçãoemitido pelo sistema.

dos servidores e

relações de descontos e

consignações possibilitando proceder aos controles necessários.
A Instituição Financeira deverá dispor de rotina de pagamento, para atendimento de determinações

7- HABILITAÇÃO

judiciais, de modo a possibilitar que o pagamento seja efetuado em conta de terceiros, inclusive em outras

Encerrada a fase competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro comprovará as condições de habilitação

instituições financeiras, sem que isso implique em despesas para a Câmara, não cabendo qualquer indenização

do autor da melhor oferta, recebendo seu envelope de habilitação.

ou ressarcimento.

O envelope deverá conter:

As transferências dos recursos financeiros necessários à cobertura da conta corrente denominada

Declarações de acordo com o modelo do Anexo V;

“Provisão de Folha de Pagamento” seja por transferência entre contas correntes na mesma Instituição Financeira,

PARA LICITANTES NÃO CADASTRADOS:

seja por qualquer meio de transferência bancária, de forma a prover saldo suficiente à execução dos pagamentos,

Documentos constantes do Anexo IV;

será efetuada pela Câmara com antecedência mínima de 01 (um) dia.

A não apresentação dos documentos solicitados implicará a inabilitação do proponente nesta licitação.

A Instituição Financeira deverá proceder aos créditos nas contas salários individuaisde cada servidor em

Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou qualquer processo de cópia

data da ordem de pagamento efetuada pela Câmara.

autenticada em cartório ou por servidor do Setor de Licitação, e ainda, por publicação em órgão da Imprensa
Oficial.

12- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO A CÂMARA:

Se o detentor da melhor proposta desatender as exigências previstas nesta cláusula será inabilitado e o

O valor mínimo a ser ofertado na licitação foi definido em igualdade ao valor obtido pela Câmara em

pregoeiro examinará a oferta subseqüente na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e

contrato vigente, atualizado em conformidade com os dispositivos do Código Tributário do Município avultando

procedendo a sua habilitação, repetindo este procedimento sucessivamente, se for necessário, até a apuração

ao total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

O pagamento do valor homologado na licitação deverá ser efetuado pela CONTRATADA em parcela

As certidões apresentadas com validade expirada acarretarão em inabilitação do proponente. As

única no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da assinatura do contrato, mediante crédito

Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com datade emissão não superior

na conta nº. xxxxxxxx CÂMARA
de titularidade da Câmara, na Agência xxxxxxx -do Banco,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx em

a 180 (cento e oitenta) dias consecutivos de antecedência da data previstapara apresentação das propostas.

MUNICIPAL DE

Barbacena - MG.

BARBACENA

Em caso de atraso no pagamento ao que se refere o subitem 13.3, a contratada deverá pagar à Câmara

8- DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA
A Instituição Financeira disponibilizará, sem ônus para a Câmara e,sem direito a ressarcimento, sistemas
condições deste Termo de Referência, compatibilizados com os sistemas de “Pessoal” e de “Execução

8
Praça dos Andradas, 112, Centro, Barbacena - MG - CEP 36200-901 – Tel. (32) 3333-1015
Municipal de Barbacena - MG a multa diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) até o vigésimo dia, e
e-mails: jacqueline.paula@barbacena.mg.gov.br, douglas.martins@barbacena.mg.gov.br,
no vigésimo primeiro será aplicada uma multa de 6% (seis por cento) sobre o valor da proposta adjudicada, além

Orçamentária, Contábil e Financeira” da Câmara.

de sujeitar-se às penalidades previstas neste instrumento e outros normativos aplicáveis.

eficientes e seguros de informática capazes de executar todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das

Todas as trocas de dados e informações entre a Instituição Financeira e a Câmara, serão efetuadas por
métodos seguros, modernos e devidamente protegidos de forma a garantir o sigilo, a veracidade e a autenticidade

13- DO INICIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO PERÍODO DE TRANSIÇÃO.

da origem dos dados e das informações, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal.
Obrigatoriamente, os computadores e usuários envolvidos deverão ter suas identidades verificadas, por

A contratada deverá iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a

certificação digital ou equivalente, e as informações deverão ser criptografadas.

contar do recebimento da ordem de serviço.

A Instituição Financeira se compromete a manter pessoal técnico capacitado e habilitado, em número

Praça dos Andradas, 112, Centro, Barbacena - MG - CEP 36200-901 – Tel. (32) 3333-1015
e-mails: jacqueline.paula@barbacena.mg.gov.br, douglas.martins@barbacena.mg.gov.br,

No período de transição até a abertura da totalidade das contas salário, as transferências dos salários

7

serão realizadas na forma atual, pela instituição financeira contratada anteriormente, respeitando sempre o prazo
máximo de 30 (trinta) dias do item anterior.

e créditos de salários suplementares mediante custo zero.
A instituição financeira deverá lançar os créditos nas contas correntes dos servidores, referentes aos
valores líquidos das folhas de pagamento mensais, 13º salário, férias e demais créditos originários da relação de

CÂMARA

trabalho entre estes e a Câmara.

MUNICIPAL DE

Qualquer outro serviço não previsto nos itens anteriores, não poderá ser tarifado em valor superior aos

BARBACENA

praticados para os demais correntistas da Instituição Financeira contratada.
Os servidores devem efetuar as aberturas das contas no prazo fixado no item 14.

8
Municipal de Barbacena - MG a multa diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) até o vigésimo dia, e

Não será efetuado pagamento em cheque.

no vigésimo primeiro será aplicada uma multa de 6% (seis por cento) sobre o valor da proposta adjudicada, além

Todo pagamento somente será efetuado por meio de crédito em Conta Corrente, em caso de não haver

de sujeitar-se às penalidades previstas neste instrumento e outros normativos aplicáveis.

a conta aberta no prazo determinado, o pagamento ficará pendente até a regularização, ou, se for o caso, revertido
a Câmara.
A instituição financeira contratada, responderá por eventuais danos que vier a causar a Câmara ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
BARBACENA, TERÇA-FEIRA, 05
DE OUTUBRO DE 2021

13- DO INICIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO PERÍODO DE TRANSIÇÃO.

A instituição financeira contratada responderá por todos os impostos, taxas, seguros e quaisquer outros

A contratada deverá iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a

encargos que incidam ou venham a incidir sobre os respectivos serviçosa serem prestados.

contar do recebimento da ordem de serviço.
No período de transição até a abertura da totalidade das contas salário, as transferências dos salários
serão realizadas na forma atual, pela instituição financeira contratada anteriormente, respeitando sempre o prazo

17- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

máximo de 30 (trinta) dias do item anterior.

Provisionar disponibilidade financeira compatível com os arquivos das Folhas de Pagamento junto à
licitante vencedora do item I, até o último dia útil antecedente ao da liberação do pagamento aos servidores da
Câmara;

14- PROCEDIMENTO DA CONTA DO SERVIDOR:
A instituição financeira vencedora da licitação deverá abrir e manter, sem ônus para a contratante, conta

Enviar mensalmente por meio eletrônico, com 02 (dois) dias de antecedência da efetivação do crédito, na

salário para os servidores da Câmara, efetuando, se necessária, a coleta de dados, documentos e assinaturas

conta dos servidores, os relatórios com todos os dados que possibilite a instituição financeira efetuar os créditos

para efeito de recepção de depósito de salários, subsídios e valores dos créditos informados pela contratante em

e as transferências nas contas indicadas;
Prestar todo o apoio necessário a licitante vencedora para que seja alcançado o objeto do termo em toda

relatórios de folha de pagamento, sendo facultada, a critério do servidor, a conversão da conta salário em conta-

a sua extensão.

corrente, prevalecendo as atuais contas em caso de ser vencedora a instituição atualmente contratada para os

Enviar mensalmente por meio eletrônico, com 01 (um) dia útil de antecedência da efetivação do crédito

serviços ora licitados.

na conta dos servidores, os relatórios com todos os dados que possibilitem à instituição financeira efetuar os

As contas serão abertas no local definido pela Instituição, podendo ser na agência ou não e o horário

créditos e as transferências nas contas indicadas.

poderá observar o funcionamento das agências bancárias ou ser definido em comum acordo com a Câmara e a
Instituição.

18 – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E RECURSO

CÂMARA

Decairá do direito de impugnação dos termos deste Edital, perante ao Setor de Licitação, qualquer

15- CONDIÇÕES GERAIS PARA CONTRATAÇÃO

MUNICIPAL DE

pessoa que não se manifestar até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura do Pregão, apontando as

Após a homologação desta licitação, a empresa vencedora firmará contrato com a Câmara de Barbacena,

BARBACENA

que incluirá as condições estabelecidas neste edital, Minuta de Contrato e nos demais anexos, além de outras

falhas e irregularidades que o viciaram;

fixadas na proposta vencedora e necessárias à fiel execução do objeto licitado.

