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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2018 
CREDENCIAMENTO N.º 001/2018 
 
Denominação: ___________________________________________________________________  
 
CNPJ nº: ________________________________________________________________________  
 
Endereço: _______________________________________________________________________ 
 
e-mail: __________________________________________________________________________ 
 
Cidade: ____________________________ Estado: __________________ CEP_______________ 
 
Telefone: ______________________________Fax: ____________________________________ 
 
Representante Legal ______________________________CPF: __________________________ 
 
Nº do Registro na Junta Comercial:_________________________________________________ 
 
Data do Registro na Junta Comercial:_______________________________________________ 
 
Obtivemos, através do acesso à página www.itanhandu.mg.gov.br, nesta data, cópia do instrumento 
convocatório da licitação acima identificada. 
 
 
Local: _________________________, _____ de ___________________ de 2018 
 

 
 

___________________________ 
Assinatura 

 
 
 
Senhor Licitante, 
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria 
preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Licitações, por meio do fax 
(35) 3361-3857 ou do e-mail licitacao@itanhandu.mg.gov.br. 
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Itanhandu da responsabilidade da 
comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 
posteriormente qualquer reclamação. 
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PROCESSO LICITATÓRIO n° 124/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2018 

 
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CONSISTENTES NO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE 
PESSOAL E OUTRAS INDENIZAÇÕES DOS MEMBROS (ATIVOS, INATIVOS E SEUS 
PENSIONISTAS), SERVIDORES (ATIVOS E INATIVOS) E ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO 
DE ITANHANDU/MG. 
 
O Município de Itanhandu, Estado de Minas Gerais, através da Comissão Permanente de Licitação, 
nomeada pela Portaria nº. 086 de 16 de Abril de 2018, comunica aos interessados que realizará 
CREDENCIAMENTO, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº. 8.666/1993, 
Lei nº 5.764/1971, Resolução CNM BACEN 3424/2006 e demais normas atinentes à matéria, e ainda 
pelas condições constantes a seguir e especificadas nos anexos, partes integrantes deste Edital para 
todos os fins, com o objetivo de credenciar Instituições Bancárias para prestação de serviços 
consistentes no processamento do pagamento da folha de pessoal e outras indenizações dos membros 
(ativos, inativos e seus pensionistas), servidores (ativos e inativos) e estagiários do Município de 
Itanhandu. 
 
ENTREGA DOS ENVELOPES 
Data: Até o dia 18/12/2018 
Horário: até as 14h00min 
Local: Prefeitura M. de Itanhandu, Praça Amador Guedes, nº 165 - Centro. 
 
ABERTURA DOS ENVELOPES 
Data: 18 de Dezembro de 2018 
Horário: 14h15min 
Local: Sala de Reuniões do Paço Municipal. 
 
Caso não compareça nenhum interessado no presente Credenciamento, o prazo de entrega da 
documentação poderá ser prorrogado, bem como, poderá ser publicado novo Edital de 
Credenciamento, até que haja interessado para atender seu objeto, conforme a necessidade da 
Administração. 
 
Para o perfeito entendimento deste Edital de Credenciamento, são adotadas as seguintes definições: 

a) PMI – Prefeitura Municipal de Itanhandu / MG; 
b) FOLHA DE PAGAMENTO – total da remuneração devida aos membros (ativos, inativos e seus 
pensionistas), servidores (ativos, cedidos e inativos) e estagiários do Município de Itanhandu; 
c) IBC – Instituição Bancária Credenciada; 
d) REMUNERAÇÃO – compreende todo o crédito realizado na conta-salário, tais como os 
subsídios, vencimentos, proventos, reparação econômica ou pensão, outros benefícios, indenizações 
e similares de natureza pecuniária; 
e) CONTRATO – instrumento firmado entre a PMI e IBC’s, visando à prestação de serviços de 
pagamento da folha salarial e outras indenizações (doravante denominados remunerações) de pessoal 
do Município de Itanhandu; 
f) SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores; 
g) BACEN – Banco Central do Brasil; 
h) CPL – Comissão Permanente de Licitação. 
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1. DO OBJETO 

1.1. O presente instrumento tem por objeto o Credenciamento de Instituições Bancárias, inclusive 
Cooperativas de Crédito, autorizadas pelo Banco Central do Brasil, com vistas à prestação de 
serviços de pagamento da folha de pessoal e outras indenizações dos membros (ativos, inativos e 
seus pensionistas), servidores (ativos, cedidos e inativos) e estagiários da PMI, pelo prazo de 12 
(doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses. 
 

1.2. A caracterização pormenorizada do objeto, os requisitos técnicos e as condições de prestação dos 
serviços, bem como as obrigações e responsabilidades específicas da PMI e das IBC’s, estão 
indicadas no Anexo II – Termo de Referência deste Edital. 
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Só poderão participar deste Credenciamento as Instituições Bancárias oficiais e privadas, 
inclusive Cooperativas de Crédito, legalmente autorizadas a funcionar pelo BACEN, e que 
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes neste Edital e seus 
Anexos. 

2.2. Não poderão participar do presente processo: 

a) Pessoas jurídicas com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente 
decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial; 
b) Pessoas jurídicas em dissolução ou em liquidação; 
c) Pessoas jurídicas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste 
Credenciamento; 
d) Pessoas jurídicas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país; 
e) Pessoas jurídicas que tenham sido punidas com suspensão do direito de licitar e/ou contratar com a 
Administração Pública ou declarado inidôneo para licitar ou contratar com qualquer órgão da 
Administração Pública; 
f) Pessoas jurídicas que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
g) Pessoas físicas. 

2.3. Independentemente de declaração expressa, a simples participação neste Credenciamento 
implica em conhecimento pleno das condições estipuladas neste Edital e seus anexos, decaindo do 
direito de impugnar os seus termos quem não o fizer até 02 (dois) dias úteis anteriores à data de 
abertura dos envelopes. 

2.4. A impugnação, em sendo o caso, deverá ser dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Itanhandu. 
 
3. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO 

3.1. Os interessados deverão entregar seus documentos, em envelope opaco, lacrado e rubricado, no 
protocolo da PMI - Praça Amador Guedes, nº 165 - Centro de Itanhandu, até a data e horário 
estipulados neste Edital, contendo, na parte externa e frontal, os seguintes dizeres: 
 

MUNICÍPIO DE ITANHANDU 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ENVELOPE I – DOCUMENTAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 124/2018 
PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº. 01/2018 
RAZÃO SOCIAL: 
FONE:                                     EMAIL: 
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4. DA DOCUMENTAÇÃO: 

4.1. Serão considerados habilitados os interessados que apresentarem, em envelope protocolado na 
forma especificada no subitem 3.1, na data e horário estipulados no preâmbulo deste Edital, os 
documentos abaixo relacionados, todos com prazo de validade em vigor na data da abertura dos 
envelopes de documentação: 
 

4.1.1. REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO (modelo no Anexo II – Termo de Referência); 
 

4.1.2. Habilitação Jurídica: 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, tratando-se de 
sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de 
seus administradores, em exercício; 
b) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato registro ou autorização para funcionamento, expedido por órgão competente; 
d) Registro na Junta Comercial, quando for o caso; 
e) No caso de Cooperativa, ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o 
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107, da Lei nº 5.764, de 1971. 
 

4.1.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
b) Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
c) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do seu domicílio ou sede, caso a 
empresa possua os referidos cadastros; 
d) Certidão de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros; 
e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a 
apresentação de Certidão de Regularidade; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa. (De 
acordo com a Lei nº. 12.440/2011). 
 

