
 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n.º 002/2020 

Pregão Presencial nº 001/2020 

Processo Administrativo nº 005/2020-L 

 

OBJETO: Contratação de instituição financeira, pública ou privada, autorizada pelo Banco 

Central do Brasil, para a prestação de serviços de processamento e gerenciamento de créditos 

provenientes da folha de pagamento dos servidores ativos (efetivos e cargo em comissão), 

aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência Municipal de São Manuel – 

IPREM-SM, bem como daqueles que venham a ser contratados na vigência do contrato, 

conforme descrito no Anexo I – Termo de Referência. 

 

TIPO DE LICITAÇÃO: MAIOR LANCE OU OFERTA 

 

SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL:  

Dia: 07/12/2020 as 09h00min. 

Local: Instituto de Previdência Municipal de São Manuel – IPREM-SM, situado à Rua 

Coronel Rodrigues Simões, nº 404, Centro – São Manuel – São Paulo. 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02, Lei Complementar nº 

123/06, Lei Complementar nº 147/14 e respectivas alterações. 

 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL – IPREM-SM torna 

público, para conhecimento dos interessados que se enquadrarem nos termos deste Edital, que 

realizará licitação na modalidade Pregão Presencial e receberá os envelopes “A” - 

PROPOSTA e “B” - HABILITAÇÃO, no local e horário acima indicado. 

 

Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 

a) Anexo I – Termo de Referência; 

b) Anexo II – Modelo de Proposta; 

c) Anexo III – Modelo de Termo de Credenciamento; 

d) Anexo IV – Declaração de cumprimento aos requisitos de habilitação; 



 

 

e) Anexo V – Representante legal que assinará o contrato; 

f) Anexo VI – Declaração de cumprimento ao inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93 

g) Anexo VII – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.  

h) Anexo VIII – Minuta de Contrato. 

 

1. DA PARTICIPAÇÃO: 

1.1. Poderão participar desta licitação as instituições financeiras autorizadas pelo BACEN - 

Banco Central do Brasil a exercer a atividade pertinente ao objeto licitado e que atendam aos 

requisitos de habilitação previstos neste Edital. 

 

2. DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO: 

2.1. Não será admitida a participação na presente licitação de empresas que se encontrem em 

uma ou mais das seguintes situações: 

2.1.1. Consórcios, apresentadas na forma de consórcios, agrupamentos, associações ou 

parceiras; 

2.1.2. Suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar com o 

Instituto de Previdência Municipal de São Manuel – IPREM-SM, nos termos do artigo 87, III 

da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei Federal 10.520/2002 e conforme Súmula 51 do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo; 

2.1.3. Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com todos os órgãos da Administração 

Pública em geral, nos termos do artigo 87, IV da Lei 8.666/93 e conforme Súmula 51 do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

2.1.4. Empresas com falência decretada; 

2.1.5. Empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal da 

Administração Direta ou Indireta do Município de São Manuel-SP; 

2.1.6. Que apresentarem sanções, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

2.1.6.1. Cadastro de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

(https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados); 

2.1.6.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);  

2.1.7. Constatada a existência de vedação à participação no certame, o(a) Pregoeiro(a) 

https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis


 

 

reputará o licitante descredenciado. 

2.1.8. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados 

deverão referir-se ao mesmo CNPJ constante na proposta de preços. 

 

3. CREDENCIAMENTO: 

3.1. As licitantes poderão se apresentar para credenciamento junto ao(à) Pregoeiro(a) por 

meio de um representante, devidamente munido do Termo de Credenciamento (Anexo III),  

que o nomeie a participar deste procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo 

por sua representada, comprovando os necessários poderes para formular verbalmente os 

lances de ofertas, firmar declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso, assinar a ata 

e praticar os demais atos pertinentes ao presente certame.  

3.1.1. Em caso de o Termo de Credenciamento ser subscrito por Procurador deverá ser 

apresentado, também, comprovante de que este possui poderes para tanto. 

3.2. Sendo o representante ou subscritor do Termo de Credenciamento sócio ou dirigente da 

licitante, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo ato constitutivo ou documento no 

qual estejam expressos os seus poderes. 

3.3. O Termo de Credenciamento (Anexo III) e o documento de Declaração de cumprimento 

aos requisitos de habilitação (Anexo IV) deverão ser entregues FORA DOS ENVELOPES, 

juntamente com a respectiva cédula de identidade ou documento equivalente do representante, 

contrato social ou procuração. Em separado, serão entregues os envelopes “PROPOSTA” e 

“DOCUMENTAÇÃO”. 

3.4. O fato da não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a 

desclassificação ou inabilitação do licitante. Neste caso, o representante ficará apenas 

impedido de se manifestar, apresentar lances e responder pela licitante durante os trabalhos. 

3.4.1. Na hipótese do item 3.4 ou caso o representante não esteja presente na etapa de lances, 

prevalecerá o valor de sua proposta escrita. 

3.5. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 

3.6. Os documentos de credenciamento, salvo o documento pessoal de identificação, serão 

retidos pela equipe de apoio e juntados ao processo licitatório. 

3.7. O proponente que desejar fazer uso do direito da Lei Complementar nº 123 de 14 de 

dezembro de 2006 que trata de MICROEMPRESA e EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 



 

 

deverá apresentar a Declaração que se enquadra na citada lei, conforme modelo contido no 

anexo V, com assinatura do responsável. 

3.8. A ausência da informação prevista no item anterior impedirá o direito de preferência de 

5% da microempresa e empresa de pequeno porte. 

3.9. As licitantes deverão apresentar uma declaração, sob as penas da Lei, de que cumprem os 

requisitos legais para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando 

apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em separado dos envelopes “PROPOSTA” e 

“HABILITAÇÃO”. 

 

4. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

4.1. Os Envelopes “A” - PROPOSTA e “B” - HABILITAÇÃO deverão ser apresentados, 

separadamente, em envelopes lacrados, contendo preferencialmente os seguintes dizeres na 

parte externa: 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

MUNICIPAL DE SÃO MANUEL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 

ENVELOPE A - PROPOSTA 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

MUNICIPAL DE SÃO MANUEL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 

ENVELOPE B – HABILITAÇÃO 

 
 

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

licitante, que poderá inserir as informações faltantes. 

4.3. Caso eventualmente ocorra a abertura do Envelope B - Habilitação antes do Envelope A - 

Proposta, por falta de informação na parte externa dos envelopes, será aquele novamente 

lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes. 

 

5. CONTEÚDO DOS ENVELOPES: 

5.1. O Envelope “A” – PROPOSTA, deverá conter a Proposta do licitante, de acordo com o 

disposto no item 7. 

5.2. O Envelope “B” - HABILITAÇÃO deverá conter a documentação de que trata o item 8. 

 



 

 

6. ENVELOPE A – PROPOSTA: 

6.1. A proposta deverá ser apresentada digitada, datada, rubricada e assinada, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, conforme modelo do Anexo II, contendo o seguinte: 

6.1.1. Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, 

endereço completo, número de telefone e endereço eletrônico (e-mail). 