11
Praça dos Andradas,
112,somente
Centro, protocolizada
Barbacena - MG
CEP de
36200-901
Tel.Câmara
(32) 3333-1015
A impugnação
será aceita
no -setor
protocolo– da
Municipal de
e-mails: jacqueline.paula@barbacena.mg.gov.br, douglas.martins@barbacena.mg.gov.br,
Barbacena;

A vigência do contrato será de 60 (sessenta) meses, contados a partir da assinatura do contrato, com
eficácia legal a partir da publicação do respectivo Extrato.

Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, antes da data

O contrato poderá ser alterado nos termos dos arts. 57 e 65 da Lei 8.666/93, desde haja interesse público.

de abertura da Sessão do Pregão;

A licitante vencedora terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação,

A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no item 1 desta Cláusula, não a caracterizará

para assinatura do contrato.

como tal, recebendo tratamento como mera informação;

Ocorrendo o descumprimento do previsto no item anterior, a Câmara de Barbacena convocará os

CÂMARA

Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para nova negociação.

MUNICIPAL DE

recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das

A licitante contratada não poderá ceder o contrato total ou parcialmente a terceiros, sem prévia e expressa

BARBACENA

concordância da Câmara.

razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual

9
Praça dos
Andradas,
112,manter,
Centro,durante
Barbacena
- CEPdo
36200-901
Tel.
(32) 3333-1015
A licitante
vencedora
deverá
toda- aMG
vigência
contrato, –em
compatibilidade
com as
e-mails: jacqueline.paula@barbacena.mg.gov.br, douglas.martins@barbacena.mg.gov.br,
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar

número de dias, que começarão a correr a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos;

a contratante imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.

na respectiva ata, sendo que o prazo de 3 (três) dias para contrarrazões contar- se-á da data da lavratura da ata;

O licitante poderá apresentar as razões do recurso no ato do Pregão, as quais serão reduzidas a termo
O encaminhamento das razões e eventuais contrarrazões deverá ser feito por escrito e protocolado no

16- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Setor de Protocolo, na Praça dos Andradas, nº 112, Centro, Barbacena/MG, no horário de 13:00 às 17:00 horas;

A instituição financeira deverá efetuar os créditos dos pagamentos nas contas dos servidores, sem

Os recursos serão dirigidos ao Pregoeiro que, não reconsiderando sua decisão o fará

qualquer custo, em conformidade com as informações repassadas pela Câmara;

subir ao

Presidente do Legislativo, devidamente informado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ao qual deverá proferir

A instituição financeira contratada deve assegurar a faculdade de transferência (PORTABILIDADE), com

sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

disponibilidade no prazo estipulado conforme o presente edital e dos créditos para conta de depósitos de

A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto ao resultado do certame, importará

titularidade dos beneficiários, por eles livremente abertas, em conformidade com Resolução do Banco Central;

decadência do direito de recurso;

Os serviços ofertados deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas

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

baixadas pelos órgãos competentes de controle e fiscalização, bem como às normas e legislações alusivas

às Instituições Financeiras, além de atender à Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor)

19– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

no que for pertinente;

A proponente que fornecer declaração falsa relativa aos cumprimentos dos requisitos de habilitação,

A instituição financeira deverá ter sistema informatizado compatível com os sistemas de “Pessoal” e de

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

“Execução Orçamentária, Contábil e Financeira” da contratante, para que todas as operações sejam processadas

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

por meio eletrônico e on-line, sendo que no caso de incompatibilidade, todas as despesas necessárias para tal

contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos (art. 7º da Lei Federal 10.520/2002),

adaptação correrão por conta da contratada;

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

A instituição bancária deve aprimorar-se e inovar sempre os produtos e serviços oferecidos aos

própria autoridade que aplicou a penalidade.

servidores municipais e manter uma assessoria especializada em análises confiáveis de seus investimentos e

A inexecução total ou parcial do contrato ou instrumentos equivalentes, assim como a execução irregular,

taxas de retorno compatíveis do mercado;

ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado garantido a prévia defesa, à aplicação das seguintes sanções,

A instituição financeira responderá por todos os impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos

conforme artigo 86 a 88 da Lei Federal 8666/93 e alterações posteriores.

que incidam ou venham a incidir sobre os respectivos serviços a serem prestados;

a) A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para adoção das necessárias medidas

A instituição financeira deverá manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação

corretivas, a fim de evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que o contratado descumprir qualquer

CÂMARA

e qualificação exigidas na licitação;

obrigação contratualmente assumida e/ou qualquer instrumento equivalente,ou desatender as determinações

MUNICIPAL DE
da autoridade competente para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

A instituição financeira deverá reparar ou corrigir, dentro do prazo estipulado pela Câmara os eventuais

BARBACENA

vícios, defeitos ou incorreções constatadas pela fiscalização dos serviços;

b) A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados dos prazos estipulados,

A Câmara, não responderá por qualquer responsabilidade pelos compromissos assumidos por seus

Praça dos Andradas, 112, Centro, Barbacena - MG - CEP 36200-901 – Tel.
12(32) 3333-1015
e-mails:
jacqueline.paula@barbacena.mg.gov.br,
pode ser aplicada
cumulativamente
com as sanções restritivasdouglas.martins@barbacena.mg.gov.br,
de direitos, previstasnos incisos III e IV, do art.

servidores, em qualquer operação que se vincule à prestação de serviços objetos desta licitação;

87 da Lei 8.666/93, nos casos de inexecução total e parcial do contrato e/ou instrumento equivalente;

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

c) A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração

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

Municipal destina-se a punir a reincidência em faltas já apenadas com advertência, bem como as faltas graves

A instituição financeira contratada disponibilizará a todos os beneficiários, no mínimo, a franquia de

que impliquem a rescisão unilateral do contrato;

serviços bancários essenciais com isenção de tarifas para conta salário e conta corrente, conforme Resoluções

CÂMARA
do Banco Central – BACEN.

d) A declaração de inidoneidade do contratado, sanção administrativa de máxima intensidade, destina-se

MUNICIPAL DE

a punir faltas gravíssimas de natureza dolosa, das quais decorram prejuízos ao interesse público de difícil

É obrigação da contratada no momento da abertura das contas, deixar clarasas condições de utilização

BARBACENA

reversão.

das contas correntes, inclusive no que se referem aos pacotes de tarifas.

Na estipulação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá exceder a 02 (dois)

10
Praça
dos Andradas,
112, Centro,
Barbacena
- MG
CEP que
36200-901
– Tel.
(32) 3333-1015
Fica
a critério
dos servidores
a escolha
pelo pacote
de -tarifa
melhor lhe
atender,
desde que seja
e-mails: jacqueline.paula@barbacena.mg.gov.br, douglas.martins@barbacena.mg.gov.br,
efetuado dentro das normas vigentes.

anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário
decorrente das irregularidades constatadas, respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
A pena de suspensão dos direitos do contratado impede-o, durante o prazo fixado, de participar de

A instituição financeira deverá realizar todos os lançamentos de créditos dos salários, férias, 13º salário

licitações promovidas pelos órgãos da Administração Municipal, bem como de com eles celebrar contratos;

e créditos de salários suplementares mediante custo zero.
A instituição financeira deverá lançar os créditos nas contas correntes dos servidores, referentes aos

A aplicação das sanções previstas nesta cláusula é de competência do Presidente do Legislativo,

valores líquidos das folhas de pagamento mensais, 13º salário, férias e demais créditos originários da relação de

facultada a defesa prévia do contratado no respectivo processo administrativo, no prazo de 10 (dez) dias,

trabalho entre estes e a Câmara.

contados da abertura de vistas;
Decorrido o prazo da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a sua reabilitação, cujo

Qualquer outro serviço não previsto nos itens anteriores, não poderá ser tarifado em valor superior aos

deferimento está condicionado ao ressarcimento dos prejuízos resultantes da ação punida.

praticados para os demais correntistas da Instituição Financeira contratada.

A multa prevista nesta cláusula será:

Os servidores devem efetuar as aberturas das contas no prazo fixado no item 14.
Não será efetuado pagamento em cheque.

I- de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total daobrigação;

Todo pagamento somente será efetuado por meio de crédito em Conta Corrente, em caso de não haver

II- de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte da obrigação contratual nãocumprida, no
caso de inexecução parcial da obrigação;

a conta aberta no prazo determinado, o pagamento ficará pendente até a regularização, ou, se for o caso, revertido

III- Em caso de atraso no pagamento a contratada deverá pagar à Câmara de Barbacena MG a multa

a Câmara.

diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) até o vigésimo dia, e no vigésimo primeiro será aplicada

A instituição financeira contratada, responderá por eventuais danos que vier a causar a Câmara ou a

uma multa de 6% (seis por cento) sobre o valor da proposta adjudicada, além de sujeitar-se às penalidades

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

previstas neste instrumento e outros normativos aplicáveis.