4.1.4. Qualificação Econômico-Financeira: 
a) Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, não podendo estar datada de prazo superior a 30 
(trinta) dias da data marcada para abertura dos envelopes, se outro prazo de validade não constar do 
documento; 
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (ou balanço de abertura 
das participantes que iniciaram suas atividades neste ano), já exigíveis e apresentados na forma da 
Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanço provisório. 
 

4.1.5. Qualificação Técnica: 
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto 
deste Credenciamento, mediante cópia do contrato de concessão ou do termo de autorização para 
funcionamento expedido pelo BACEN. 
a.1) Para fins de atendimento do disposto neste item, poderão ser apresentados extratos dos contratos 
de concessão ou do termo de autorização celebrados com o BACEN, desde que publicados na 
imprensa oficial (Diário Oficial, por exemplo). 
 

4.1.6. Declarações: 
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a) Inexistência de fato superveniente para contratação com a Administração; 
b) Declaração de atendimento ao art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal; 
c) Declaração de que não há fato impeditivo e que não se encontra inidôneo para licitar com a 
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal; 
d) Declaração de Aceite de Preços; 
e) Declaração de compromisso de sigilo e confidencialidade; 
4.1.6.1. Os modelos de declaração das alíneas “a”, “b” e “c”, acima, estão inseridos no Anexo I deste 
Edital. 
4.1.6.2. Os modelos de declaração das alíneas “d” e “e”, acima, estão inseridos no Anexo II – Termo 
de Referência deste Edital. 
 

4.2. Os documentos descritos nos subitens 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4, alínea “b”, poderão ser substituídos 
pelo SICAF, caso as empresas possuam o referido cadastro e o mesmo esteja em situação plenamente 
legal quanto à validade das informações ali constantes na data da realização da sessão. 
4.2.1. Não serão substituídos pelo SICAF os seguintes documentos: 
a) o registro da Cooperativa de Crédito (de que trata o art. 107, da Lei nº 5.764, de 1971), previsto na 
alínea “e”, do subitem 4.1.2. Neste caso, o interessado deverá apresentar o documento no envelope 
de documentação; 
4.2.2. Havendo algum documento vencido no SICAF, este deverá ser apresentado pelo interessado, 
dentro do envelope “documentação” para habilitação. 
4.2.3. A pessoa jurídica que não cadastrada no SICAF deve apresentar toda a documentação exigida 
neste Edital para fins de habilitação. 
 

4.3. A habilitação dos participantes, quanto à existência de qualquer impedimento ou suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração Pública em geral, será verificada nos seguintes 
sistemas/cadastros, sem prejuízo dos demais documentos exigidos neste Edital: 
a) CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da CGU (Portal da Transparência 
do Governo Federal http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/); 
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do 
CNJ – Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido. 
php); 
c) Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual 
(CAFIMP) - Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais (http://transparencia.mg.gov.br 
/cadastro-de-fornecedores-impedidos-de-licitar-e-contratar-com-a-administracao-publica-estadual-
cafimp); 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa 
(http://www.tst.jus.br/certidao); 
e) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 
 

4.4. Todos os documentos exigidos poderão ser apresentados por meio de cópias, desde que 
devidamente autenticadas, nos termos do art. 32 da Lei nº. 8.666/93. 
4.4.1. Serão admitidas cópias simples dos documentos, desde que os originais sejam apresentados, no 
mesmo momento, para conferência da originalidade pela CPL. 
 

4.5. As declarações exigidas neste Edital e no Termo de Referência devem estar preenchidas e 
assinadas por representante legal e a representação será comprovada pela entrega de documento, 
juntamente com os envelopes, dentro ou fora deles, conforme a seguir: 
a) em se tratando de administrador, o Estatuto Social em vigor e o documento que comprova a 
eleição ou designação e os poderes do administrador, no qual deverão estar expressas suas aptidões 
para exercer direitos e assumir obrigações em nome do proponente; 
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b) em se tratando de procurador, a procuração, outorgada por instrumento legal competente, no qual 
deverão estar expressos os poderes concedidos ao procurador para exercer direitos e assumir 
obrigações, prestar esclarecimentos e praticar todos os atos pertinentes a este Credenciamento; 
 

4.6. O interessado no Credenciamento poderá encaminhar a documentação de habilitação por 
intermédio dos Correios ou por serviço similar, desde que seja recepcionada na PMI, assumindo a 
proponente a responsabilidade por eventual extravio, destinação diversa, devassamento ou não 
recebimento dos envelopes, em razão da não indicação correta dos dizeres no anverso dos envelopes 
(item 3.1) ou de seu envio pelos Correios ou serviço similar; 
4.6.1. Os documentos de habilitação encaminhados na forma prevista neste subitem deverão ser 
entregues por cópia autenticada ou acompanhados do original para autenticação pela CPL. 
 

4.7. A ausência de qualquer dos documentos exigidos neste Edital para habilitação, bem como a 
presença de documentos incompletos, incorretos, em desacordo com este Edital, com rasuras, 
entrelinhas ou com a validade expirada, poderá acarretar a inabilitação do proponente. 
 

4.8. O exame e julgamento da documentação recebida serão processados pela CPL, a qual poderá 
conceder prazo adicional para complementar a entrega de documentos eventualmente faltantes ou 
para promover a regularização desses, mediante comunicação eletrônica diretamente às interessadas. 
 

4.9. Os documentos entregues pelas interessadas para fins de habilitação terão todas as suas páginas 
juntadas ao processo administrativo, numeradas e rubricadas pela CPL. 
 

4.10. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 
tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e terem sido consularizados, 
notarizados e, se for o caso, registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 
 

4.11. A CPL divulgará o julgamento final da documentação no portal da PMI 
(www.itanhandu.mg.gov.br). 
 

4.12. A critério da CPL, a divulgação do julgamento poderá ser realizada, paulatinamente, à medida 
que as documentações forem recebidas, analisadas e julgadas conformes com o presente Edital. 
 

4.13. As cópias de documentos consideradas ilegíveis ou inidôneas serão recusadas no ato de sua 
apresentação. 
 

4.14. Caso não conste nos documentos apresentados o seu prazo de validade, serão considerados por 
90 (noventa) dias a partir da data de sua emissão, à exceção do documento previsto na alínea “a” do 
subitem 4.1.4, cuja validade será de 30 (trinta) dias. 
 
5. DO PROCESSAMENTO 

5.1. No dia, hora e local designados neste Edital, a CPL procederá à abertura dos envelopes contendo 
a “Documentação” dos interessados em sessão pública. 
 

5.2. Iniciada a abertura dos envelopes, poderão ser permitidas retificações ou alterações do seu 
conteúdo que possam resultar na habilitação de qualquer participante, com vistas a ampliar o leque 
de Credenciados. 
 

5.3. Abertos os envelopes de Documentação, a CPL poderá apreciar os documentos de cada 
proponente, individualmente, e divulgar, na mesma reunião, os nomes dos participantes habilitados. 
 

5.4. Se não houver tempo suficiente para o exame de todos os documentos, os mesmos, já rubricados, 
ficarão em poder da CPL até a data e horário oportunamente marcados para a continuação da sessão. 
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5.5. Das reuniões para abertura dos envelopes contendo os documentos, serão lavradas atas 
circunstanciadas que mencionarão o nome de todos os participantes presentes, as reclamações e 
impugnações feitas e as demais ocorrências. Não serão levadas em consideração as declarações feitas 
após o encerramento da ata. 
 

5.6. O não comparecimento do interessado ao ato da abertura dos envelopes ou a falta de assinatura 
na respectiva ata, implicará na aceitação das decisões da CPL, ressalvado o direito de recurso, 
facultado pela legislação vigente. 
 