6.2. A apresentação da proposta implica na aceitação pelo licitante das seguintes informações, 

que deverão constar obrigatoriamente na proposta: 

6.2.1. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega da 

proposta. 

6.2.2. Forma de pagamento será de cem por cento do valor ofertado em até 15 (quinze) dias 

corridos da data de assinatura do contrato. 

6.3. A falta de data e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo representante legal 

presente à reunião de abertura dos envelopes, com poderes para esse fim. 

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

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

6.4.1. Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na 

apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou 

solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza. 

6.5. Em circunstâncias excepcionais, antes do término do período original de validade das 

propostas, o(a) Pregoeiro(a) poderá solicitar que os licitantes estendam o período de validade 

das propostas para um período específico adicional. Essa solicitação, bem como as respostas 

dos proponentes, serão feitas por escrito. 

6.6. O critério de julgamento das propostas será o de MAIOR OFERTA, satisfeitos todos os 

termos estabelecidos neste ato convocatório. 

6.7. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 

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

6.7.2. Omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes 

de dificultar o julgamento; 

6.7.3. Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 

estabelecidas neste edital; 

6.7.4. Que apresentarem valor inferior ao mínimo estimado a ser repassado para os cofres 



 

 

públicos do IPREM. 

 

7. ENVELOPE B – HABILITAÇÃO: 

7.1. Será considerado habilitado o licitante melhor classificado que apresentar os documentos 

relacionados nos itens 7.4 a 7.7. 

7.1.1. O Licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os cumprir será 

inabilitado e estará sujeito às penalidades previstas no item 12 do edital. 

7.2. Constituem motivos para inabilitação do licitante: 

7.2.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação; 

7.2.2. A apresentação de documentos com prazo de validade vencido; 

7.2.3. A apresentação de documentos comprobatórios da regularidade fiscal referentes à filial; 

7.2.4. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de 

requerimento de certidão; 

7.2.5. O não cumprimento dos requisitos de habilitação. 

7.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou, excepcionalmente, 

pelo(a) Pregoeiro(a) ou um dos membros da equipe de apoio, ou por publicação em órgão de 

imprensas oficiais, ou ainda, extraídos via internet. 

7.3.1. Para efeito da validade das certidões de regularidade fiscal, se outro prazo não constar 

da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 3 (três) meses entre a data de sua 

expedição e a data limite para entrega dos envelopes. 

7.3.2. Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, numerados 

sequencialmente por item da habilitação, de modo a facilitar sua análise. 

7.4. Habilitação Jurídica - A documentação relativa à habilitação jurídica da empresa, cujo 

objeto social deverá ser compatível com o objeto licitado, consistirá em: 

a) Para Empresa Individual: Registro Comercial; 

b) Para Sociedade Comercial: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e 

alterações subsequentes, devidamente registrados; 

c) Para Sociedade por Ações: Inscrição do ato constitutivo e alterações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores, em exercício; 

d) Para Sociedade Civil: Inscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil das 



 

 

pessoas jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

e) Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de 

autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir; 

f) Para Cooperativas: Estatuto Social em vigência. 

7.4.1. As empresas que apresentarem a documentação descrita no item 7.4 no momento do 

credenciamento (item 3), não necessitarão apresentar novamente o documento na habilitação. 

7.5. Regularidade Fiscal - A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em: 

7.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da 

Economia; 

7.5.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuinte ESTADUAL E MUNICIPAL relativo à 

sede do licitante; 

7.5.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão 

Conjunta Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Tributos 

Federais e da Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, 

incluída a regularidade junto à Seguridade Social (INSS); 

7.5.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

ou outra equivalente, na forma da lei, limitados aos tributos relacionados com a atividade 

objeto da licitação, inclusive a Dívida Ativa; 

7.5.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 

através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica 

Federal; 

7.5.6. Prova de Regularidade de Obrigações Trabalhistas, de acordo com a Lei 12.440/11 e 

resolução administrativa TST 1470/11; 

7.5.7. Certidão Municipal referente aos tributos mobiliários (ISS e taxa de funcionamento), do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

7.5.8. A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva 

com efeitos de Negativa. 

7.6. Qualificação Econômico-Financeira - De forma a demonstrar a prova de Qualificação 

Econômico-Financeira, os licitantes deverão apresentar: 

7.6.1 Certidão negativa de falência ou em recuperação judicial expedida pelo distribuidor 



 

 

da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 3 (três) meses da data limite para 

recebimento das propostas, se outro prazo não constar do documento. 

7.6.1.1. Em respeito à Súmula 50, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, será aceita a 

participação de empresa que esteja em recuperação judicial, desde que apresente o Plano de 

Recuperação já homologado e em pleno vigor. 

7.7. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, 

devendo apresentar declaração assinada por representante legal do licitante de que não 

outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre os menores de 18 (dezoito), e qualquer 

trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(catorze) anos, conforme modelo do Anexo II 

 

8. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO: 

8.1. No dia, hora e local, designados no edital, será realizada sessão pública para recebimento 

das propostas e da documentação de habilitação, podendo o interessado ou seu representante 

legal proceder ao respectivo credenciamento, nos termos do item 3. 

8.2. Iniciados os trabalhos, somente será permitido ao representante ausentar-se do recinto se 

autorizado pelo(a) pregoeiro(a), e a de forma ordenada (alternadamente), sendo vedado ainda 

o uso de aparelho celular durante a sessão, ou ausentar-se o representante portando o 

aparelho; 

8.2.1. Não obstante a vedação de cláusula anterior poderá o(a) pregoeiro(a) autorizar o 

representante a usar o aparelho celular, desde que no interesse da disputa, tratando-se 

exclusivamente de negociação visando à redução de valores propostos, devendo em todo caso 

permanecer o representante no recinto. 

8.3. A equipe de pregão procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, 

ordenando-as em ordem crescente de valor da Oferta. 

8.3.1. Somente serão classificadas as propostas de valor igual ou superior a R$ 564.109,32 

(quinhentos e sessenta e quatro mil e cento e nove reais e trinta e dois centavos), que 

constitui o valor mínimo a ser repassado pela contratada para os cofres públicos do IPREM. 

8.4. Em seguida identificará a proposta de Maior Oferta cujo conteúdo atenda as 

especificações do edital. 

8.5. As propostas com valor inferior em até 10% (dez por cento) da proposta de Maior 



 

 

Oferta, serão classificadas em ordem decrescente. 

8.6. O conteúdo das propostas do item anterior será analisado, desclassificando aquelas cujo 

objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital.  

8.7. Não havendo, no mínimo, três propostas válidas nos termos dos itens 8.4 a 8.6, serão 

selecionadas até três melhores propostas e os seus autores convidados a participar dos lances 

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

8.8. Em caso de empate das melhores propostas, na hipótese do item anterior, todos os 

proponentes com o mesmo preço serão convidados a participar dos lances verbais. 