A instituição financeira contratada responderá por todos os impostos, taxas, seguros e quaisquer outros
encargos que incidam ou venham a incidir sobre os respectivos serviçosa serem prestados.

IV- Na hipótese do previsto no item III anterior, se o descumprimento da obrigação comprometer o regular
desenvolvimento das funções administrativas, a multa poderá ser cumulada com a pena de suspensão do direito

17- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
Provisionar disponibilidade financeira compatível com os arquivos das Folhas de Pagamento junto à

8

de licitar e impedimento de contratar com os órgãos da Administração Municipal, pelo prazo legal, observados os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

MUNICIPAL DE

licitações promovidas pelos órgãos da Administração Municipal, bem como de com eles celebrar contratos;

BARBACENA

A aplicação das sanções previstas nesta cláusula é de competência do Presidente do Legislativo,
facultada a defesa prévia do contratado no respectivo processo administrativo, no prazo de 10 (dez) dias,
contados da abertura de vistas;

15

ANEXO I

Decorrido o prazo da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a sua reabilitação, cujo
deferimento está condicionado ao ressarcimento dos prejuízos resultantes da ação punida.

MODELO DE CREDENCIAMENTO

A multa prevista nesta cláusula será:
I- de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total daobrigação;
II- de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte da obrigação contratual nãocumprida, no

Através do presente, credenciamos o(a) Sr(a). , portador(a) da

caso de inexecução parcial da obrigação;

Cédula de

III- Em caso de atraso no pagamento a contratada deverá pagar à Câmara de Barbacena MG a multa

diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) até o vigésimo dia, e no vigésimo primeiro será aplicada

Identidade

e

CPF

, a participar da licitação instaurada pelo Município de Barbacena, na modalidade Pregão Presencial,

sob oDE
nº 002/2021
Processo nº 103/2021,
qualidade de representante legal, outorgando-lhe plenos
BARBACENA, TERÇA-FEIRA, 05
OUTUBRO
DE na2021

uma multa de 6% (seis por cento) sobre o valor da proposta adjudicada, além de sujeitar-se às penalidades
previstas neste instrumento e outros normativos aplicáveis.

poderes para pronunciar-se em nome da empresa

IV- Na hipótese do previsto no item III anterior, se o descumprimento da obrigação comprometer o regular

, CNPJ

, bem comoformular propostas e

praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

desenvolvimento das funções administrativas, a multa poderá ser cumulada com a pena de suspensão do direito
de licitar e impedimento de contratar com os órgãos da Administração Municipal, pelo prazo legal, observados os

,

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

de

de

.

O valor correspondente à multa, após o devido procedimento em que tenha sido assegurado o direito de
defesa e de recurso do contratado, será descontado do primeiro pagamento devido à Câmara em decorrência da
execução contratual e/ou instrumento equivalente;

CÂMARA

O não recolhimento da multa no prazo estipulado implicará a sua inscrição na dívidaativa, para cobrança

MUNICIPAL DE

judicial.

Assinatura do dirigente da empresa

BARBACENA

Nome e qualificação do signatário

As multas não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas e não eximem a contratada

13
da plena execução
doAndradas,
contrato. 112, Centro, Barbacena - MG - CEP 36200-901 – Tel. (32) 3333-1015
Praça dos
e-mails: jacqueline.paula@barbacena.mg.gov.br, douglas.martins@barbacena.mg.gov.br,
Se a contratada ficar temporariamente impossibilitada, por motivo de força maior, de cumprir com suas
obrigações e responsabilidades, poderá comunicar, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a
existência daqueles motivos, devidamente comprovados, indicando a alteração dos prazos pretendidos.
O comunicado de força maior será julgado à época do seu recebimento com relação a aceitação ou não
dos motivos, podendo ou não a contratante averiguar em fase superior a veracidade do fato.

20- DISPOSIÇÕES FINAIS
A presente licitação poderá ser revogada no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado
de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro mediante
ato escrito e fundamentado.
É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou

CÂMARA

completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar

OBS: Caso o contrato social ou estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o

MUNICIPAL DE

originariamente da proposta.

credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento

Caso não seja possível decidir de imediato sobre a aceitabilidade da proposta ou dos documentos de

licitatório.

habilitação, o Pregoeiro poderá suspender o pregão, para a realização de diligências e marcará nova data para

BARBACENA
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Praça dos Andradas, 112, Centro, Barbacena - MG - CEP 36200-901 – Tel. (32) 3333-1015
e-mails: jacqueline.paula@barbacena.mg.gov.br, douglas.martins@barbacena.mg.gov.br,

sua continuidade ficando intimados, no mesmo ato, oslicitantes presentes.
O Pregoeiro, no interesse público, poderá: sanar, relevar omissões ou erros puramente formais
observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam
a lisura da licitação.
A critério do Pregoeiro os documentos exigidos no Anexo IV, apresentados no credenciamento, desde

ANEXO II

que válidos e regulares, poderão ser aproveitados na habilitação.
Os casos omissos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, de acordo com a

MODELO DE DECLARAÇÃO

legislação que regula a matéria.

(conforme art. 4º, VII da Lei nº 10.520/2002)

O Setor de Licitação somente responderá as consultas protocoladas no setor de protocolo da Câmara
Municipal de Barbacena, na Praça dos Andradas, nº. 112, Centro Barbacena/MG, até 02 (dois) dias antes da
abertura do certame.
Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados por escrito em até 02 (dois) dias úteis antes

(nome da empresa), CNPJ nº

da abertura da sessão de licitação.

,

Caso a sessão seja suspensa ou encerrada antes de cumpridas todas as fases preestabelecidas, os

situada na

, na cidade de

envelopes de habilitação deverão ficar sob a guarda do Pregoeiro em um envelope devidamente rubricado pelo

,

bairro

, estado de

, DECLARA, sob aspenas da lei, que cumpre plenamente os

requisitos de habilitação para participação no presente procedimento licitatório – 002/2021 Processo nº 103/2021.

mesmo, equipe de apoio e pelos licitantes, sendo exibido aos participantes na reabertura da sessão ou na nova
sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.

CÂMARA

O preenchimento dos requisitos de habilitação poderá ser comprovado

A licitante vencedora responde, com suporte nos princípios da culpa objetiva, por danos causados ao

MUNICIPAL DE

mediante:

contratante ou a terceiros em razão da utilização do produto objeto desta licitação.

BARBACENA

Qualquer modificação no Edital exigirá divulgação pela mesma forma de que se deu o texto original,

14
reabrindo-se
o prazo
inicialmente112,
estabelecido,
exceto quando,
a retificação
não alterar a
Praça
dos Andradas,
Centro, Barbacena
- MG inquestionavelmente,
- CEP 36200-901 – Tel.
(32) 3333-1015

e-mails:
jacqueline.paula@barbacena.mg.gov.br, douglas.martins@barbacena.mg.gov.br,
formulação das
propostas;

Para solução de quaisquer questões porventura decorrentes deste Edital, o foro competente é o da
Comarca de Barbacena - MG, com exclusão de qualquer outro.
Os avisos de licitação serão publicados no Portal da Transparência da Câmara de Barbacena ,e os demais

,

atos licitatórios deverão ser acompanhados através do diário eletrônico oficial do Município de Barbacena –

de

de

.

www.barbacena.mg.gov.br.
São partes integrantes do presente edital:
Anexo I – Modelo de credenciamento;

CÂMARA

Anexo II – Modelo de declaração de que preenche os requisitos de habilitação;

(nome eDE
nº da identidade do declarante)
MUNICIPAL

Anexo III – Modelo de proposta comercial;

BARBACENA

Anexo IV – Relação de documentos para habilitação;
Anexo V – Modelo de declarações diversas;
Anexo VI – Especificações e Termo de Referência
Mais informações poderão ser obtidas na Praça dos Andradas ,112, Bairro Centro – Setor de Licitação –

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Barbacena/MG, pelo tel. (32) 3333-1015, no horário de 13:00 às 17:00 horas.

Praça dos Andradas,
112,PROCESSO
Centro, Barbacena
- MG - CEP 36200-901 – Tel. (32) 3333-1015
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 002/2021
Nº 103/2021
e-mails: jacqueline.paula@barbacena.mg.gov.br, douglas.martins@barbacena.mg.gov.br,

Barbacena,04 de outubro de 2021

Proponente

CÂMARA
Albino Lucciani Pereira de Carvalho Pregoeiro

MUNICIPAL DE

17

ANEXO III

Anexo VII – Minuta de Contrato

Pregoeiro CMB.

BARBACENA

ANEXO I

Endereço:

15

Cidade:

Estado: CEP:

Telefone:

CNPJ: Insc. Estadual:

MODELO DE CREDENCIAMENTO

E-mail

Através do presente, credenciamos o(a) Sr(a). , portador(a) da
Cédula de

Identidade

e

Objeto:

CPF

, a participar da licitação instaurada pelo Município de Barbacena, na modalidade Pregão Presencial,

Prazo da Prestação Serviços:

sob o nº 002/2021 Processo nº 103/2021, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe plenos
poderes para pronunciar-se em nome da empresa

, CNPJ

,

de

de

.