6. DOS PROCEDIMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1. Poderá ser inabilitado neste processo o participante que deixar de apresentar a documentação na 
forma e prazos previstos neste Edital ou não complementá-la, quando solicitado pela CPL. 
 

6.2. O julgamento será efetuado de acordo com os requisitos previstos neste Edital, e será 
considerado habilitado o participante que apresentar o Requerimento de Credenciamento, as 
declarações e a documentação necessária à habilitação. 
 

6.3. Será inabilitado o participante que estiver suspenso ou impedido de licitar e contratar com a 
Administração Pública, ou deixar de apresentar a documentação solicitada, apresentá-la com 
vícios/defeitos, contrariar qualquer exigência contida neste Edital, ou cujos documentos estiverem 
com prazo de validade expirado. 
 

6.4. Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo, a 
idoneidade do documento, ou não impeça seu entendimento. 
 

6.5. A ocorrência de fato superveniente que possa acarretar inabilitação de participante deverá ser 
comunicada imediatamente à CPL, no momento em que se verificar o fato. 
 

6.6. Havendo renúncia expressa de todos os participantes ao direito de interpor recurso contra o 
resultado do julgamento da habilitação no ato em que foi adotada a decisão, a CPL formalizará o rol 
de Credenciados e encerrará a sessão, de tudo lavrando-se ata. 
 

6.7. Em caso de inabilitação, ressalvado o direito de recurso, o participante inabilitado poderá, a 
qualquer tempo, durante o prazo de vigência do Credenciamento, requerer seu credenciamento 
apresentando os documentos necessários à habilitação. 
 
7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. Só terão direito de usar a palavra, rubricar todos os documentos, fazer reclamação e assinar a ata, 
os proponentes presentes à sessão pública na data marcada para abertura. 
 

7.2. Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, não se admitirá, 
durante a análise de cada documento, a interferência de pessoas estranhas à CPL, a qualquer título 
que seja, ressalvada a hipótese de requisição, pela própria Comissão, do concurso de peritos visando 
ao exame de dados, informações ou documentos.  
 

7.3. A Administração, a qualquer tempo, antes da data da apresentação das documentações dos 
interessados, poderá proceder às alterações concernentes a este processo de Credenciamento, por sua 
iniciativa, fornecendo o correspondente adendo a todos os interessados que tenham adquirido o 
Edital, facultada a possibilidade de adiar a data do recebimento das documentações. 
 

7.4. As despesas de juntada da documentação para este certame serão de exclusiva responsabilidade 
do participante, não lhe sendo assegurado reclamar qualquer indenização da Administração pelas 
despesas assim praticadas. 
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7.5. A todos os interessados que retirarem o presente Edital será dado o conhecimento dos pedidos de 
esclarecimentos e dúvidas, bem como as respectivas respostas, que, caso feitas por escrito, serão 
fixadas no Quadro de Avisos da PMI, no endereço constante do subitem 3.1 deste Edital e no portal 
da PMI (www.itanhandu.mg.gov.br). 
 

7.6. Toda a documentação apresentada pelos participantes deverá ser numerada cronologicamente. 
 

7.7. As omissões porventura existentes neste Edital serão sanadas pela CPL com base na legislação 
vigente. 
 
8. DO DIREITO DE PETIÇÃO 

8.1. Dos atos da CPL e da autoridade competente cabem recursos, pedidos de reconsideração e 
representação, nos termos do art. 109 da Lei nº. 8.666/93. O recurso interposto não terá efeito 
suspensivo ao procedimento de Credenciamento. 
 

8.2. A licitante poderá apresentar recurso à Comissão de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação. 
 

8.3. Interposto o recurso, será comunicado a todos os participantes que poderão impugná-lo no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis. Findo este período, impugnado ou não o recurso, a CPL o apreciará no prazo 
indicado, podendo realizar instrução complementar, manter ou reformar o ato recorrido, também 
dentro de 05 (cinco) dias úteis. Em seguida, encaminhará à autoridade superior para decisão. 
 

8.4. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa do proponente que pretender a 
reconsideração total ou parcial das decisões da CPL deverão ser apresentados exclusivamente por 
escrito, anexando-os ao recurso e protocolando-os na sede administrativa da PMI. 
 

8.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da CPL. 
 

8.6. O resultado do julgamento de eventual(is) recurso(s) será(ão) publicado(s) no portal do 
Município (www.itanhandu.mg.gov.br). 
 
9. DA HOMOLOGAÇÃO 

9.1. Depois de realizada a fase de habilitação, decorrido o prazo de interposição de recursos contra o 
julgamento e/ou julgados os interpostos, a CPL encaminhará os autos à autoridade que ordenou a 
abertura do processo de Credenciamento, para fins de deliberação quanto à homologação. 
 
10. DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

10.1. Concluído e homologado o Credenciamento, os Credenciados, de acordo com a oportunidade e 
conveniência da PMI, serão convocados para celebrar o Contrato de Prestação de Serviços. 
 

10.2. O Credenciado convocado deverá comparecer para celebrar o Contrato de Prestação de 
Serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da comunicação para tal, 
através de FAX, correio eletrônico ou notificação pessoal. 
 

10.3. Quando o Credenciado convocado para celebrar o Contrato não comparecer, o prazo para sua 
assinatura poderá ser prorrogado, a critério da PMI. 
 

10.4. A não assinatura do contrato poderá ser entendida como recusa injustificada, que ensejará seu 
imediato descredenciamento. 
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10.5. Se entre a data da apresentação da documentação completa e a data prevista para assinatura do 
contrato decorrer lapso superior a 90 (noventa) dias, o Credenciado deverá, para assinatura do 
referido instrumento, declarar que mantém as mesmas condições exigidas para o Credenciamento e 
apresentar, se for o caso, nova documentação para substituir aquela que porventura estiver com prazo 
de validade expirado. 
 
11. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

11.1. Para a execução do objeto previsto neste Edital o contratado deverá observar e cumprir todas as 
condições, procedimentos, prazos e demais exigências previstas no Anexo II – Termo de Referência. 
 

11.2. A não observância das regras deste subitem sujeitará o contratado às sanções previstas no 
Termo de Referência, sem prejuízo das demais cominações legais aplicáveis conforme a legislação 
vigente. 
 
12. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

12.1. As obrigações da PMI e da Instituição Credenciada são as constantes do Anexo II – Termo de 
Referência deste Edital. 
 
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. As sanções a serem aplicadas em caso de descumprimento de quaisquer obrigações assumidas, 
bem como, de condições, procedimentos, prazos e demais exigências previstas, são as constantes do 
Anexo II – Termo de Referência deste Edital. 
 
14. DOS PAGAMENTOS 

14.1. As previsões quanto a pagamentos que envolvem o objeto deste Credenciamento constam do 
Anexo II – Termo de Referência deste Edital. 
 
15. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

15.1. Reserva-se à PMI o direito de revogar o presente processo de Credenciamento, em razão de 
interesse público, decorrente de fato superveniente relacionado ao objeto licitado. 
 

15.2. O presente processo poderá ser anulado, no todo ou em parte, a qualquer tempo, pela simples 
constatação do fato, no caso de surgimento de vícios insanáveis, fato que não gerará direito à 
indenização, salvo se verificada a hipótese do parágrafo único do art. 59 da Lei nº. 8.666/93. 
 
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. A apresentação de documentos a este processo implica na aceitação integral e irretratável dos 
termos deste Edital e seus anexos. 
 

16.2. Poderão ser admitidos, pela CPL, erros de natureza formal, desde que não comprometam o 
interesse público e da Administração. 
 