8.9. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais, formulados de 

forma sucessiva, superiores à proposta de Maior Oferta. 

8.10. O(a) Pregoeiro(a) convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 

sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de Maior 

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

empate de valores. 

8.11. O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pelo(a) Pregoeiro(a), os 

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

8.12. A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal, 

quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a), implicará a exclusão do licitante da etapa de lances 

verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação 

das propostas. 

8.13. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de Maior Oferta e o valor mínimo estimado para a licitação. Havendo empate na 

proposta escrita e não sendo ofertados lances, a classificação será efetuada por sorteio, na 

mesma sessão. 

8.14. Quando comparecer um único licitante ou houver uma única proposta válida, caberá 

a(o) Pregoeiro(a) verificar a aceitabilidade do preço ofertado. 

8.15. Declarada encerrada a etapa de lances e classificadas as ofertas na ordem crescente de 

valor, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do preço da primeira classificada, 

decidindo motivadamente a respeito. 

8.16. Considerada aceitável a proposta de Maior Oferta, obedecidas as exigências fixadas no 

edital, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor, para 



 

 

confirmação das suas condições habilitatórias. 

8.17. Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, o melhor 

preço será declarado vencedor. 

8.18. Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a 

oferta subsequente, verificando a habilitação do proponente, na ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração do licitante que atenda ao edital, sendo o respectivo 

licitante declarado vencedor. 

8.19. O(a) Pregoeiro(a) poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido 

preço melhor. 

8.20. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e 

rubrica. 

8.21. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com 

registro em ata da síntese das suas razões, quando então, dependendo do resultado da 

consulta, a licitação seguirá um dos destinos constantes do item 9. 

8.22. O recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) e sua equipe de apoio terá efeito suspensivo. 

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

aproveitamento. 

8.24. A falta de manifestação motivada do licitante na sessão, importará a decadência do 

direito de recurso. 

8.25. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas 

as fases preestabelecidas, o envelope que irá guardar os envelopes “B”, devidamente 

rubricados pelo(a) Pregoeiro(a) e pelos licitantes, ficarão sob a guarda do(a) Pregoeiro(a), 

sendo exibidos aos licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada 

para prosseguimento dos trabalhos. 

8.26. O prazo para formulação de lances verbais, para saneamento da documentação de 

habilitação e para determinação do valor entre lances, será acordado entre os credenciados e a 

Equipe de Pregão, por ocasião do início da Sessão Pública. 

8.27. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes não classificados como 

vencedores poderão atualizar seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem 

classificado, solicitando sejam suas propostas registradas sucessivamente para efeitos de 

eventual contratação na hipótese de inexecução do contrato pelo licitante vencedor. 



 

 

 

9. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

9.1. Caso não haja recurso, o(a) Pregoeiro(a), na própria sessão pública, adjudicará o objeto 

do certame ao autor do melhor preço, encaminhando o processo para homologação pelo 

Diretor Presidente do IPREM-SM. 

9.2. Caso haja recurso, os interessados deverão apresentar memoriais, dirigidos a(o) 

Pregoeiro(a) pessoalmente, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do dia subsequente à 

realização do pregão, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 

contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no dia útil subsequente ao 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

9.2.1. Nessa hipótese, o Diretor Presidente decidirá os recursos, adjudicará o objeto do Pregão 

Presencial constatado a regularidade dos atos procedimentais, homologará o procedimento 

licitatório. 

9.3. A homologação desta licitação não obriga a Administração à contratação do objeto 

licitado. 

 

10. DA CONTRATAÇÃO: 

10.1. Homologada a presente licitação, será celebrada a contratação nos termos deste edital. 

10.2. Constituem motivos para a rescisão contratual às situações referidas nos artigos 77 e 78 

da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 

10.2.1. Na hipótese de rescisão determinado por ato unilateral e escrito da Administração, 

ficarão assegurados ao IPREM-SM os direitos elencados no artigo 80 da lei Federal n° 

8.666/93 e suas alterações. 

10.3. O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de até 03 (três) dias úteis, contados a 

partir da convocação, para assinar o Contrato na sede do IPREM-SM. O termo de 

contrato poderá ser encaminhado por email, se a empresa vencedora assim requerer. 

10.4. No caso do envio por email, O PROPONENTE VENCEDOR deverá 

imediatamente colher a assinatura do seu representante legal, fazendo a devolução de 02 

(duas) vias originais diretamente na sede do IPREM-SM, ou por correio, enviando ao 

IPREM-SM o registro de postagem e rastreio do correio no prazo máximo de 03 (três) 

dias úteis. Não comparecendo até o 3º dia útil para assinatura do contrato, devolução 



 

 

das vias assinadas, nem comunicando o registro de postagem, será automaticamente 

desclassificado. 

10.5. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato dentro do prazo 

estabelecido no presente Instrumento, o sujeitará à aplicação das penalidades previstas no 

item 12, deste Edital, podendo a CONTRATANTE convidar, sucessivamente por ordem de 

classificação as demais licitantes, após comprovação da sua compatibilidade de proposta e 

habilitação, com esta licitação, para celebração do Contrato. 

 

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

11.1. A Contratada deverá efetuar o recolhimento do valor total ofertado em até 15 dias 

corridos da data de assinatura do contrato. 

 

12. PENALIDADES: 

12.1. A desistência da proposta, lance ou oferta ensejarão: 

12.1.1. Cobrança pelo IPREM-SM, por via administrativa ou judicial, de multa de 10% (dez 

por cento) sobre o sobre o valor total da proposta final; 

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

IPREM-SM, pelo período de até 02 (dois) anos; 

12.1.3. Estas penalidades não se aplicam aos adjudicatários remanescentes convocados nos 

termos do item 8.27. 

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

comprovada, ao não cumprimento, por parte da empresa licitante vencedora, das obrigações 

assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, será aplicado, segundo a 

gravidade da falta, as seguintes penalidades: 

12.2.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para 

as quais tenha a Contratada concorrido diretamente; 

12.2.2. Multa de 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, calculada sobre o valor do contrato, 

em caso de atraso no pagamento dos servidores, após o que, cumulativamente, aplicar-se-á a 

multa prevista na alínea 12.2.3 deste subitem; 

12.2.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, na hipótese de 

descumprimento parcial ou total de qualquer de suas cláusulas, podendo, ainda, ser rescindido 



 

 

o contrato na forma da lei; 

12.2.4. Na hipótese de rescisão contratual, além da aplicação da multa correspondente, 

suspensão temporária ao direito de licitar com a Administração Pública, bem como o 

impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

12.2.5. Declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave tais 

como apresentar informação ou documentação inverossímil ou cometer fraude, enquanto 

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

perante o IPREM-SM, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 

dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de até 2 (dois) anos. 

12.3. A(s) multa(s) será(ão), após regular processo administrativo, cobrada(s) administrativa 

ou judicialmente. 