Prazo de Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

, bem comoformular propostas e

praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
Praça dos Andradas, 112, Centro, Barbacena - MG - CEP 36200-901 – Tel. (32) 3333-1015
e-mails: jacqueline.paula@barbacena.mg.gov.br, douglas.martins@barbacena.mg.gov.br,

9

LOTE OBJETO
I

Processamento da folha

VALOR

Endereço:

ANEXO V- MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS

Cidade:

Estado: CEP:

Telefone:
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 – PROCESSO Nº 103/2021

CNPJ: Insc. Estadual:

Empresa..........................................................., inscrita no CNPJ nº........................, por intermédio
E-mail

de seu representante legal, o Sr

portador da Carteira de Identidade

nº ........................... e do CPF nº

, DECLARA sob as penas da lei:

Objeto:
ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V DA LEI 8666/93, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que

Prazo da Prestação Serviços:

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

Prazo de Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

dezesseis
BARBACENA, TERÇA-FEIRA, 05
DEanos;
OUTUBRO DE 2021

INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO: que até a presente data inexiste(m) fato(s)

impeditivo(s) para habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ter recebido todos os documentos e

LOTE OBJETO
I

VALOR

informações, conhecer e acatar as condições para cumprimento das obrigações objeto da Licitação;

Processamento da folha

Local e data
, de

de _________

21

CÂMARAdo declarante)
(Nome- Identidade – CPF/CNPJ

MUNICIPAL DE

BARBACENA

OBS: A presente declaração deverá ser assinada pelo licitante ou seu representante legal.
Assinatura, nome e cargo do representante legal

ANEXO VI TERMO DE REFERÊNCIA RELATIVO À AGÊNCIA OU AO PA – POSTO DE
ATENDIMENTO

18
Praça dos Andradas, 112, Centro, Barbacena - MG - CEP 36200-901 – Tel. (32) 3333-1015
e-mails: jacqueline.paula@barbacena.mg.gov.br, douglas.martins@barbacena.mg.gov.br,

1 – Das condições e prazos de instalação
Toda a estrutura e montagem destinada à instalação de Agência ou de PAB por parte de
Instituição Bancária não sediada no município de Barbacena correrá por conta da contratada, incluindo
a instalação e manutenção de redes telefônicas e energia elétrica, sendo que o projeto deverá ser
submetido à aprovação prévia da Secretaria de Administração do Município de Barbacena
Todos os custos, despesas e encargos decorrentes da execução do projeto correrão
exclusivamente por conta da contratada.
SeAndradas,
constatada
qualquer
do projeto,– aTel.
contratada
ficará obrigada
Praça dos
112,
Centro,irregularidade
Barbacena - na
MGexecução
- CEP 36200-901
(32) 3333-1015
e-mails:
jacqueline.paula@barbacena.mg.gov.br,
douglas.martins@barbacena.mg.gov.br
a saná-la
imediatamente,
após a notificação do setor competente
da Municipalidade.
Toda instalação deverá estar concluída no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar
da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) a pedido da contratada e a critério
da Administração Municipal.

ANEXO IV

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO
HABILITAÇÃO JURÍDICA:

Cópia autenticada de documento de Identificação com foto, de todos os sócios ou do(s)administrador(es);
Inscrição do Ato Constitutivo e alterações, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova dadiretoria em
exercício;
Cópia do CNPJ (Pessoa Jurídica);

2 – Do funcionamento

Comprovante de inscrição estadual e/ou municipal relativo ao domicílio sede do licitante;

A Agência e ou Ponto de Atendimento funcionará de acordo com as regras estabelecidas
pelo Banco Central do Brasil e demais normas que regem a atividade bancária, em especial quanto ao
horário de funcionamento, condições de segurança, etc.
Para Instituição Bancária sem atuação no Município, o funcionamento de Agência e ou
Ponto de Atendimento deverá iniciar-se no prazo de até 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato, se
não for prorrogado, simultaneamente com a implantação dos serviços de processamento da folha de
pagamento, nos termos do item 1.1, 1.2 e 1.3 do Edital.
No caso de instalação de Ponto de Atendimento, este deverá funcionar na forma
seguinte:
 atendimento ao público das 10:00 às 15:00 horas, com funcionários em número suficiente
para atendimento da demanda;
 Instalação de no mínimo 01 (um) terminal de auto-atendimento (caixa eletrônico) para
atendimento dos usuários.

Decreto de Autorização, ato de registro ou autorização de funcionamento de órgão competente, em se tratando
de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;
Autorização para funcionamento expedido pelo BACEN – Banco Central do Brasil.
REGULARIDADE FISCAL:
Certidão Negativa de Débito estadual;
Certidão Negativa de Débito Municipal do domicílio sede do licitante;
Certidão Negativa de Débito relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, incluindo contribuições
previdenciárias e de terceiros;
Certidão de regularidade de situação junto ao FGTS, emitido pela CEF;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT do domicílio sede do licitante.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
Certidão Negativa de pedido de falência ou recuperação da empresa, expedida pelo cartóriodistribuidor da

2 PARTE

sede da pessoa jurídica com prazo de validade de no máximo 180 (cento e oitenta) dias; 13 – Balanço patrimonial
e demonstrações contábeis do último exercício social (2018), apresentados naforma da lei, que comprovem a

DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,

CÂMARA

1. INTRODUÇÃO:
1.1- Antecedentes: A Câmara de Barbacena centraliza atualmente na Caixa Econômica Federal, O
processamento dos pagamentos a servidores efetivos, agentes políticos, e contratados emergências pelo
regime celetistas da administração direta e indireta, por meio de crédito em contas abertas na Instituição.

MUNICIPAL DE

devidamente autenticados pela junta Comercial da unidadefederativa da sede da empresa ou Declaração de
Imposto de Renda, se for Optante pelo SIMPLES;

BARBACENA

13.1 - A demonstração da boa situação financeira far-se-á mediante a apresentação do Índice de Basiléia de no
mínimo 8%, calculado de acordo com as normas do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional (Resolução

1.2- DA DESCRIÇÃO DO OBJETO:
O pagamento
funcionalismo
da Câmara
Municipal
Barbacena,
será
concentrado
numa única
Praça dosaoAndradas,
112, Centro,
Barbacena
- MGde
- CEP
36200-901
– Tel.
(32) 3333-1015
Instituiçãoe-mails:
Financeira,
autorizada pelo Banco Central do
Brasil, mediante gerenciamento pelo setor
jacqueline.paula@barbacena.mg.gov.br,
douglas.martins@barbacena.mg.gov.br
Contabilidade,Tesouraria, no âmbito da administração direta.

nº 4.193/2013 e demais normas aplicáveis), podendo o licitante apresentar a cópia do último DLO - Demonstrativo
de Limites Operacionais, enviado ao Banco Central do Brasil, nos termos da legislação vigente.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

19
No mínimo 01 (um) atestado emitido por órgão da administração pública ou pessoa jurídica de direito privado

a) Em caráter de exclusividade: centralização e processamento de créditos provenientes de 100% da
folha de pagamento gerada pela Câmara, abrangendo os servidores públicos municipais ativos, agentes
políticos e contratados em caráter emergenciais da administração direta, seja o recebimento de
vencimentos, salários, em contrapartida da efetivação de débito na conta corrente da Câmara,
observadas as normatizações estabelecidas pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único – As contas de livre movimentação, decorrentes do relacionamento entre a Instituição
Financeira e os servidores, somente serão abertas com anuência destes.
b) Sem caráter de exclusividade: centralização na Instituição Financeira dos depósitos judiciais de
processos de qualquer natureza, nos caso em que a CONTRATANTE possuam autonomia na definição
do banco depositário. As disponibilidades de caixa serão exclusivamente aplicados na instituição
vencedora, observados as condições estabelecidas no artigo 164, § 3º da Constituição Federal de 1988,
excetuando-se os casos que haja previsão legal, contratual ou judicial para manutenção e movimentação
dos recursos em outras instituições financeiras. O tempo de duração do contrato a ser firmado será de
60 (sessenta) meses.

que comprove a aptidão e boa prestação de serviços, correspondentes ao objeto desta licitação.
Autorização para funcionamento expedida pelo BACEN – Banco Central do Brasil
DECLARAÇÕES DIVERSAS

Praça dos Andradas, 112, Centro, Barbacena - MG - CEP 36200-901 – Tel. (32) 33331015
e-mails:
jacqueline.paula@barbacena.mg.gov.br,
douglas.martins@barbacena.mg.gov.br,
Declarações
conforme
modelo do anexo V.
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OBSERVAÇÃO:
Os documentos apresentados em fotocópia, só terão validade se autenticados ou mediante apresentação dos
originais.
Declarações conforme modelo do anexo V.
Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da
matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas
OBSERVAÇÃO:
as filiais. Caso a Empresa seja vencedora do item, a contratação será celebrada e executada com a sede que
20
Os documentos apresentados em fotocópia, só terão validade se autenticados ou mediante apresentação dos
apresentou a documentação;
CÂMARA
originais.
Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o
Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da
contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos (referente à regularidade fiscal).
matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas
Não serão aceitos documentos em desacordo com o especificado no item acima.
as filiais. Caso a Empresa seja vencedora do item, a contratação será celebrada e executada com a sede que

2. CLIENTE PREFERENCIAL E GERÊNCIA CENTRALIZADORA
2.1- A CONTRATANTE será cliente especial da Instituição Financeira as quais serão asseguradas todas
as vantagens de qualquer natureza oferecidas à seus clientes do mesmo porte e importância.