16.3. O presente processo de Credenciamento não importa necessariamente em contratação, podendo 
a PMI revogá-lo, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato 
superveniente comprovado, ou anulá-lo por ilegalidade de ofício ou por provocação mediante ato 
escrito e fundamentado, disponibilizado para conhecimento dos participantes. 
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16.4. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
implicará a imediata inabilitação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido 
Credenciado e contratado, seu descredenciamento e a rescisão do contrato, sem prejuízo de demais 
sanções cabíveis. 
 

16.5. É facultado à CPL, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 

16.6. Os participantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pela CPL, sob pena de inabilitação. 
 

16.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
participante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua 
documentação. 
 

16.8. As normas que disciplinam este processo de Credenciamento serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação do rol de Credenciados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 

16.9. As decisões referentes a este processo de credenciamento poderão ser comunicadas aos 
participantes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante 
publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e/ou no portal da PMI. 
 

16.10. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela CPL com base na legislação 
vigente. 
 

16.11. Para contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 
o dia do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando explicitamente disposto 
em contrário, ou seja, quando contiver expressamente outra forma de contagem ou ainda a expressão 
“dias úteis”. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal na PMI. 
 

16.12. Fica designado o foro da Comarca de Itanhandu/MG, para julgamento de quaisquer questões 
judiciais resultante deste Edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 
 

16.13. Quaisquer dúvidas surgidas quanto a este processo de credenciamento poderão ser sanadas 
pelo telefone 0xx35-3361-2000 ou pelo e-mail: licitacao@itanhandu.mg.gov.br, ou no endereço 
constante no preâmbulo deste Edital. 
 
17. ANEXOS 

a) Anexo I – Modelos de Declarações; 
b) Anexo II – Termo de Referência; 
c) Anexo III – Minuta do Contrato; 
 

Itanhandu – MG, 23 de Novembro de 2018. 
 

   
 
  
MARCOS ALEXANDRE DE CARVALHO De acordo: 
 PRESIDENTE DA CPL        GUSTAVO LEVENHAGEN MOURA 
            ASSESSOR JURÍDICO 
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Anexo I – Modelos de Declarações 
 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA 
CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Processo Licitatório nº. 124/2018 
Processo de Credenciamento nº. 01/2018 
 

____________________________________ (nome da instituição participante), CNPJ nº. 
________________, sediada ______________________________ (endereço completo) DECLARA sob 
as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 
processo de Credenciamento, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

________________, ____ de ________ de 2018. 
 

____________________________________ 
Nome e assinatura do representante 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 
 

Processo Licitatório nº. 124/2018 
Processo de Credenciamento nº. 01/2018 
 

________________________________ (nome da instituição participante), CNPJ nº. __________, 
sediada _____________________________ (endereço completo) 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 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na 
condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. 
 

________________, ___ de ________ de 2018. 
 

__________________________________________ 
Nome e assinatura do representante 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE DECLARAÇÃO DE 
INIDONEIDADE PARA LICITAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Processo Licitatório nº. 124/2018 
Processo de Credenciamento nº. 01/2018 
 

_________________________________ (nome da instituição participante), CNPJ nº. 
________________, sediada ______________________________ (endereço completo), DECLARO, 
sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, bem como 
não está declarado inidôneo ou suspenso do direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
Federal, Estadual ou Municipal, estando ciente da responsabilidade de declarar ocorrências posteriores. 
 

________________, ___ de ________ de 2018. 
 

___________________________________ 
Nome e assinatura do representante 
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Anexo II – Termo de Referência 
 
1. APRESENTAÇÃO 

1.1. Finalidade 
O presente Termo de Referência tem por finalidade fornecer informações para tomada de decisão 
sobre Credenciamento de Instituições Bancárias, a fim de prestar serviços consistentes no 
processamento do pagamento da folha e outras indenizações de pessoal do Município de Itanhandu. 
 

1.2. Objetivos 
1.2.1. Geral 
Garantir o pagamento da folha de pessoal e outras indenizações dos membros (ativos, inativos e seus 
pensionistas), servidores (ativos e inativos) e estagiários do Município de Itanhandu.  
1.2.2. Específicos 
Realizar o pagamento dos colaboradores pelos serviços prestados mensalmente. 
 

1.3 Elaboração 
1.3.1. Unidade Responsável 
Secretaria Municipal de Administração 
1.3.2. Autor 
Maria Aparecida da Silva Ribeiro - Secretária de Administração 
1.3.3. Apoio Técnico 
José Aldair Marinho – Técnico de Administração 
Setor de Pessoal 
 

1.4. Referências 
a) Lei Federal nº. 8.666/1993 que regulamenta o art. 37, XXI da Constituição Federal e institui  
normas para licitação e contratos da Administração Pública; 
b) Resolução nº. 3.919/2010 – BACEN que altera e consolida as normas sobre cobrança de tarifas 
pela prestação de serviços por parte das Instituições Financeiras e demais Instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil e dá outras providências. 
 

1.5. Terminologias 
1.5.1. Para o perfeito entendimento deste Termo de Referência, são adotadas as seguintes 
terminologias: 
I – ACP – Agência Centralizadora de Pagamento: unidade bancária ou administrativa indicada pela 
Instituição Bancária Credenciada – IBC para fins de: 
a) recebimento dos arquivos e dos retornos das inconsistências bancárias e demandas administrativas 
relativas ao pagamento de pessoal; e, 
b) relacionamento com a GRH, inclusive solução de problemas e prestação de esclarecimentos. 
Observação: a IBC poderá optar por indicar unidades distintas para os fins ora especificados; 
II – Agente técnico de ligação: pessoa indicada como preposto pela IBC para que seja o responsável 
pelo recebimento dos arquivos relativos às remunerações a serem creditadas e os retornos das 
inconsistências bancárias relativas ao crédito de remunerações de que trata este Termo de Referência; 
III – PMI: Prefeitura Municipal de Itanhandu / MG; 
IV – Beneficiário: toda pessoa física membro (ativo, inativo e seus pensionistas), servidor (ativo e 
inativo), estagiário da PMI; 
V – Conta-salário: conta bancária não movimentável por cheques destinada ao registro e controle do 
fluxo de recursos; 
VI – Conta-corrente: conta de depósito à vista regulada pelo CMN/BACEN, Resolução 2.025/93; 
VII – IBC: Instituição Bancária Credenciada; 
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VIII – Instituição Bancária: a instituição financeira autorizada a captar recursos junto ao público 
sob a forma de depósito à vista; 
IX – Matriz Bancária: identificação da Instituição Bancária pelo Código do Banco Central (CBC); 
X – Meios eletrônicos: formas de atendimento eletrônico automatizado sem intervenção humana, 
tais como os terminais de autoatendimento, a internet e o atendimento telefônico automatizado; 
XI – Mês de referência: mês de contabilização da folha de pagamento de salários. É o mês 
imediatamente anterior ao mês de efetivo pagamento da remuneração; 
XII – OP: Ordem de Pagamento, documento emitido pelo Setor de Tesouraria do Município de 
Itanhandu autorizando a Instituição Bancária que opera a execução financeira da folha de pagamento 
a realizar o crédito na conta salário de cada Beneficiário; 
XIII – Prova de vida: serviço de atualização cadastral prestado anualmente, no mês de aniversário 
do inativo; 
XIV – PAB: Posto de Atendimento Bancário; 
XV – PAE: Posto de Atendimento Eletrônico; 
XVI – Remuneração: compreende todo o crédito realizado na conta-salário, tais como os subsídios, 
vencimentos, proventos, reparação econômica ou pensão, outros benefícios, indenizações e similares 
de natureza pecuniária; 
XVII – Serviços prioritários: serviços prestados a pessoas naturais, assim considerados aqueles 
relacionados a contas de depósitos, transferências de recursos, operações de crédito e de 
arrendamento mercantil, cartão de crédito básico e cadastro; 
XVIII – SICAF: Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, que constitui o registro 
cadastral do Poder Executivo Federal. 
XIX – Unidade Bancária: unidade vinculada a uma Instituição Bancária, que pode ser uma 
Agência, posto ou correspondente bancário; 
XX – SP – Setor de Pessoal: unidade da PMI responsável pelo cálculo dos salários, pela inclusão de 
informações sobre os eventos que constituem a folha de pagamento e pela correção dos dados 
cadastrais e financeiros dos Beneficiários. 
 