12.4. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 

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

eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao Instituto de Previdência 

Municipal de São Manuel – IPREM-SM. 

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

cabíveis. 

12.6. Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o 

licitante poderá sofrer, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, 

quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente: 

12.6.1. Desclassificação, se a seleção se encontrar em fase de julgamento; 

12.6.2. Declaração de inidoneidade enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Instituto de Previdência Municipal 

de São Manuel – IPREM-SM, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de até 2 (dois) anos. 

 

13 DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar por escrito esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 

pregão. 

13.1.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que decidirá no prazo legal. 



 

 

13.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração no edital não afetar a 

formulação da proposta. 

13.2. A apresentação dos Envelopes implica na aceitação tácita e irrestrita pelo licitante de 

todas as condições estabelecidas no presente edital e em seus anexos. 

13.3. Não serão aceitos envelopes proposta e habilitação entregues após o horário ou em local 

diverso do estabelecido. 

13.4. É facultada a(o) Pregoeiro(a) ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

13.5. Fica assegurado ao Instituto de Previdência Municipal de São Manuel – IPREM-SM – o 

direito de, por razões de interesse público, revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a 

presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade dando ciência aos participantes, na forma da 

legislação vigente. 

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

este Instituto de Previdência Municipal de São Manuel – IPREM-SM – não será, em nenhum 

caso, responsável por esses custos, independentemente do resultado do processo licitatório. 

13.7. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

13.8. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, o(a) Pregoeiro(a) poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis 

para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que 

os inabilitaram ou desclassificaram, conforme art. 48, § 3° da Lei 8.666/93. 

13.9 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde 

que não haja comunicação do(a) Pregoeiro(a) em contrário. 

13.10. O Instituto de Previdência Municipal de São Manuel – IPREM-SM – não se 

responsabiliza por documentos enviados via correio e não entregues em tempo hábil à 

Comissão de Licitações ou a Equipe de Apoio. 

13.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão, os dias consecutivos, exceto quando 



 

 

for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente normal na sede do IPREM-SM. 

 

São Manuel, 19 de novembro de 2020. 

 

Armando Silva Júnior 

Diretor Presidente  



 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de instituição bancária para operar os serviços de processamento e 

gerenciamento de créditos provenientes da Folha de Pagamento dos servidores ativos, inativos 

e pensionistas do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL – 

IPREM-SM, em caráter de exclusividade, pelo período de 60 (sessenta) meses. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Necessidade de operacionalizar o pagamento dos créditos provenientes da Folha de 

Pagamento dos servidores ativos, inativos, aposentadoria e pensionistas do INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL – IPREM-SM, bem como dos 

pagamentos a fornecedores, por meio de instituição bancária que ofereça serviços com 

qualidade, mediante o gerenciamento pelas áreas administrativa e financeira do respectivo 

órgão público. A vantagem decorrente da transferência do pagamento de salários à 

instituições especializadas neste tipo de atividade, representa expressiva economia aos cofres 

públicos proporcionada pela mencionada especialização.  

 

3. CONTRATAÇÃO 

3.1. A contratação dos serviços de processamento e operacionalização da folha de pagamento 

dos servidores ativos, inativos, aposentados e pensionistas do INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL – IPREM-SM, na forma de PREGÃO 

PRESENCIAL, pelo critério da maior lance ou oferta, com fundamento no inciso XXI do 

artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações, e Lei nº 10.520/02. 

 

4. CRITÉRIO PARA AFERIÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA 

4.1. Com a finalidade de aferição da proposta mais vantajosa à Administração, o Instituto de 

Previdência Municipal de São Manuel – IPREM-SM – adotará como critério a Maior 

Oferta, referente lance ofertado pela instituição pelos serviços de processamento e 

gerenciamento da Folha de Pagamento, pelo período de 60 (sessenta) meses. 

 



 

 

5. INFORMES NECESSÁRIOS À FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS 

5.1. Serviços de processamento e gerenciamento da Folha de Pagamento. 

5.1.1 A Quantidade de servidores ativos, aposentados e pensionistas e base salarial: 

5.1.2. A quantidade de servidores ativos do Instituto de Previdência atualmente são 7 (sete) 

sendo 05 (cinco) efetivos e 02 (dois) cargo em comissão providos até a presente data; 

5.1.3. O total de servidores inativos mantidos pelo IPREM-SM é de 423 (quatrocentos e vinte 

e três), sendo 102 (cento e dois) pensionistas e 314 (trezentos e quatro) aposentados; 

5.1.4. O valor bruto e líquido da folha nos últimos 12 (doze) meses (servidores ativos, 

aposentados e pensionistas do IPREM-SM): 

 

Mês Ano Valor Bruto da Folha V. Liquido da Folha 

Nov/19 R$ 1.182.119,66 R$ 972.869,00 

Dez/19 R$ 1.186.456,59 R$ 972.593,58 

Jan/20 R$ 1.204.290,15 R$ 990.302,81 

Fev/20 R$ 1.215.510,59 R$ 1.001.024,37 

Mar/20 R$ 1.211.042,89 R$ 993.887,26 

Abr/20 R$ 1.200.958,39 R$ 982.941,00 

Mai/20 R$ 1.208.995,32 R$ 992.018,81 

Jun/20 R$ 1.225.923,60 R$ 1.012.116,49 

Jul/20 R$ 1.226.915,91 R$ 1.013.660,44 

ago/20 R$ 1.229.472,29 R$ 1.015.026,55 

Set/20 R$ 1.275.309,96 R$ 1.057.620,06 

Out/20 R$ 1.239.553,91 R$ 1.015.081,60 

TOTAL R$ 14.606.549,26 R$ 12.019.141,97 

 

5.1.4.1. O valor médio da folha de pagamento bruto é de R$ 1.217.212,44 (um milhão e 

duzentos e dezessete mil e duzentos e doze reais e quarenta e quatro centavos), enquanto 

que o valor médio da folha de pagamento líquido perfaz a importância de R$ 1.001.595,16 

(um milhão e um mil e quinhentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos), ambos, 

referente ao período de 12 (doze) meses. 

5.1.5. Os servidores ativos, inativos, aposentados e pensionistas do INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL – IPREM-SM - recebem o 

salário/vencimentos e proventos de aposentadoria e pensão por morte no último dia útil de 

cada mês. 



 

 

5.1.6. Os créditos a serem lançados nas contas dos servidores ativos, aposentados e 

pensionistas serão os correspondentes aos valores líquidos das folhas de pagamento mensal, 

13 salários, férias e todos os demais decorrentes/advindos da relação contratual existente com 

o Instituto de Previdência Municipal de São Manuel – IPREM-SM.  

5.1.7. Os servidores ativos (efetivos e comissionados) recebem 70% (setenta por cento) do 13º 

salário no mês de aniversário e a segunda parcela no mês de dezembro, normalmente até dia 

20 (vinte), podendo ocorrer, contudo, preferencialmente, no último dia útil do mês de 

novembro. 