MUNICIPAL DE

BARBACENA

2.2- A Instituição Financeira não receberá qualquer remuneração direta oriunda dos cofres da
CONTRATANTE pelos serviços contratados, ou por quaisquer prestações de serviços bancários
correlatos ao mesmo (emissão de extratos diários, informações de saldos a qualquer momento e por

20
apresentou a documentação;
ANEXO V- MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS
CÂMARA
Caso o licitante pretenda
que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o

qualquer meio, fornecimento de relatórios, transferências, ordens de pagamento, emissão de talonário
de cheques em formulário contínuo etc.)

MUNICIPAL DE

contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos (referente à regularidade fiscal).
REF:
PREGÃO
Nº 002/2021
PROCESSO
Nº 103/2021
Não
serão
aceitosPRESENCIAL
documentos em
desacordo– com
o especificado
no item acima.

BARBACENA

2.3- A CONTRATANTE deverá ser isentas de todas e quaisquer tarifas, taxas ou similares relativas aos
serviços contratados, tais com tarifa de abertura e manutenção de conta corrente, tarifa pelo
processamento dos arquivos da folha de pagamento e outros, tarifa pela emissão de DOC/TED, tarifas
pela emissão de talonário de cheques ou outras situações ainda que não neste Edital.

Empresa..........................................................., inscrita no CNPJ nº........................, por intermédio
de seu representante legal,
o Sr V-portador
daDE
Carteira
de Identidade
ANEXO
MODELO
DECLARAÇÕES
DIVERSAS
nº ........................... e do CPF nº

, DECLARA sob as penas da lei:

2.4- A Instituição Financeira se compromete a manter pessoal técnico capacitado e habilitado, em
número adequado às necessidades operacionais decorrentes do objeto deste termo e indicar 1 (um)
Gerente e 1 (um) Suplente com poderes idôneos de direção e supervisão, que centralizarão o
recebimento de ofícios e demais documentos da CONTRATANTE.

REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 – PROCESSO Nº 103/2021
ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V DA LEI 8666/93, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que
não
emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno,
perigoso
ou insalubre e não
emprega menor de
Empresa...........................................................,
inscrita
no CNPJ
nº........................,
por intermédio
dezesseis
anos;
de seu representante
legal, o Sr
portador da Carteira de Identidade
INEXISTÊNCIA
DECPF
FATO
PARA
que até a presente data inexiste(m) fato(s)
nº ...........................
e do
nº IMPEDITIVO
, DECLARA
sobHABILITAÇÃO:
as penas da lei:
impeditivo(s) para habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ter recebido todos os documentos e
ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V DA LEI 8666/93, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que
informações, conhecer e acatar as condições para cumprimento das obrigações objeto da Licitação;
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos;

22

10

2.5- A Instituição Financeira se compromete a criar condições necessárias para o pronto atendimento
ao Setor de Contabilidade da Câmara, referentes á transmissão de DOC`s e TED`s, depósitos em geral
e demais operações pertinentes.
Praça dos Andradas, 112, Centro, Barbacena - MG - CEP 36200-901 – Tel. (32) 3333-1015
e-mails: jacqueline.paula@barbacena.mg.gov.br, douglas.martins@barbacena.mg.gov.br
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CONTRATANTE pelos serviços contratados, ou por quaisquer prestações de serviços bancários
correlatos ao mesmo (emissão de extratos diários, informações de saldos a qualquer momento e por

CÂMARA

MUNICIPAL DE

qualquer meio, fornecimento de relatórios, transferências, ordens de pagamento, emissão de talonário
de cheques em formulário contínuo etc.)

BARBACENA

2.3- A CONTRATANTE deverá ser isentas de todas e quaisquer tarifas, taxas ou similares relativas aos
serviços contratados, tais com tarifa de abertura e manutenção de conta corrente, tarifa pelo
processamento dos arquivos da folha de pagamento e outros, tarifa pela emissão de DOC/TED, tarifas
pela emissão de talonário de cheques ou outras situações ainda que não neste Edital.

ocorrida.
7.5- A CONTRATADA, nos moldes da Resolução n. 3919 de 25 de novembro de 2010 e eventuais
alterações, do Banco Central do Brasil, oferecerá, a custo zero mensal para todos os servidores
municipais, não podendo haver cobrança de tarifas para os serviços abaixo indicados:
a) Fornecimento de cartão com função débito;
b) Fornecimento de segunda via do cartão de débito, exceto nos casos decorrentes de perda, roubo,
furto, danificação e outros não imputáveis à instituição emitente;
c) Realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque avulso,
ou em terminal de auto-atendimento;
d) Realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em
guichê de caixa, em terminal de auto-atendimento e/ou pela internet;
e) Fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos 30 dias por meio
de guichê de caixa e/ ou terminal de auto-atendimento;
f) Realização de consultas mediante utilização da internet;
g) Fornecimento, até 28 de fevereiro de cada ano, do extrato consolidado, discriminando, mês a mês,
os valores no ano anterior relativos a tarifas;
h) Compensação de cheques;
i) Fornecimento de até dez folhas de cheques por mês, desde que o cliente reúna os requisitos à
utilização de cheques, conforme a regulamentação em vigor e condições pactuadas;
j) Prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam
utilizar exclusivamente meios eletrônicos.
7.5.1- As vedações previstas nos itens 8.5 não impedem a contratação de pacotes de serviços pelos
servidores, podendo o BANCO negociar diretamente com os servidores públicos, ativos e inativos, outras
tarifas, que não àquelas descritas nos itens anteriores, visando ao fornecimento de outros serviços
bancários;

2.4- A Instituição Financeira se compromete a manter pessoal técnico capacitado e habilitado, em
número adequado às necessidades operacionais decorrentes do objeto deste termo e indicar 1 (um) 23
Gerente e 1 (um) Suplente
CÂMARAcom poderes idôneos de direção e supervisão, que centralizarão o
recebimento de ofícios e demais documentos da CONTRATANTE.

MUNICIPAL DE

BARBACENA

BARBACENA, TERÇA-FEIRA, 05 DE OUTUBRO DE 2021

2.5- A Instituição Financeira se compromete a criar condições necessárias para o pronto atendimento
ao Setor de Contabilidade da Câmara, referentes á transmissão de DOC`s e TED`s, depósitos em geral
e demais operações pertinentes.
dos Andradas,
112, Centro, Barbacena - MG - CEP 36200-901 – Tel. (32) 3333-1015
3. OSPraça
SISTEMAS
DE INFORMÁTICA
e-mails: jacqueline.paula@barbacena.mg.gov.br, douglas.martins@barbacena.mg.gov.br

3.1- A Instituição Financeira disponibilizará, sem ônus para a CONTRATANTE, 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 e demais
legislações vigentes.
3.2- Todas as trocas de dados e informações entre a Instituição Financeira e a CONTRATANTE serão
efetuadas por meios e métodos seguros, 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.
3.3- Os sistemas utilizados na troca de dados e informações entre a Instituição Financeira e a
CONTRATANTE deverão ser acessados por meio de linha dedicada, internet ou intranet, garantindo
total segurança e preservação dos dados.