2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Motivação da Contratação 
2.1.1. Considerando que a modalidade licitatória anteriormente adotada não se revelou atrativa às 
Instituições Bancárias, uma vez que a licitação fora declarada deserta, a modalidade ora adotada 
(Credenciamento) visa permitir o maior número de Instituições interessadas, ampliando o leque de 
participantes. 
2.1.2. A modalidade Credenciamento pode se mostrar mais atrativa e vantajosa para as Instituições 
Bancárias, atraindo mais interessados, uma vez que o valor da contraprestação pelos serviços será 
dividido entre as IBC’s. No modelo de contratação anterior, a contraprestação ficava a cargo de uma 
única Instituição contratada, o que pode ter afastado potenciais interessados. 
2.1.3. Além da possibilidade de tornar-se mais atrativo às Instituições Bancárias, o presente processo 
de Credenciamento justifica-se: 
a) Pela impossibilidade deste Município de realizar o pagamento de salários e outras indenizações de 
forma direta e sem expressivo incremento de despesa; 
b) Pela vantagem decorrente da transferência do pagamento de salários e outras indenizações a 
Instituições especializadas nesse tipo de atividade; 
c) Pela expressiva economia proporcionada pela mencionada especialização; 
d) Pela abrangência decorrente da já existente capilaridade da rede de atendimento das Instituições 
Bancárias; 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU 

Praça Prefeito Amador Guedes, 165 - Centro - 37464000 - Itanhandu MG. 
Email: licitacao@itanhandu.mg.gov.br - www.itanhandu.mg.gov.br 

TEL: (35) 3361 2000 / FAX: (35) 3361 3857 

e) Pela possibilidade de exploração econômico-financeira da gestão da folha de pagamentos de 
salários e outras indenizações, na condição de ativo especial intangível, conforme Acórdão TCU nº 
3.042-Plenário, de 10/12/2008. 
 

2.2. Benefícios da Contratação 
2.2.1. O principal benefício é a vantagem decorrente da transferência do pagamento de pessoal à 
Instituição Bancária especializada nesse tipo de atividade que oferece os serviços necessários e com 
qualidade. 
 

2.3. Dimensionamento da Demanda 
2.3.1. Os serviços incluem o gerenciamento do processamento de valores proveniente da folha de 
pessoal para pagamento de salário de aproximadamente 484 (Quatrocentos e Oitenta e Quatro) 
colaboradores e beneficiários da PMI, entre membros (ativos, inativos e seus pensionistas), 
servidores (ativos e inativos) e estagiários, conforme Apêndice “A” deste Termo de Referência. 
 

2.4. Informações Complementares 
2.4.1. Trata-se de serviços de natureza continuada, podendo haver emprego de mão de obra nas 
instalações da PMI (quando houver instalação de PAB). 
 
3. OBJETO 

3.1. Especificação 

3.1.1. O presente instrumento tem por objeto o Credenciamento de Instituições Bancárias, inclusive 
Cooperativas de Crédito, autorizadas pelo Banco Central do Brasil, com vistas à prestação de 
serviços de pagamento da folha de pessoal e outras indenizações dos membros (ativos, inativos e 
seus pensionistas), servidores (ativos e inativos) e estagiários da PMI, pelo prazo de 12 (doze) meses, 
prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses. 
3.1.2. Os serviços compreendem ainda a realização de atualização cadastral (prova de vida) dos 
Beneficiários inativos, na forma prevista neste Termo de Referência. 
3.1.3. Será permitido, no prazo de 60 (sessenta) dias após a abertura deste Credenciamento, e desde 
que cumpridos os requisitos de habilitação, o ingresso de novas Instituições Bancárias para 
processamento do pagamento dos valores líquidos relativos à folha salarial e outras indenizações de 
membros (ativos, inativos e seus pensionistas), servidores (ativos e inativos) e estagiários da PMI.  
3.1.3.1. Após a homologação do presente Credenciamento, os convênios de consignados 
(empréstimos e cartão de crédito) somente serão celebrados com as Instituições Bancárias que se 
credenciarem na forma prevista neste Termo de Referência. 
3.1.3.1.1. Os convênios vigentes, previstos no subitem anterior, com Instituições Bancárias que não 
participaram do presente Credenciamento serão resilidos unilateralmente no prazo de 30 (trinta) dias 
após a data prevista para abertura dos envelopes de documentação apresentados para este 
Credenciamento, assegurado apenas a manutenção dos contratos de consignados (empréstimos e 
cartão de crédito) vigentes até seu termo final. 
3.1.4. A caracterização pormenorizada do objeto, os requisitos técnicos e as condições de prestação 
dos serviços, bem como as obrigações e responsabilidades específicas da PMI e da IBC, estão 
indicadas neste Termo de Referência e seus anexos, que o integram e complementam. 
 

3.2. Descrição da composição do Pessoal 
VINCULO SERVIDORES ESTAGIÁRIOS 

Total 
Situação Efetivos Comissão Inativos Nível Superior 

PREFEITURA M. 
DE ITANHANDU 384 73 27 15 484 
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3.3. Da Cessão de Uso de Espaço para Instalações de PAB e/ou PAE 
3.3.1. A critério da Administração da PMI poderá ser cedido o uso de espaço físico na Sede da 
Prefeitura, em Itanhandu, destinado à instalação de PAB e/ou PAE. 
3.3.2. A disponibilização de área para a instalação de PAB e/ou PAE nas dependências da PMI dar-
se-á por intermédio de processo administrativo próprio, de acordo com a conveniência e 
oportunidade da Administração, estando a participação no referido processo, a partir deste 
procedimento de Credenciamento, restrita às IBC’s. 
3.3.3. As Instituições Bancárias que possuem PAB e/ou PAE nas instalações da PMI e que não 
participarem do presente processo de Credenciamento, somente terão seus contratos de cessão de uso 
de espaço renovados se realizarem seu credenciamento junto à PMI. Caso contrário, as referidas 
Instituições terão seus contratos/convênios denunciados na forma dos respectivos instrumentos. 
3.3.4. Sendo o caso de instalação de PAB e/ou PAE, as características e a dimensão (metragem 
quadrada) do espaço a ser reservado para tal finalidade será definida no respectivo processo 
administrativo; 
 

3.4. Do Prazo para Início dos Serviços e da Cessão de Uso 
3.4.1. O prazo para iniciar os serviços objeto deste Termo de Referência será de 15 (quinze) dias, 
contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período desde que 
devidamente autorizado pela PMI. 
3.4.2. O prazo para implantar o PAB e/ou PAE será definido pela Administração quando autorizada a 
instalação pela PMI. Após a implantação, a cessão de uso terá seu prazo de vigência previsto no 
contrato, observadas as condições do respectivo processo administrativo. 
 