5.1.8. Os aposentados e pensionistas recebem integralmente o 13º salário até o dia 20 do mês 

de dezembro, podendo ocorrer, contudo, preferencialmente, no último dia útil do mês de 

novembro. 

5.1.9. Pirâmide Salarial dos servidores ativos, aposentados e pensionistas do IPREM-SM 

(base novembro de 2020): 

 

Faixa Inicial Faixa Final Beneficiários 

0 R$ 1.045,00 67 

R$ 1.046,00 R$ 2.000,00 111 

R$ 2.001,00 R$ 3.000,00 77 

R$ 3.001,00 R$ 4.000,00 69 

R$ 4.001,00 R$ 5.000,00 31 

R$ 5.001,00 R$ 6.000,00 36 

R$ 6.001,00 R$ 7.000,00 17 

R$ 7.001,00 R$ 8.000,00 7 

R$ 8.001,00 R$ 9.000,00 4 

R$ 9.001,00 R$ 10.000,00 2 

R$ 10.001,00 R$ 13.000,00 2 

 Total 423 

 

Folha de Pagamento Bruto – Base Outubro de 2020 

Aposentados Servidores Ativos  Pensionistas Total 

R$ 1.001.113,74 R$ 36.791,38 R$ 201.648,79 R$ 1.239.553,91 

 

Folha de Pagamento Líquido – Base Outubro de 2020 

Aposentados Servidores Ativos  Pensionistas Total 

R$ 810.260,85 R$ 26.154,99 R$ 178.665,76 R$ 1.015.081,60 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

6. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

6.1. A instituição financeira vencedora do certame deverá disponibilizar durante a execução 

do contrato, atendimento com agência bancária localizada no Município de São Manuel:  

a) Funcionários na área de gerência para o pleno atendimento e orientação;  

b) Grupo técnico de colaboradores suficiente para o atendimento de qualidade aos servidores, 

aposentados e pensionistas.  

6.2 A instituição financeira vencedora da licitação será responsável durante o prazo do 

Contrato, pelo Pagamento e Crédito da Folha de Pagamento, com exclusividade.  

6.3. Atendimento das normas do Banco Central, em especial a Resolução 4.292/2013 ou 

normativa que vier a regulamentar a matéria durante o período do contrato, constando 

também que é de responsabilidade do vencedor do certame/contratado depositar os recursos 

dos detentores da portabilidade junto ao banco escolhido, no mesmo dia em que depositados 

nas contas salários.  

 

6.4. PRODUTOS E TARIFAS 

6.4.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar, no mínimo, a franquia de serviços bancários 

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

do CMN - Conselho Monetário Nacional, ou posterior. 

6.4.2. Eventuais alterações na franquia de serviços bancários essenciais deverão ser 

comunicadas por escrito ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO 

MANUEL – IPREM-SM, de preferência antes de entrar em vigor.  

6.4.3. Não haverá cobrança de quaisquer tarifas e/ou emolumentos bancários sobre as contas 

mantidas em nome do Instituto de Previdência Municipal de São Manuel – IPREM-SM e 

a movimentação das mesmas durante a vigência do Contrato, inclusive em relação ao objeto 

da presente licitação, com isenção de tarifas para os seguintes serviços, consoante ao art. 6.º, 

Inciso II, da resolução do BACEN 3.424/06: a) Transferência no mesmo dia, dos créditos total 

ou parcial, para outras instituições; b) Saque total ou parcial dos créditos, bem como saque 

ilimitado das contas-salário, sem cobrança de encargos ao CREDITADO; e d) Fornecimento 

de cartão magnético para movimentação dos créditos, sem cobrança de encargos ao 

CREDITADO 

 



 

 

6.5. EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL 

6.5.1. A CONTRATADA poderá oferecer empréstimos consignáveis em folha de pagamento, 

sem caráter de exclusividade, com taxa de juros reduzida, observando-se o limite de 30% 

(trinta por cento).  

6.5.2 O crédito consignado em folha dar-se-á através de sistema Consignet (“Sistema”), de 

propriedade da empresa CONSIGNET SISTEMAS LTDA, haja vista o Termo de 

Cooperação Técnica nº 001/2019 celebrada entre o Instituto de Previdência Municipal de 

São Manuel e a empresa Consignet Sistemas Ltda., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ nº 23.112.748/0001-81, com sede na Avenida Adv. Horácio Raccanello 

Filho, 5410, Sobreloja, Sala 21, cidade de Maringá, Estado do Paraná. 

 

8. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

8.1. Promover a abertura de contas dos servidores ativos (efetivos e cargo em comissão), 

aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência Municipal de São Manuel – 

IPREM-SM, na modalidade conta corrente, efetuando a coleta de dados, documentos e 

assinaturas necessários, no local e horário de trabalho (dentro do horário de atendimento 

bancário).  

8.2.  A instituição financeira CONTRATADA centralizará e processará os créditos 

provenientes da Folha de Pagamento gerada pelo Instituto de Previdência Municipal de São 

Manuel – IPREM-SM, aos beneficiários (servidores ativos, aposentados e pensionistas), que 

atualmente representam aproximadamente 423 (quatrocentos e vinte e três) beneficiários, 

referente ao mês de novembro de 2020, creditando em conta salário, autorizando ou 

efetivando a transferência dos valores a outras instituições financeiras daqueles beneficiários 

que optarem pela portabilidade, observadas as normas estabelecidas pelo Banco Central do 

Brasil, em especial a Resolução 4.292/2013 ou normativa que vier a regulamentar a matéria 

durante o período do contrato, constando também que é de responsabilidade do vencedor do 

certame/contratado depositar os recursos dos detentores da portabilidade junto ao banco 

escolhido no mesmo dia em que depositados nas contas salários.  

8.3. Efetuar os créditos dos pagamentos nas contas dos servidores ativos, aposentados e 

pensionistas, sem qualquer custo, em conformidade com as informações repassadas pelo 

Instituto de Previdência Municipal de São Manuel – IPREM-SM.  



 

 

8.4. A CONTRATADA deve assegurar a faculdade de transferência (PORTABILIDADE), 

com disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de depósitos de titularidade dos 

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

3.402/2006 do Banco Central.  

8.5. Efetuar o pagamento de impostos e eventuais multas aplicadas por autoridade federal, 

estadual ou municipal, relacionadas com a atividade explorada.  

8.6. Respeitar o limite da margem consignável dos salários e proventos de aposentadoria e 

pensão por morte, no caso de concessão de empréstimos, solicitando para tal as informações 

necessárias a através de sistema Consignet (“Sistema”), de propriedade da empresa 

Consignet Sistemas Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

23.112.748/0001-81, com sede na Avenida Adv. Horácio Raccanello Filho, 5410, Sobreloja, 

Sala 21, cidade de Maringá, Estado do Paraná, em vista do Termo de Cooperação Técnica nº 

001/2019 celebrado com esta autarquia municipal. 