7.5.2- Sem prejuízo do disposto no item 8.5, aplica-se ao presente contrato a Resolução 3.424/06 do
CMN, com as isenções previstas no seu artigo 6º, não incidindo a Resolução 3.402/06 do CMN até
31.12.11 (se outra data não vier a ser definida pelo CMN).
7.5.3- Caso o servidor/beneficiário não se sinta contemplado em suas necessidades com os serviços
acima indicados, a CONTRATADA deverá garantir no mínimo a oferta da Cesta de Serviços contida
neste Anexo, negociando diretamente com o servidor a composição da cesta de serviços.
7.5.4- A CONTRATADA poderá renegociar, sem nenhum encargo adicional, os débitos dos servidores
referentes a empréstimos bancários consignados em folha, proporcionando a esses servidores iguais
ou melhores condições às anteriormente contratadas com outras instituições bancárias, inclusive no que
diz respeito aos prazos estabelecidos e às taxas praticadas.
7.5.5- A CONTRATADA deverá garantir o desenvolvimento de produtos específicos para os servidores
em especial: empréstimos (inclusive em conta corrente e consignado em folha), financiamentos, 26
condições especiais de cobrança de juros do cheque especial e que deverão ser especialmente
CÂMARA
competitivas, limitando-se às taxas máximas de juros.
7.5.6- A CONTRATANTE autoriza o acesso de funcionários da CONTRATADA a todas as suas
dependências, devidamente identificados para promoção da venda de seus produtos e serviços,
inclusive consignação em folha de pagamento, mediante comunicação prévia e autorização do Setor de

3.4- Obrigatoriamente os computadores e usuários envolvidos deverão ter suas identidades verificadas,
por certificação digital ou equivalente e as informações deverão ser criptografadas.
4. ABRANGÊNCIA DO SISTEMA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO DA CÂMARA:
4.1- A Câmara Municipal de Barbacena, doravante denominado Câmara, através de seu Setor de
Contabilidade, manterá na instituição financeira vencedora, doravante denominada BANCO, contas
bancárias para o funcionamento do Sistema de Pagamento do Funcionalismo Municipal:
4.1.1- SERVIDORES ATIVOS – são todos os servidores em atividade, incluindo os Agentes Políticos,
nos Órgãos da Administração Direta, do Poder Legislativo Municipal, cujo total é de aproximadamente
176(cento e setenta e seis) servidores, entre comissionados, efetivos e contratados em caráter
emergencial;

MUNICIPAL DE

BARBACENA

4.2- PERIODICIDADE DO PAGAMENTO AO FUNCIONALISMO MUNICIPAL:
4.2.1- O pagamento dos servidores ativos, inclusive 13 (décimo terceiro) salário, será realizado de
acordo com o calendário definido pelo Câmara.

Contabilidade.
Praça dos Andradas, 112, Centro, Barbacena - MG - CEP 36200-901 – Tel. (32) 3333-1015
e-mails: jacqueline.paula@barbacena.mg.gov.br, douglas.martins@barbacena.mg.gov.br

4.3.1- Atualmente o pagamento é efetuado até o Vigésimo dia de cada mês, através de crédito nas
contas-correntes dos servidores, transmitido via on- line diretamente ao banco;
4.2.2- A Câmara de Barbacena determinará a data dos créditos, disponibilizando os recursos financeiros
com antecedência mínima de 01 (um) dia da seguinte maneira:
D -1 = data para ser repassado o arquivo
24
D 0 = data da entrega dos recursos pela Câmara para a Instituição Financeira Vencedora.
CÂMARA
D +1= crédito na conta do servidor, disponível para saque. O processamento do crédito deverá ser feito
a contar das 24h de D0.

8.
VALORES REFERENCIAIS
8.1- Dados aproximados referentes à Pirâmide Salarial dos Servidores da Câmara (Base agosto de
/2021):

MUNICIPAL DE

BARBACENA

PIRÂMIDE SALARIAL DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA:

5. CONTAS CORRENTES VINCULADAS AO SISTEMA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO
POR VALORES DE REMUNERAÇÃO MENSAL

MUNICIPAL:
Praça dos Andradas, 112, Centro, Barbacena - MG - CEP 36200-901 – Tel. (32) 3333-1015
5.1- A Câmara
conta corrente em agência do
BANCO, para efetivação dos serviços de
e-mails: manterá
jacqueline.paula@barbacena.mg.gov.br,
douglas.martins@barbacena.mg.gov.br
pagamento de remunerações e proventos, onde será depositado, com antecedência de 01 (um) dia útil
da data prevista para o pagamento, o montante líquido dos créditos do dia.

REMUNERAÇÃO

CMB

Até R$ 1.100,00

-

Até R$ 2.200,00

121

Até R$ 3.300,00

31

5.3- O BANCO disponibilizará para a CÂMARA, através do seu sistema próprio e eficiente, a opção de
bloqueio e desbloqueio dos créditos efetuados para pagamento em conta corrente.

Até R$ 4.400,00

1

Até R$ 5.500,00

-

5.4- O BANCO disponibilizará para a CÂMARA, através do seu sistema próprio e eficiente, a opção de
bloqueio e desbloqueio na CONTA DE PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO exclusivamente para
créditos efetuados para pagamento através de conta corrente.

Acima de RS 5.500,01

23

TOTAL R$ 399.215,76

176

5.2- O BANCO deverá estar preparado para atender ao cronograma de pagamento do funcionalismo da
CÂMARA, considerando a totalidade dos servidores ativos.

5.5- Após o prazo de 30 (trinta) dias, os bloqueios de créditos ainda pendentes, efetuados na CONTA
DE PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO serão automaticamente creditados em favor da CÂMARA.

8.2- Total líquido aproximado da folha de pagamento de agosto de 2021 da CMB.

5.6- O prazo limite de bloqueio e desbloqueio será obrigatoriamente de 30 (trinta) dias, não havendo
revalidação de prazo.

8.3 total liquido aproximado da folha de pagamento do 13º. Salário abono de natal.

5.7- O BANCO disponibilizará para a CÂMARA, através de sistema próprio e eficiente, o mês de
competência do bloqueio ou registro funcional, CPF e nome do servidor ativo, agente político e
contratados emergencialmente, permitindo a CÂMARA proceder aos controles necessários.

8.4 – O valor da venda da folha de pagamento dos funcionários públicos efetivos e contratados, e os
agentes políticos, o lance mínimo deverá ser de R 500.000,00 (Quinhentos mil reais) que será
considerado para efeitos de aceitabilidade.

RS 399.215,76( trezentos e noventa e nove mil, duzentos e quinze reais e setenta e seis centavos).

R$ 361.583,70( trezentos e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

5.8- O BANCO disponibilizará para a CÂMARA, através do seu sistema próprio e eficiente, a opção de
bloqueio para créditos futuros na conta específica para conta corrente.

9.
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DA FOLHA DEPAGAMENTOS:
27
9.1- A Câmara informará, com antecedência, ao BANCO as datas para a realização de cada crédito.
CÂMARA
9.2- O BANCO realizará
os testes preliminares necessários à validação dos arquivos recebidos e
informará o MUNICÍPIO a existência de eventuais inconsistências, imediatamente após o recebimento do
arquivo.
9.3- Havendo alguma inconsistência, os arquivos serão imediatamente encaminhados a Câmara, para

6. MODALIDADES DE PAGAMENTO AO FUNCIONALISMO DA CÂMARA:
6.1- O pagamento ao funcionalismo da CÂMARA será efetuado por meio de crédito em conta corrente,
podendo ser analisadas outras formas, em conjunto com a CÂMARA.

MUNICIPAL DE

BARBACENA

7. BASE DE DADOS PARA PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO DA CÂMARA:
7.1- O BANCO manterá, permanentemente atualizado, para efeito de pagamento, cadastro dos
servidores ativos que são objeto do Sistema de Pagamento de Pessoal, bem como de seus
representantes legais.
7.2- Na implantação do cadastro para recebimento da remuneração dos servidores ativos, agentes
políticos e contratados a CÂMARA remeterá ao BANCO arquivo em meio digital contendo as 25
informações necessárias
à operacionalização da folha de pagamento.
CÂMARA
7.3- As informações sobre as características, especificações e “layout” dos arquivos, juntamente com os
dados essenciais à execução dos serviços serão definidas em conjunto, entre o BANCO e a CÂMARA.

Praça dos Andradas, 112, Centro, Barbacena - MG - CEP 36200-901 – Tel. (32) 3333-1015
que sejam adotadas as providências necessárias à sua correção.
e-mails: jacqueline.paula@barbacena.mg.gov.br, douglas.martins@barbacena.mg.gov.br
9.4- A CÂMARA emitirá um arquivo correspondente ao crédito de pagamento, dos servidores, em até
vinte e quatro (24) horas da data prevista para o pagamento.
9.5- Cabe ao BANCO o bloqueio de CARTÃO MAGNÉTICO, quando houver solicitação do titular ou de
seu representante legal.
9.6- O BANCO deverá disponibilizar rotina para atendimento de determinações judiciais, que possibilite
pagamento a terceiros e depósitos em outras instituições bancárias, sem que isso implique em despesas
para a Câmara, não cabendo à instituição financeira qualquer indenização ou ressarcimento.
9.7- O BANCO deverá disponibilizar arquivo diário de retorno, em meio magnético, que permita a
atualização dos dados com relação aos valores pagos e não pagos aos servidores.
9.8- O BANCO deverá disponibilizar, de forma “on-line”, o histórico dos pagamentos, referentes aos
servidores.