3.5. Critérios Ambientais e de Sustentabilidade 
3.5.1. Quando da realização dos serviços, caberá à IBC, sempre que possível: 
a) Adotar boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição; 
b) Cumprir a legislação que trata da preservação ambiental, notadamente as resoluções do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, que tenham relação direta com os serviços contratados; 
c) Dar destinação adequada aos resíduos provenientes da execução dos serviços. 
 

3.6. Definição da Rotina de Execução 
3.6.1. Abertura da Conta Bancária 
3.6.1.1. Todas as remunerações serão creditadas na IBC em conta-salário de titularidade do 
Beneficiário. 
3.6.1.2. Os Beneficiários poderão, a qualquer tempo, escolher a Instituição Bancária para receber a 
sua remuneração, mediante solicitação junto à IBC.  
3.6.1.3. Os Beneficiários, quando mudarem de IBC, terão de informar à PMI o seu novo domicílio 
bancário, no qual passará a ser realizado o pagamento dos valores líquidos de sua remuneração. 
3.6.1.3.1. Neste caso, a IBC indicada pelo servidor pagará mensalmente, pela obtenção da nova 
conta-salário, o valor unitário registrado para a mesma, e, por consequência, a Instituição preterida 
deixará de pagar o respectivo valor. 
3.6.1.4. Todo Beneficiário deverá providenciar a abertura de conta-salário ou conta-corrente junto à 
IBC de sua opção e informar à PMI. 
3.6.1.5. Caso o Beneficiário já possua conta em uma das IBC’s contratadas, na qual receba suas 
remunerações, sua inércia será entendida como manifestação tácita de vontade de continuar a receber 
por intermédio dessa mesma Instituição. 
3.6.1.6. Nos casos em que o Beneficiário optar por conta de depósitos (conta-corrente), caberá à IBC 
as providências de abertura de conta-salário (neste caso, conhecida como “transitória”), valendo-se 
para a conformidade legal da abertura de conta, dos documentos fornecidos pelo correntista 
Beneficiário para a abertura da conta-corrente. 
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3.6.1.7. A IBC que já opera crédito da folha de pagamento da PMI deverá, imediatamente, 
providenciar a regularidade relativa à obrigação imposta pela Resolução BACEN 3.402/2006, para 
todos os Beneficiários, abrindo uma conta-salário (neste caso, conhecida como “transitória”) para 
cada conta de depósito utilizada para fins de crédito de remuneração decorrente da folha de 
pagamento da PMI, em no máximo 15 (quinze) dias. 
3.6.1.8. Sempre que informado pela PMI à IBC de opção de Beneficiário de uma nova remuneração 
a ser operada com crédito em unidade bancária da sua rede de atendimento, a IBC deverá 
providenciar abertura de conta-salário, nos termos das resoluções nº 3.402/2006, nº 3424/2006 e nº 
3.919/2010 do Banco Central do Brasil (BACEN). 
3.6.1.9. Os dados que serão repassados aos bancos para a abertura de contas-salário são os constantes 
do leiaute do arquivo de crédito bancário – Padrão FEBRABAN 240 posições, entre outros: nome e 
CPF. 
3.6.2. Crédito de Remunerações nas Contas-salário. 
3.6.2.1. Os procedimentos para crédito das remunerações deverão seguir os procedimentos 
constantes do Apêndice “C” deste Termo de Referência. 
3.6.2.2. Os valores provisionados referentes aos pagamentos de remunerações não efetuados serão 
devolvidos pela IBC em até 02 (dois) dias úteis da data designada para realização do crédito em 
conta do Beneficiário. 
3.6.2.3. A PMI poderá cancelar até às 12:00 (doze horas) do dia anterior ao dia do pagamento 
quaisquer pagamentos a serem feitos (bloqueio). 
3.6.2.4. Na hipótese de devolução posterior ao prazo estipulado no subitem 3.6.2.2, acima, estes 
valores serão corrigidos pela taxa SELIC. 
3.6.2.5. Caberá à IBC ressarcir a PMI os valores correspondentes aos créditos pagos indevidamente, 
cujo pagamento indevido seja comprovadamente de responsabilidade da IBC, corrigidos 
monetariamente, mediante depósito em conta a ser indicada pela PMI. 
3.6.2.6. A IBC é responsável pela prestação de contas referente aos créditos das remunerações, 
devendo obedecer às orientações e especificações emanadas pela PMI. 
3.6.2.7. A IBC deverá transferir gratuitamente, quando solicitado pelo Beneficiário, os créditos para 
outras Instituições Bancárias que não tenham participado deste Credenciamento, nos termos da Livre 
Opção Bancária de que trata a Resolução 3.402/2006 ou de outra norma que venha a sucedê-la. 
3.6.2.7.1. Caso o Beneficiário altere a sua opção bancária para outra Instituição Financeira, 
Credenciada, a IBC de origem ficará desonerada da remuneração à PMI. 
3.6.2.7.2. As contas-salário dos beneficiários que optarem por receber sua remuneração em 
Instituição não Credenciada, serão divididas de forma equitativa entre as IBC’s. Nesse caso, não 
haverá contraprestação à PMI. 
3.6.3. Comunicação com os Beneficiários e com a PMI. 
3.6.3.1. As IBC’s deverão disponibilizar atendimento e número telefônico para ligação gratuita 
(padrão 0800), ou tarifação de chamada local, imediatamente após a assinatura do Contrato, não 
sendo possível sua substituição por qualquer outro meio que gere ônus ao usuário, para atender às 
demandas dos Beneficiários, e o serviço de “help desk” para a PMI, com funcionamento de 24 (vinte 
e quatro) horas, nos 7 (sete) dias da semana, durante todo o prazo de vigência do Contrato. 
3.6.3.2. As IBC’s deverão designar um agente técnico de ligação, por meio de declaração, e informar 
à PMI. 
3.6.3.2.1. A IBC poderá substituir o agente técnico de ligação, devendo comunicar à PMI a nova 
designação, com pelo menos 5 (cinco) dias úteis de antecedência. 
3.6.3.3. As IBC’s designarão e informarão, ainda, uma agência centralizadora dos pagamentos – 
ACP, para fins de recebimento dos arquivos relativos ao pagamento de pessoal e de envio dos 
arquivos de retorno das inconsistências no pagamento e de encaminhamento de demandas 
administrativas. 
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3.6.4. Atualização cadastral – Prova de Vida. 
3.6.4.1. Relativamente aos Beneficiários que recebem remuneração em qualquer de suas unidades 
bancárias, a IBC realizará a atualização cadastral do inativo, no mês de aniversário, anualmente, por 
meio de comparecimento pessoal e mediante a identificação do inativo. 
3.6.4.2. A PMI disponibilizará à IBC, mensalmente, arquivo eletrônico contendo os dados cadastrais 
dos inativos, objeto de atualização cadastral. 
3.6.4.3. A PMI promoverá a convocação dos inativos para o processo de atualização cadastral, com o 
fito de facilitar a sua recepção pelas IBC’s. 
3.6.4.4. A IBC promoverá a divulgação do processo de atualização cadastral, com o fito de facilitar e 
agilizar a recepção dos inativos pelas unidades bancárias, em todo o território nacional. 
3.6.4.4.1. A divulgação de que trata o subitem anterior poderá ser feita por meio de mensagens no 
PAE, ou por telefone, ou por meio de correspondência. 
3.6.4.4.2. Caso a IBC não possua agência no município de domicílio do beneficiário inativo, a 
atualização cadastral será de responsabilidade da PMI, o qual repassará as informações atualizadas à 
IBC. 
3.6.4.5. Para a atualização cadastral, a IBC recepcionará, mensalmente, em suas respectivas unidades 
bancárias, em todo o território nacional, os inativos que recebem remunerações pela PMI. 
3.6.4.6. A IBC recepcionará os inativos e fará conferência da documentação obrigatória apresentada 
(documento de identificação pessoal e comprovante de residência), com base nos dados constantes 
do arquivo magnético ou equivalente enviado pela PMI e procederá à atualização do endereço, caso 
necessário. 
3.6.4.6.1. Caso o beneficiário, comprovadamente, não possa comparecer à agência da IBC, a 
atualização cadastral (prova de vida) poderá ser feita por procurador do beneficiário mediante 
apresentação dos documentos previstos no subitem anterior (do beneficiário e do procurador) e do 
instrumento de procuração com firma reconhecida em cartório, ou procuração por instrumento 
público, no qual conste poderes para tal procedimento. 
3.6.4.6.2. A atualização cadastral (prova de vida) do beneficiário inativo domiciliado no exterior 
observará o mesmo procedimento para atualização cadastral do inativo residente no Brasil. Caso a 
IBC não possua agência no país de domicílio do beneficiário inativo, a atualização cadastral será de 
responsabilidade da PMI, o qual repassará as informações atualizadas à IBC. 
3.6.4.7. Caberá à IBC enviar, mensalmente, à PMI, por meio de arquivo eletrônico, os dados 
cadastrais atualizados, quando houver atualização, bem como, enviar relatório dos beneficiários que 
não realizaram a prova de vida. 
3.6.4.8. A IBC deverá entregar aos inativos o protocolo de comprovação da recepção de atualização 
dos dados cadastrais. 
3.6.4.9. Sobre o serviço de atualização cadastral não incidirá nenhuma tarifa ou cobrança para os 
Beneficiários e nem para a PMI. 
3.6.5. Do Sistema de Informação e Tecnologia 
3.6.5.1. Toda troca de informações financeiras entre a IBC e o a PMI deve ser protegida através do 
uso de certificados digitais, a ser definido pela PMI em conjunto com a IBC. 
3.6.5.1.1. O certificado terá funcionalidade equivalente a um certificado do tipo A1 – onde a geração 
das chaves é feita por software, com chaves de tamanho mínimo de 1024 bits e armazenamento em 
dispositivo de armazenamento (como um HD) – da ICP-Brasil, exceto que não precisará ser 
armazenado em smart card ou token e que sua chave não necessariamente será de 1024 bits, ou 
certificado do tipo A3 e S3, onde a geração das chaves é feita por hardware, com chaves de tamanho 
mínimo de 1024 bits e armazenamento em cartão inteligente ou token, com validade máxima de três 
anos, tanto para fins de autenticação da origem quanto para garantir o sigilo dos dados transferidos 
criptografados. Tal certificado será escolhido em conjunto com a IBC. 
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3.6.5.2. Dada a natureza dos sistemas operados pela PMI e do sistema de folha de pagamentos, cuja 
exportação de dados é realizada através dos recursos tecnológicos através de sistemas de EDI (Troca 
eletrônica de dados), os quais deverão suportar um protocolo a ser definido entre a PMI e a IBC, nos 
padrões aceitos pela FEBRABAN. 
3.6.5.3. Com relação à implantação de novo sistema não será possível a utilização de placas 
fax/modem. Os sistemas por ventura necessários deverão ser acessados através de linha dedicada, 
Internet ou Extranet. Além disso, os computadores e usuários envolvidos deverão ter suas 
identidades verificadas através de certificados digitais e as informações em trânsito deverão ser 
criptografadas. 
3.6.5.4. A IBC deverá comunicar obrigatória e previamente, por qualquer meio idôneo, à PMI, o 
recebimento de qualquer determinação que implique em débito ou bloqueio na conta pagamento, 
inclusive os provenientes de decisões ou sentenças judiciais. 
3.6.5.5. Os pagamentos que não atendam aos padrões estabelecidos nos procedimentos relativos ao 
sistema em operação deverão ser previamente autorizados pela PMI. 
 