8.4. Caso a instituição contratada não possua agência bancária instalada na sede do Município 

de São Manuel, Estado de São Paulo, terá prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua 

instalação na área central do Município, contados a partir da assinatura do contrato.  

8.5. Ter sistema informatizado compatível com o contratante, de forma a possibilitar que 

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

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

CONTRATADA.  

8.6. A Instituição contratada deverá disponibilizar ao Instituto de Previdência Municipal de 

São Manuel – IPREM-SM – softwares compartilhados ou cedidos para transferência dos 

créditos salariais.  

8.7. Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao Instituto de Previdência 

Municipal de São Manuel – IPREM-SM – ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 

na execução do contrato.  

8.8. Apresentar previamente ao Instituto de Previdência Municipal de São Manuel – 

IPREM-SM –uma tabela com a franquia mínima de serviços com isenção de tarifas, a partir 

da Resolução BACEN nº 3.919/2010, e demais serviços e produtos com suas respectivas 

tarifas.  

8.9. Apresentar um plano de prestação de serviços, contendo a apresentação da instituição, 



 

 

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

aos servidores, aposentados e pensionistas da autarquia, benefícios adicionais oferecidos e 

condições especiais de empréstimos e financiamentos. 

8.10. Responder por todos os impostos, taxas, seguros, e quaisquer outros encargos que 

incidam ou venham a incidir sobre os respectivos serviços a serem prestados. 

8.11. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

8.12. Efetuar o pagamento do valor homologado na licitação, no prazo máximo de até 15 

(quinze) dias corridos, contados da assinatura do contrato, em uma única parcela, em 

conta(s) corrente(s) bancária(s) indicada(s) pelo Instituto de Previdência Municipal de São 

Manuel – IPREM-SM.  

8.13. Reparar ou corrigir, dentro do prazo estipulado pelo Instituto de Previdência 

Municipal de São Manuel – IPREM-SM –, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções 

constatados pela fiscalização dos serviços. 

8.13. O Instituto de Previdência Municipal de São Manuel – IPREM-SM – não assume, 

inclusive, para efeitos da Lei nº 8.078/1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor, 

qualquer responsabilidade pela atividade exercida pela Contratada. 

8.14. O Instituto de Previdência Municipal de São Manuel – IPREM-SM – não assume 

qualquer responsabilidade pelos compromissos assumidos por seus servidores ativos, 

aposentados e pensionistas. 

8.15. É vedada a subcontratação de outra instituição financeira, mesmo que seja seu 

controlado ou controlador, para a execução total ou parcial dos serviços, objeto desta 

licitação, sem prévia e expressa autorização do IPREM-SM. 

8.16. Comparecer sempre que solicitada, à sede da IPREM-SM, situado a Rua Coronel 

Rodrigues Simões, nº 404 – Centro – São Manuel – SP, em data e horário estabelecido pelo 

IPREM-SM, a fim de receber instruções e acertar providencias, para regularização dos 

serviços previstos em contrato. 

 

9. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL – IPREM-SM 

9.1. Efetuar os pagamentos de salários/vencimentos e proventos dos seus servidores ativos, 



 

 

aposentados e pensionistas por intermédio da CONTRATADA. 

9.2. Fornecer à instituição adjudicante, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da 

assinatura do contrato, listagem com o nome, o número de inscrição do CPF, carteira de 

identidade e o endereço de cada servidor ativo, aposentadoria e pensionista da autarquia 

municipal. 

9.3. Enviar a relação nominal de servidores ativos, aposentados e pensionistas, contendo os 

valores líquidos a serem creditados, bem como os demais dados necessários solicitados pela 

CONTRATADA, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis da data prevista para o 

pagamento dos salários/proventos. 

9.4. Garantir as informações e documentação necessária à execução dos serviços por parte da 

CONTRATADA, com a inclusão e exclusão de servidores ativos, aposentados e pensionistas. 

9.5. Disponibilizar os recursos financeiros necessários no dia do pagamento dos servidores 

ativos, aposentados e pensionistas, através de depósito em conta corrente, TED - 

Transferência Eletrônica Disponível ou mediante a apresentação de cheque administrativo 

nominal à CONTRATADA, sendo vedada a transferência antecipada de recursos financeiros 

para as instituições financeiras privadas por constituírem disponibilidades de caixa, cujo 

depósito deve ocorrer, exclusivamente, em instituições financeiras oficiais (públicas), 

conforme o §3º do artigo 164 da Constituição Federal e artigo 43 da Lei nº 101/2000. 

9.6. Prestar todo o apoio necessário a CONTRATADA para que seja alcançado o objeto do 

termo em toda sua extensão. 

 

10. DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS  

10.1 O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do contrato, que serão exercidos pela servidora Sra. Silvia 

Gabriela de Britto Arruda, Analista Administrativo, representante do Instituto de 

Previdência Municipal de São Manuel - IPREM, especialmente designado na forma do artigo 

67 da Lei n.º 8.666 de 1993. 

10.2 Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela prestação de 

todos os serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma 

restrinja a plenitude desta responsabilidade por Fiscal designado:  



 

 

10.2.1 Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da 

empresa que embargar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu 

exclusivo critério, julgar inconveniente;  

10.2.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização serão 

encaminhadas à autoridade competente para adoção das medidas convenientes, consoante 

disposto no § 2.º, do art. 67, da Lei 8.666 de 1993.  

 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

11.1 Aos licitantes e à instituição financeira contratada, em caso de descumprimento das 

normas do edital ou das condições contratuais, serão aplicadas as sanções administrativas 

previstas na cláusula 12 do edital. 

 

12. DO PAGAMENTO  

12.1 A CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento do valor ofertado em até 15 (quinze) 

dias corridos, contados da assinatura do contrato, em uma única parcela, em conta(s) 

corrente(s) bancária(s) indicada(s) pelo Instituto de Previdência Municipal de São Manuel 

– IPREM-SM.  

12.2 Em caso de atraso no pagamento, o CONTRATADO deverá pagar multa de 2% (dois por 

cento) incidente sobre o valor total da proposta, acrescida de atualização monetária, e juros de 

mora de 12% (doze por cento) ao ano, além de sujeitar-se às penalidades previstas neste 

instrumento.  

 

13. PRAZO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS/ATIVIDADES 

13.1 Serviços de processamento e gerenciamento da Folha de Pagamento no prazo de 120 

(cento e vinte) dias, contados do recebimento da listagem fornecida pelo IPREM-SM, da qual 

constará o nome, o número de inscrição do CPF, a carteira de identidade e o endereço de cada 

servidor.  

13.2 Instalar, no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da assinatura do contrato, 

agencia bancária, que deverá funcionar no horário de expediente bancário.  

13.3 Disponibilizar caixas eletrônicos para autoatendimento bancário, na região central do 

Município de São Manuel, Estado de São Paulo, no prazo de 60 (sessenta) dias contados a 



 

 

partir da assinatura do contrato, que realize todas as movimentações bancárias, com 

funcionamento das 08h00min às 20h00min, em dias úteis.  