MUNICIPAL DE

BARBACENA

7.4- A CÂMARA enviará ao BANCO, através de meio digital, toda e qualquer alteração cadastral

ocorrida.
Praça dos Andradas, 112, Centro, Barbacena - MG - CEP 36200-901 – Tel. (32) 3333-1015
e-mails: jacqueline.paula@barbacena.mg.gov.br,
douglas.martins@barbacena.mg.gov.br
7.5- A CONTRATADA,
nos moldes da Resolução n. 3919
de 25 de novembro de 2010 e eventuais
alterações, do Banco Central do Brasil, oferecerá, a custo zero mensal para todos os servidores
municipais, não podendo haver cobrança de tarifas para os serviços abaixo indicados:
a) Fornecimento de cartão com função débito;
b) Fornecimento de segunda via do cartão de débito, exceto nos casos decorrentes de perda, roubo,
furto, danificação e outros não imputáveis à instituição emitente;
c) Realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque avulso,
ou em terminal de auto-atendimento;
d) Realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em
guichê de caixa, em terminal de auto-atendimento e/ou pela internet;
e) Fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos 30 dias por meio
de guichê de caixa e/ ou terminal de auto-atendimento;
f) Realização de consultas mediante utilização da internet;
g) Fornecimento, até 28 de fevereiro de cada ano, do extrato consolidado, discriminando, mês a mês,

10. OCORRÊNCIAS JUDICIAIS:
10.1- A Instituição Financeira se compromete a comunicar imediatamente ao Presidente da Câmara,
mediante ofício com cópia para o Setor de Contabilidade, Tesouraria e a Procuradoria da Câmara, por
qualquer meio idôneo, o recebimento de qualquer determinação que implique débito ou bloqueio nas
contas da CONTRATANTE.
10.2- Inclusive os provenientes de decisões judiciais, incluindo sequestros de rendas e bloqueios judiciais.
10.3- Cumpridas as ordens judiciais, caberá à CONTRATANTE, em caso de discordância, a adoção de
medidas administrativas e judiciais cabíveis.

11

11.
DA GESTÃO DO SISTEMA DE PAGAMENTO DE FOLHA DEPESSOAL:
11.1- A Instituição Financeira deverá mobilizar os recursos materiais e humanos necessários à adequada
operacionalização do Sistema de Folha de Pagamento de Pessoal, movimentação das contas correntes
e atendimento direto, em conformidade com o cronograma de pagamentos, considerando a totalidade

BARBACENA

pagamento a terceiros e depósitos em outras instituições bancárias, sem que isso implique em despesas
para a Câmara, não cabendo à instituição financeira qualquer indenização ou ressarcimento.
9.7- O BANCO deverá disponibilizar arquivo diário de retorno, em meio magnético, que permita a
atualização dos dados com relação aos valores pagos e não pagos aos servidores.
9.8- O BANCO deverá disponibilizar, de forma “on-line”, o histórico dos pagamentos, referentes aos
servidores.

PREÇO, PAGAMENTO E REMUNERAÇÃO
2.1 – A CONTRATADA pagará o valor de R$ ........................., à vista, em única parcela, sem
qualquer desconto, na conta movimento: agência: ..........., conta:............, Banco:........., indicada
pelo setor de Contabilidade, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a data da assinatura do
contrato.

10. OCORRÊNCIAS JUDICIAIS:
10.1- A Instituição Financeira se compromete a comunicar imediatamente ao Presidente da Câmara,
mediante ofício com cópia para o Setor de Contabilidade, Tesouraria e a Procuradoria da Câmara, por
qualquer meio idôneo, o recebimento de qualquer determinação que implique débito ou bloqueio nas
contas da CONTRATANTE.
10.2- Inclusive os provenientes de decisões judiciais, incluindo sequestros de rendas e bloqueios judiciais.
10.3- Cumpridas as ordens judiciais, caberá à CONTRATANTE, em caso de discordância, a adoção de
medidas administrativas e judiciais cabíveis.

CLÁUSULA TERCEIRA
DA VIGÊNCIA
3.1- O prazo de vigência do presente Contrato será de 60 (sessenta) meses, a contar da data de
publicação, quando se dará a efetiva implantação dos serviços, podendo ser prorrogado

BARBACENA, TERÇA-FEIRA, 05
DE OUTUBRO DE 2021
obedecendo às normas legais.

11.
DA GESTÃO DO SISTEMA DE PAGAMENTO DE FOLHA DEPESSOAL:
11.1- A Instituição Financeira deverá mobilizar os recursos materiais e humanos necessários à adequada
operacionalização do Sistema de Folha de Pagamento de Pessoal, movimentação das contas correntes
e atendimento direto, em conformidade com o cronograma de pagamentos, considerando a totalidade
de servidores. Recaindo sobre a Instituição Financeira as penalidades previstas no edital pelo não
processamento dos arquivos de pagamento por erro ocorrido por sua culpa exclusiva.
11.2- A CONTRATANTE deverá promover a divulgação aos seus funcionários dos procedimentos a serem
observados e manutenção da conta junto à Instituição Financeira.
11.3- A CONTRATANTE manterá conta corrente bancária na Instituição Financeira, para o funcionamento
do Sistema de Pagamento da Folha de Pessoal, cuja gestão caberá à área financeira da Câmara.
11.4- Nessa conta denominada “Provisão de folha de Pagamento” será depositado e debitado, com
antecedência de 1 (um) dia útil da data prevista para pagamento, o montante líquido dos créditos do dia.
11.5- Da mesma forma, nesta mesma conta, serão efetuados os depósitos dos recursos oriundos das
remunerações e benefícios previdenciários que, por quaisquer motivos, não foram pagos nos prazos
estipulados.
11.6- A Instituição Financeira manterá permanentemente atualizado o cadastro dos servidores, bem como 28
CÂMARA
de seus representantes
legais, se for o caso, visando os créditos do sistema de Folha de Pagamento de
Pessoal.
11.7- A Instituição Financeira se compromete a executar os serviços, em absoluto sigilo, por seus
prepostos, ficando assim vedada a divulgação, por qualquer modo e a qualquer título, sem prévia e
expressa autorização da CONTRATANTE, de qualquer dado ou informação acerca do cadastro funcional
/ou valores
seus
funcionários.
Praçaremuneratórios
dos Andradas, de
112,
Centro,
Barbacena - MG - CEP 36200-901 – Tel. (32) 3333-1015
11.8- A Instituição
Financeira deverá, sempre que solicitado
por qualquer servidor/beneficiário da
e-mails: jacqueline.paula@barbacena.mg.gov.br,
douglas.martins@barbacena.mg.gov.br
CONTRATANTE, garantir que a conta corrente seja aberta como “conta salário”, ou que seja transformada
em conta salário, nos termos da Resolução BACEN n. 3402/2006, informando-se através de publicidade
institucional as condições, para tanto, bem como os serviços que o servidor/beneficiário poderá usufruir
nessa condição sem o pagamento de qualquer tarifa, ou seja, gratuitamente.

CLÁUSULA QUARTA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1- Iniciar os serviços contratados nos prazos fixados no Edital do Pregão, a contar da publicação
do presente instrumento contratual.
4.2- Comprovar periodicamente sempre que solicitado pela CONTRATANTE o seu índice de
Basiléia, de no mínimo 11% de acordo com a Resolução nº 3.488 de 29 de agosto de 2007 do
Banco Central ou outra que vier a substituí-la.
4.3- Manter a regularidade jurídica, econômico-financeira e fiscal, bem como de sua qualificação
técnica descritas no Edital, durante toda a execução do contrato.
4.4- Observar rigorosamente as condições para a prestação dos serviços, nos termos dos Anexos
do Edital do Pregão.
4.5- Manter permanentemente atualizado, para efeito de pagamento, cadastro dos servidores
efetivos, agentes políticos e contratados que são objeto do pagamento de pessoal, sendo que a
CONTRATANTE disponibilizará os arquivos necessários à sua operacionalização.

MUNICIPAL DE

BARBACENA

4.6- Abrir para os servidores da Câmara Municipal de Barbacena uma conta corrente para o
recebimento dos créditos
junto a CONTRATANTE, respeitando a legislação específica do Banco
CÂMARA
Central do Brasil.

MUNICIPAL DE

BARBACENA

4.7- Realizar o pagamento aos servidores municipais, nas respectivas contas correntes, conforme
os Boletins Eletrônicos que são gerados pela CONTRATANTE, nas condições previstas nos
anexos do edital.

12. INFORMAÇÕESGERAIS:
12.1- A Câmara Municipal de Barbacena deverá ser isento de todas e quaisquer tarifas, taxas ou similares,
desde que relacionadas com o objeto do instrumento convocatório.

Praça dos Andradas, 112, Centro, Barbacena - MG - CEP 36200-901 – Tel. (32) 3333-1015
4.8- A e-mails:
Câmarajacqueline.paula@barbacena.mg.gov.br,
Municipal de Barbacena determinarádouglas.martins@barbacena.mg.gov.br
a data dos créditos, disponibilizando os
recursos financeiros com antecedência mínima de 01 (um) dia da seguinte maneira:
D -1 = data para ser repassado o arquivo
D 0 = data da entrega dos recursos pelo município para a Instituição Financeira
vencedora D +1 = crédito na conta do servidor, disponível para saque.
O processamento do crédito deverá ser feito a contar da 24h de D0.