4. DOS VALORES OPERACIONALIZADOS 

4.1. No Apêndice “A” deste Termo de Referência consta pirâmide salarial com os valores 
operacionalizados em folha de pagamento de pessoal referente ao mês de Outubro/2018. 
 
5. DA REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. Pelo direito de prestar os serviços objeto deste Termo de Referência, durante toda a vigência 
contratual, incluindo eventuais prorrogações, a IBC pagará à PMI, mensalmente, o valor de R$ 20,00 
(vinte reais) por servidor que receber crédito salário em conta-salário e creditá-lo em conta corrente.  
5.2 - Excluem-se do cálculo do desembolso mensal, os servidores que solicitarem portabilidade do 
crédito de salário com base nas Resoluções nº 3.402/3.424/4.639 do Banco Central do Brasil, o que 
pode gerar variação do valor mensal a ser creditado ao Município. 
5.3 - Pela prestação dos serviços descritos acima, o município pagará à IBC tarifas de acordo com o 
serviço prestado, conforme abaixo: 

Convênio Tipo de serviço Tarifa (R$) 

Folha de Pagamento Crédito em conta 
R$ 1,22 por linha de 
transmissão 

5.4 - A tarifa deve ser paga até o dia 10 (dez) do mês subsequente à prestação dos serviços. 
 
6. DOS PAGAMENTOS 

6.1. Do Pagamento da Remuneração Mensal 
6.1.1. A Remuneração devida será mensalmente calculada nos termos do subitem 5.1 deste Termo de 
Referência, devendo ser paga, por intermédio de depósito bancário, em conta a ser indicada pela 
PMI, até o 15º dia útil após a transferência dos valores referentes aos créditos da folha de 
pagamentos da PMI para a IBC. 
6.1.1.1. Na eventualidade de serem realizados pagamentos em separado relativos a Beneficiários que 
não foram contemplados com pagamento naquele mês, inclusive em função de dados inconsistentes 
por ocasião do pagamento na data originalmente prevista, a remuneração mensal relativa a esses 
Beneficiários deverá ser compensada no próximo pagamento a ser realizado pela IBC. 
 

6.2. Do Pagamento de Multas 
6.2.1. As eventuais multas devidas à PMI pela IBC, quando tornadas definitivas, deverão ser pagas 
até o 10º (décimo) dia útil, a contar de sua comunicação pela Administração. 
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6.3. Dos Encargos Moratórios 
6.3.1. Em casos de atrasos de quaisquer pagamentos ao à PMI previstos neste Termo de Referência, 
no Edital e seus anexos, fica convencionado que o índice de compensação financeira aplicável em 
benefício do credor a título de encargos moratórios será resultante da atualização de valores pela taxa 
SELIC. 
6.3.2. A incidência dos encargos moratórios aplica-se, sem prejuízo de outras causas: 
a) às hipóteses de atraso no pagamento da contrapartida financeira mensal; 
b) aos casos de pagamento indevido ou a menor previstos no subitem 6.4 deste Termo; 
c) ao atraso no pagamento de multas devidas, desde o vencimento; 
d) aos casos de atraso na devolução de pagamentos não efetivados à PMI, mesmo nas hipóteses dos 
itens 3.6.2.2 e 8.8.2.1, alínea “b.2”, deste Termo. 
6.3.3. Não se aplica a incidência dos encargos moratórios, em relação aos prazos previstos neste 
Termo de Referência e seus anexos, no caso de atraso na transferência dos valores à IBC para 
pagamento dos Beneficiários; 
6.3.4. Os encargos moratórios deverão ser recolhidos em separado do principal nos casos previstos 
nas alíneas “c” e “d” do subitem 6.3.2, em que incidirá, ainda, acréscimo de multa equivalente a 2% 
(dois por cento) ao mês. 
6.3.4.1. Aplica-se a referida multa, ainda, no caso de divergência dos valores pagos em relação aos 
efetivamente devidos, de que trata o item 8.7.2, deste Termo de Referência. 
 