13.4 Caso a instituição contratada não possua agência bancária instalada na sede do 

Município de São Manuel, Estado de São Paulo, terá prazo máximo de 60 (sessenta) dias 

para a sua instalação no centro do município, contados a partir da assinatura do contrato.  

 

14. PRAZO DE VIGÊNCIA 

14.1. A vigência do contrato será de 60 (sessenta) meses, vigorando no período de __ de 

___________ de 2020 a __ de ________ de 2025, em conformidade com a Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações. 

 

15. RESCISÃO 

15.1. O contrato está sujeito à rescisão nos termos dos artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal nº 

8.666/93 e alterações. 

 

16. DO VALOR MÍNIMO DA OFERTA 

16.1. Pirâmide de propostas de venda por Regime Próprio de Previdência 

Social/Municípios+RPPS: 

 

RPPS e Município+RPPS V. Mínimo Pedido Número de Pessoas V. Médio 

 

Prev. Social do Município de Guarujá. 

 

R$ 628.954,26 

 

435 

 

R$ 1.445,87 

 

Pref. Mun. Jaguariúna + JaguarPrev 

 

R$ 5.486.000,00 

 

2.692 

 

R$ 2.037,89 

 

LEMPREV 

 

R$ 251.000,00 

 

685 

 

R$ 366,42 

 

FMP de Itapira 

 

R$ 414.878,56 

 

944 

 

R$ 439,49 

 

Instituto de Previdência Municipal de 

Praia Grande – IPMPG 

 

R$ 1.115.862,91 

 

1.796 

 

R$ 621,30 

 

PIRAPREV 

 

R$ 137.500,00 

 

152 

 

R$ 904,60 

   

Média por Pessoa 

 

 

R$ 969,26 

 

 



 

 

Nº Servidores/Aposentados/Pensionistas (Referente a Novembro 2020) 423 

Evolução Provável dos Aposentados e Pensionistas em 05 anos 582 

Valor do Lance Mínimo R$ 564.109,32 

 

16.1. Valor Mínimo da Oferta: R$ 564.109,32 (quinhentos e sessenta e quatro mil e cento e 

nove reais e trinta e dois centavos), sendo definida utilização da média por pessoa obtida na 

pesquisa realizada multiplicada pela Evolução Provável de Aposentados e Pensionista na 

duração do contrato, ou seja, 60 (sessenta) meses 

  



 

 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 

 
A proposta deverá ser apresentada digitada, datada, rubricada e devidamente assinada pelo 

representante legal ou formalmente constituído para tal, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 

ressalvas. Deverão constar obrigatoriamente na proposta todos os itens abaixo, sob pena de 

desclassificação. Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como 

indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 – IPREM-SM 

 

1. Identificação do concorrente: 

Fornecedor:_________________________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________________ 

Cidade:__________________________________________ Estado: __________________ 

Bairro:_________________________________________________ CEP: 

________________ Telefone:________________________ e-mail:_______________ 

PJ/CPF:______________________ Insc. Est.: ______________ Insc. Mun. ______________ 

 

2. OBJETO: Contratação de instituição financeira, pública ou privada, autorizada pelo Banco 

Central do Brasil, para a prestação de serviços de processamento e gerenciamento de créditos 

provenientes da folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas do IPREM-

SM, bem como daqueles que venham a ser contratados na vigência do contrato, conforme 

descrito no ANEXO I.  

 

Item Descrição Valor (R$) 
 

01 

 

Processamento e gerenciamento de créditos provenientes da folha 

de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas do 

IPREM-SM, bem como daqueles que venham a ser contratados na 

vigência do contrato 

 

Valor por Extenso: 

 

3. Prazo de validade da proposta: A presente proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir da data de sua entrega.  

 

4. Forma de pagamento: recolhimento do valor total ofertado em até 15 dias corridos da data 

de assinatura do contrato.  

 

DECLARO que o valor total ofertado é líquido, não cabendo quaisquer deduções (encargos 

financeiros, taxas, tributos, despesas diretas ou indiretas, etc.).  

 

São Manuel, XX de XXXXXXX de 2020.  

 

________________________________________ 

 Nome da empresa Nome do representante legal 

Cargo RG/CPF  



 

 

ANEXO III – MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO  

 

 

 

 

 

 

 

A empresa ------------------------------, com sede na --------------------------------, CNPJ nº --------

----------------------, representada pelo (a) Sr.(a) ----------------------------- CREDENCIA o(a) --

------------------------- (CARGO), portador(a) do RG n° ---------------------------- e CPF n° ------

------------------- , para representá-la perante o Município em licitação na modalidade Pregão 

Presencial nº 001/2020 do IPREM-SM, podendo formular lances, negociar preços e praticar 

todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases 

licitatórias.  

 

 

 

 

NOME 

 

R.G 

 

CARGO  

 

 

 

 
OBSERVAÇÃO: PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE É NECESSÁRIO A 

APRESENTAÇÃO DE CÓPIA SIMPLES JUNTO DA VIA ORIGINAL PARA AUTENTICAÇÃO OU 

DE CÓPIA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA EMPRESA DEVIDAMENTE AUTENTICADAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Nome da empresa Nome do representante legal 

Cargo RG/CPF 

 

  



 

 

ANEXO IV 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  

 

 

 

 

A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara sob as penas da 

lei que cumprem plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos integrantes 

dos envelopes “B”, sob pena de sujeição às penalidades previstas no Edital de Pregão 

Presencial n° 001/2020 do IPREM-SM.  

 

 

 

EMPRESA:  

REPRESENTANTE LEGAL:  

CARGO:  

RG e CPF/MF:  

 

 

 

 

 

 

ASSINATURA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ANEXO V  

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 – IPREM-SM 

 

 

DADOS DA EMPRESA: 

 

Razão Social: Endereço: 

Cidade: Bairro: 

Inscrição no CNPJ: Inscrição Municipal: 

Telefone: ( ) Fax: ( ) 

 

DADOS DE QUEM ASSINARÁ O CONTRATO: 

 

Nome: 

Nacionalidade: Profissão:  Est. Civil: CPF:

  RG: 

Endereço: Bairro: 

Cidade: Estado: CEP: Cargo que ocupa 

na empresa: 

 

Declaramos expressamente e sob as penas da Lei, que não estamos impedidos de contratar 

com a Administração Pública direta ou indiretamente e que não fomos declarados inidôneos 

pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação, e não nos encontramos, nos termos da 

legislação em vigor ou deste instrumento convocatório, sujeitos a qualquer outro fato ou 

circunstância que possa impedir a nossa regular habilitação na presente licitação. 

 

 

(Cidade),        de              de 2020. 

 

 

Assinatura do Representante legal da empresa 

Nome: ................................................................. 

Cargo: ........................ ......................................... 

RG.:...................................................................... 