ANEXO VI ESPECIFICAÇÕES

4.9- A CONTRATADA não receberá qualquer remuneração oriunda dos cofres públicos
municipais por esse serviço 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.), diferente daquelas
previstas no edital.
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CÂMARA

UNID. QUANT. ESPECIFICAÇÃO
MUNICIPAL
DE

ITEM

CÓD.

1

56790

PROCESSAMENTO

E

BARBACENA
SV
01
PESSOAL DA CÂMARA

PAGAMENTO DA

31

FOLHA DE

4.10- A CONTRATADA fica obrigada a manter durante a execução deste instrumento, todas as
qualificações e habilitações inerentes ao objeto contratual e as exigidas pelas Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002 e Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores
e da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°

CLÁUSULA QUINTA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE
GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO COM EXCLUSIVIDADE DA FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE
BARBACENA, QUE ENTRE SI FAZEM:
O
ENTE CONTRATANTE A EMPRESA:
................................................................

5.1- Efetuar os créditos decorrentes da folha de pagamento dos servidores públicos da Câmara
Municipal de Barbacena efetivos, agentes políticos e contratados, na conta corrente aberta de
modo individual em nome destes.
CLÁUSULA SEXTA
DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES
6.1 – O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e nos casos previstos nas Lei nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem
como fica assegurado à CONTRATANTE alterá-lo ou rescindir unilateralmente, nos casos
previstos na legislação citada.
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PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2021
Por este instrumento de Contrato Administrativo de prestação de serviços
bancários de gerenciamento com exclusividade da folha de pagamento dos servidores públicos
municipais efetivos, agentes políticos e contratados da Câmara Municipal de Barbacena, que
entre si fazem: de um lado, o CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, inscrito no CNPJ/MF sob
n° XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede na Praça dos Andradas n° 112, centro, na cidade de
Praça dos Andradas, 112, Centro, Barbacena - MG - CEP 36200-901 – Tel. (32) 3333-1015
Barbacena,
Estado
de Minas Gerais , neste ato representada
pelo seu Presidente, senhor
e-mails:
jacqueline.paula@barbacena.mg.gov.br,
douglas.martins@barbacena.mg.gov.br
Ewerton José Horta Júnior, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF n° 091.352.256-

6.2- São aplicáveis as
sanções
CÂMARA

MUNICIPAL DE

6.3- Em caso de rescisão do presente contrato por parte da CONTRATANTE, não caberá à
CONTRATADA direito a qualquer indenização, salvo nas hipóteses previstas pelo § 2º, do artigo
79, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

BARBACENA

29, doravante denominado simplesmente “CONTRATANTE”, e de outro lado, a empresa

6.4- São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal n. 8.666/93, com as
alterações introduzidas pela Lei Federal n. 8.883/94 e demais normas pertinentes, podendo ser
Praça dos
Centro,
- MGassim:
- CEP 36200-901 – Tel. (32) 3333-1015
cumuladas
comAndradas,
as outras112,
previstas
noBarbacena
corpo do edital,
e-mails: jacqueline.paula@barbacena.mg.gov.br, douglas.martins@barbacena.mg.gov.br
a) advertência;
b) de 2% (dois por cento) do valor total do contrato por infração a qualquer condição estipulada
no Edital, não prevista na alínea anterior, aplicada em dobro na reincidência.
c) Pela inexecução total ou parcial do CONTRATO, a Contratante poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar a Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93
e 9.648/98, e multa de 15% sobre o valor total do contrato.
6.5- A sanção prevista na alínea “c”, também poderá ser aplicada à CONTRATADA que tenha
sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticar ato ilícito visando
frustrar os objetivos da licitação, ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a
Administração.
6.6- As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando
cabíveis.

............................................, neste ato representada pelo senhor...................................,
doravante denominada simplesmente “CONTRATADA”, firmam o
presente instrumento,
pela modalidade de Pregão Presencial, com fundamento na Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
1.1 – A CONTRATADA, em decorrência do presente instrumento irá prestar serviços bancários
30
de gerenciamento com exclusividade da folha de pagamento dos servidores públicos municipais
efetivos, agentes políticos e contratados da administração da Câmara Municipal de Barbacena,
CÂMARA
inclusive no que se refere à instalação de terminais de auto-atendimento (Caixa Eletrônico), em
conformidade com o Pregão Presencial 02/2021.

MUNICIPAL DE

BARBACENA
CLÁUSULA SEGUNDA

6.7- O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da
Instituição Financeira apenada. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa,
sujeitando a devedora a processo executivo.

PREÇO, PAGAMENTO E REMUNERAÇÃO
dos Andradas, pagará
112, Centro,
Barbacena
- MG - CEP 36200-901
– Tel.
(32)parcela,
3333-1015
2.1 Praça
– A CONTRATADA
o valor
de R$ .........................,
à vista, em
única
sem
e-mails: jacqueline.paula@barbacena.mg.gov.br, douglas.martins@barbacena.mg.gov.br
qualquer desconto, na conta movimento: agência: ..........., conta:............, Banco:........., indicada
pelo setor de Contabilidade, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a data da assinatura do
contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS CONDIÇÕES FINAIS
7.1 – A presente contratação é regida pelo disposto no Código Civil Brasileiro, principalmente os
fatos que dependam de orientação por parte da CONTRATANTE, e em especial, as Lei nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e da
Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e demais disposições legais pertinentes à
espécie, não implicando em qualquer vínculo empregatício entre as partes, não cabendo a
CONTRATADA, pleitear por quaisquer vantagens e/ou direitos da legislação trabalhista,
previdenciária social e fundiária.

CLÁUSULA TERCEIRA
DA VIGÊNCIA
3.1- O prazo de vigência do presente Contrato será de 60 (sessenta) meses, a contar da data de
publicação, quando se dará a efetiva implantação dos serviços, podendo ser prorrogado
obedecendo às normas legais.

CLÁUSULA OITAVA

CLÁUSULA QUARTA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1- Iniciar os serviços contratados nos prazos fixados no Edital do Pregão, a contar da publicação
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DO FORO DE ELEIÇÃO
8.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Barbacena, Estado de Minas Gerais, para dirimir as ações
que se originarem, com renúncia expressa a qualquer outro, mesmo que privilegiado e

cabíveis.

7.1 – A presente contratação é regida pelo disposto no Código Civil Brasileiro, principalmente os
fatos que dependam de orientação por parte da CONTRATANTE, e em especial, as Lei nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e da
Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e demais disposições legais pertinentes à
espécie, não implicando em qualquer vínculo empregatício entre as partes, não cabendo a
CONTRATADA, pleitear por quaisquer vantagens e/ou direitos da legislação trabalhista,
previdenciária social e fundiária.

6.7- O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da
Instituição Financeira apenada. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa,
sujeitando a devedora a processo executivo.
CLÁUSULA SÉTIMA
DAS CONDIÇÕES FINAIS
7.1 – A presente contratação é regida pelo disposto no Código Civil Brasileiro, principalmente os
fatos que dependam de orientação por parte da CONTRATANTE, e em especial, as Lei nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e da
Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e demais disposições legais pertinentes à
espécie, não implicando em qualquer vínculo empregatício entre as partes, não cabendo a
CONTRATADA, pleitear por quaisquer vantagens e/ou direitos da legislação trabalhista,
previdenciária social e fundiária.

CLÁUSULA OITAVA
DO FORO DE ELEIÇÃO
8.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Barbacena, Estado de Minas Gerais, para dirimir as ações
que se originarem, com renúncia expressa a qualquer outro, mesmo que privilegiado e
33
independente do domicílio.

BARBACENA, TERÇA-FEIRA, 05 DE OUTUBRO DE 2021

CÂMARA
E, por estarem certos,
justos e contratados, firmam o presente Contrato em duas (02) vias de
iguais teores e formas, na presença de duas testemunhas, que após lido e achado, conforme em
todos os seus termos para que produza seus jurídicos e efeitos legais.

MUNICIPAL DE

CLÁUSULA OITAVA
DO FORO DE ELEIÇÃO

BARBACENA

8.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Barbacena, Estado de Minas Gerais, para dirimir as ações
que se originarem, com renúncia expressa a qualquer outro, mesmo que privilegiado e
independente do domicílio.

Praça dos Andradas, 112, Centro, Barbacena - MG - CEP 36200-901 – Tel. (32) 3333-1015
e-mails: jacqueline.paula@barbacena.mg.gov.br, douglas.martins@barbacena.mg.gov.br
Barbacena, .... de ........................ de 2021.

E, por estarem certos, justos e contratados, firmam o presente Contrato em duas (02) vias de
iguais teores e formas, na presença de duas testemunhas, que após lido e achado, conforme em
todos os seus termos para que produza seus jurídicos e efeitos legais.
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