 

Carimbo e assinatura 

  



 

 

 

ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO À EXIGÊNCIA DO INCISO V DO ARTIGO 27 

DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

(A ser elaborado em papel timbrado da licitante ou com aposição de carimbo) 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 – IPREM-SM 

 

 

.............................................................................., inscrita no CNPJ nº 

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

________________________, portador(a) da Cédula de Identidade nº ___________________ 

e do CPF nº ___________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 

1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de dezesseis anos. 

 

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

 

 

(cidade), .......... de ................. de 2020. 

 

 

 

Assinatura do Representante legal da empresa 

Nome: ................................................................. 

Cargo: ........................ ......................................... 

RG.:...................................................................... 

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

 

Carimbo e assinatura 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO VII 

 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 – IPREM-SM 

 

 

 

 

 DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa ___________________________ (denominação da pessoa 

jurídica), CNPJ n° ________________________ É Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer 

o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão nº 

040/2020, realizado pelo Município de São Manuel, Estado de São Paulo. 

 

 

São Manuel, ..... de ................. de 2020. 

 

 

Nome da Empresa 

Assinatura do Representante legal da empresa 

Nome: ................................................................. 

Cargo: ................................................................. 

RG.:...................................................................... 

CPF: .................................................................... 

  



 

 

ANEVO VIII 

 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO 

E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO 

Contrato nº XXXX/2020 

Processo Administrativo nº 005/2020-L – Pregão Presencial nº 001/2020 

Valor total: R$ XXXXXXXX. 

 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado o INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL – IPREMS-SM, pessoa jurídica de 

direito público interno, com sede à Rua Coronel Rodrigues Simões, nº 404, Centro, cidade de 

São Manuel, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF nº 01.671.721/0001-96, neste ato 

representado pelo Senhor Armando Silva Júnior, brasileiro, casado, portador da cédula de 

identidade nº 9.257.364-2 SSP/SP, inscrito no CPF nº 094.911.968-71, residente e 

domiciliado, cidade de Botucatu, Estado de São Paulo, CEP 18.600-005, doravante 

denominado CONTRATANTE, e de outro lado, XXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.: XXXXXXX, com sede na XXXXXX, nº XXXXX, 

XXXXXX, XXXXX/XX – CEP: XXXXX, neste ato representado pelo Sr. XXXXXX, 

brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG n.: XXX XX/XX e inscrito no CPF/MF n°.: 

XXXXXXXXXX, com endereço na XXXXXXXX, nº XXXX, XXXXXXXX, XXXX/XXX 

– CEP: XXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si, justo e avençado, 

as cláusulas e condições seguintes, que mutuamente aceitam e reciprocamente outorgam, a 

saber: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. O presente contrato tem como objeto a contratação da instituição financeira, pública ou 

privada, autorizada pelo Banco Central do Brasil, para a prestação de serviços de 

processamento e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos 

servidores ativos (efetivos e cargo em comissão), aposentados e pensionistas do Instituto de 

previdência Municipal de São Manuel – IPREM-SM, bem como daqueles que venham a ser 

contratados na vigência do contrato, conforme descrito no Anexo I – Termo de Referência do 

edital do Pregão Presencial nº 001/2020. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO CONTRATUAL 

 

2.1. Este Contrato terá início em XXXXX de XXXXXX de XXXXXX e vigorará pelo prazo 

de 60 (sessenta) meses. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

 

3.1. A CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento do valor final ofertado na licitação, em 

até 15 (quinze) dias corridos da assinatura deste Contrato. 

 

3.2. O valor total do presente contrato é de R$ XXXXXXX (XXXXXXXXXXXX). 



 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

4.1. O objeto desta licitação deverá de acordo com o estabelecido no Anexo I – Termo de 

Referência do edital do Pregão Presencial nº 001/2020, cujas condições fazem parte 

integrante deste instrumento como se transcritas fossem. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES  

 

5.1. Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da 

Lei Federal nº 8.666/93, sendo garantida a defesa prévia, e salvo ocorrência de caso fortuito 

ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, ao não cumprimento, por parte da 

CONTRATADA, das obrigações assumidas, estará sujeita às seguintes penalidades: 

 

5.1.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as 

quais tenha a Contratada concorrido diretamente; 

 

5.1.2. Multa de 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, calculada sobre o valor do contrato, 

em caso de atraso no pagamento dos servidores, após o que, cumulativamente, aplicar-se-á a 

multa prevista na alínea 5.1.3. deste subitem; 

 

5.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, na hipótese de 

descumprimento parcial ou total de qualquer de suas cláusulas, podendo, ainda, ser rescindido 

o contrato na forma da lei; 

 

5.1.4. Na hipótese de rescisão contratual, além da aplicação da multa correspondente, 

suspensão temporária ao direito de licitar com o IPREM-SM, bem como o impedimento de 

com ele contratar, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

5.1.5. Declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave tais 

como apresentar informação ou documentação inverossímil ou cometer fraude, enquanto 

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

perante o IPREM-SM, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 

dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de até 2 (dois) anos. 

 

5.2. A(s) multa(s) será(ão), após regular processo administrativo, cobrada(s) administrativa ou 

judicialmente. 

 

5.3. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 

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

eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao Município. 

 

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

cabíveis. 

CLÁUSULA SEXTA - DO SUPORTE LEGAL 



 

 

 

6.1. O presente contrato é regido pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores 

modificações, e, ainda, por demais disposições legais aplicáveis. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

MUNICIPAL DE SÃO MANUEL – IPREM-SM 

 

7.1. Para a realização do objeto do presente contrato, obriga-se o IPREM-SM a prestar à 

CONTRATADA, quando solicitado, todos os esclarecimentos e informações técnicas 

imprescindíveis à execução do objeto, entregando lhes todos os documentos necessários ao 

bom desenvolvimento dos trabalhos objeto do presente. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

 

8.1. O IPREM-SM, a qualquer tempo, poderá rescindir o Contrato, respeitadas as condições 

impostas pela Lei Federal n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

9.1. É vedado à CONTRATADA subcontratar ou transferir o contrato, mesmo que seja seu 

controlado ou controlador, sem prévia e expressa autorização do IPREM-SM. 

 

9.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a legislação aplicável ao assunto e, 

especialmente pela Lei Federal n° 8.666/93, com a redação introduzida pela Lei Federal n° 

8.883/94. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

 

10.1. Elegem o Foro da Comarca de São Manuel, com renúncia a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para submeter o presente contrato à análise ou discussão, ou ainda para 

dirimir quaisquer dúvidas e ações dele decorrentes. 

 

E, por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, as partes e as testemunhas. 

 

São Manuel, ____ de _________ de _______. 

 

 

 

 

Instituto Previdência Municipal de São 

Manuel – IPREM-SM  

Contratante 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Contratada 

 

Testemunhas: 

 



 

 

 

 

1. _________________________     2.__________________________ 

Nome:     Nome: 

RG:      RG : 

 