6.4. Das Compensações 
6.4.1. Caso ocorra pagamento ao à PMI não creditado no mês anterior ou pagamento superior ao 
devido, a diferença, tão logo conhecida e apurada, será objeto de compensação no(s) pagamento(s) 
subsequente(s). 
 

6.5. Da Impugnação de Valores pela IBC 
6.5.1. As impugnações aos valores que forem imputados pelo à PMI como devidos deverão indicar 
os valores impugnados, bem como os fundamentos pelos quais entende serem os valores indevidos, 
observando: 
a) A impugnação poderá ser sucinta, desde que em no máximo 5 (cinco) dias sejam apontados os 
seus fundamentos; 
b) Na hipótese de impugnação apresentada depois de efetuado o pagamento à PMI, os valores não 
serão mantidos como controversos, devendo ser restituídos apenas após eventual julgamento da 
impugnação; 
c) A PMI deverá decidir sobre as impugnações no menor prazo possível, não superior a 30 (trinta) 
dias, salvo se houver razões que justificam a necessidade de maior prazo, hipótese na qual a IBC 
deverá ser comunicada; 
d) As impugnações tratadas neste subitem referem-se apenas aos valores cobrados à título de 
pagamento devido ao à PMI e não se confundem com as impugnações e recursos relativos às 
penalidades aplicadas pela PMI à IBC, nos termos deste Termo de Referência, Edital e anexos e da 
legislação regente, que serão decididos segundo rito próprio. 
 

6.6. Da Cobrança de Valores Incontroversos ou Após o Julgamento da Impugnação. 
6.6.1. Se incontroversos os valores ou se houver sido julgada a impugnação da IBC, a PMI poderá 
cobrar os referidos valores por qualquer outro meio, vedado o abatimento sobre as transferências a 
serem feitas para pagamento dos Beneficiários. 
 

6.7. Do Pagamento à IBC 
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6.7.1. Nenhuma remuneração, a qualquer título, será devida pela PMI à IBC em decorrência da 
execução dos serviços objeto deste Termo de Referência e por quaisquer prestações de serviços 
bancários correlatos. 
 
7. DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

7.1. Das Condições de Participação 
7.1.1. Só poderão participar Instituições Bancárias públicas e privadas, inclusive Cooperativas de 
Crédito, legalmente autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e conforme as normas de 
regência que lhes são próprias. 
7.1.2. As Instituições Bancárias e Cooperativas de Crédito interessadas em participar do presente 
processo de Credenciamento deverão apresentar, para fins de habilitação, sem prejuízo de outros 
documentos a serem exigidos: 
a) requerimento de credenciamento (modelo no Anexo I); 
b) declaração de compromisso de sigilo e confidencialidade (modelo no Anexo II); 
c) declaração de aceite dos preços (modelo no Anexo III). 
 

7.2. Qualificação Técnico-Operacional 
7.2.1. A Instituição Bancária interessada em participar do presente processo de Credenciamento 
deverá comprovar qualificação técnica mediante apresentação dos seguintes documentos: 
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto 
deste Credenciamento, mediante cópia do contrato de concessão ou do termo de autorização para 
funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil, conforme regulamentação em vigor – 
Circular nº 2.115/92 e Resolução nº 4.122/2012. 
a.1) Para fins de atendimento do disposto nesta alínea, poderão ser apresentados extratos dos 
contratos de concessão ou do termo de autorização celebrados com o Banco Central do Brasil, desde 
que publicados na imprensa oficial (Diário Oficial, por exemplo). 
 
8. DO CONTRATO 

8.1. Da Vigência do Contrato 
8.1.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, 
conforme previsto no art. 57, inciso II da Lei n. 8.666/1993. 
 

8.2. Forma e Regime de Execução 
8.2.1. A execução contratual será de forma indireta, no regime empreitada por preço unitário. 
 

8.3. Acréscimos e Supressões 
8.3.1. As IBC’s ficam obrigadas a aceitar, nas mesmas condições contratuais, a inclusão e/ou a 
exclusão de membros (ativos, inativos e seus pensionistas), servidores (ativos e inativos) e 
estagiários pertencentes à folha de pagamento da PMI. 
 

8.4. Dos Reajustes 
8.4.1. O valor negociado por servidor pode ser reajustado a cada 12 (doze) meses, a depender da 
negociação, contados da data de assinatura do contrato, pela variação acumulada, no mesmo período, 
do IPCA medido pelo IBGE, ou por índice que vier a substituí-lo. 
 

8.5. Obrigações da PMI 
8.5.1. A PMI obriga-se a: 
8.5.1.1. Publicar no Diário Oficial o extrato do contrato; 
8.5.1.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais; 
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8.5.1.3. Prestar informações e esclarecimentos solicitados pela IBC através de seus representantes 
legais; 
8.5.1.4. Notificar, por escrito, à IBC toda e qualquer ocorrência relacionada com a contratação e 
quaisquer falhas ocorridas, para a imediata adoção das providências de saneamento; 
8.5.1.5. Decidir sobre eventuais alterações necessárias no contrato, nos limites permitidos por lei, 
para melhor adequação de seu objeto; 
8.5.1.6. Colocar à disposição da IBC os elementos e informações necessários à execução do contrato; 
8.5.1.7. Não permitir que seus integrantes pratiquem atos de ingerência na administração da IBC, tais 
como: 
a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da IBC; 
a.1) Não caracteriza descumprimento da obrigação elencada na alínea anterior o atendimento 
personalizado direto nos PAB’s (quando houver), haja vista tratar de objeto da contratação; 
b) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na IBC; 
c) Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da IBC, mediante a utilização destes 
em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica 
para a qual o trabalhador foi contratado; 
8.5.1.8. Fornecer todas as informações e os esclarecimentos necessários à realização do serviço; 
8.5.1.9. Fornecer a relação nominal dos membros (ativos, inativos e seus pensionistas), servidores 
(ativos e inativos) e estagiários, contendo os dados necessários à IBC; 
8.5.1.10. Disponibilizar, mensalmente, os créditos provenientes das folhas de pagamentos dos 
membros (ativos, inativos e seus pensionistas), servidores (ativos e inativos) e estagiários; 
8.5.1.11. Determinar a data dos créditos, disponibilizando os recursos financeiros, com a devida 
antecedência; 
8.5.1.12. Acompanhar e fiscalizar no seu exclusivo interesse, na forma prevista na legislação vigente, 
o exato cumprimento das obrigações previstas no contrato, inclusive quanto à continuidade das 
atividades exploradas que, ressalvados as exceções, justificadas e aceitas pela PMI, não deverão ser 
interrompidas; 
8.5.1.13. Comunicar oficialmente à IBC qualquer falha ocorrida na exploração das atividades a que 
se destina a cessão de uso; 
8.5.1.14. Anotar em registro próprio e notificar à IBC, por escrito, a ocorrência de não cumprimento 
do objeto contratual, fixando prazo para a sua correção e exigir as medidas cabíveis. 
 

8.6. Obrigações da IBC 
8.6.1. Referente ao objeto, a IBC deverá: 
8.6.1.1. Possuir sistema informatizado compatível com o da PMI, para que todas as operações sejam 
processadas por meio eletrônico e online. Todas as despesas de adaptação de seus softwares, 
necessários ao aprimoramento e perfeito funcionamento do sistema de pagamento, correrão por conta 
da IBC; 
8.6.1.2. Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações concernentes às legislações sociais, 
trabalhistas, tributárias, fiscais, comerciais, securitárias e previdenciárias que resultem ou venham 
resultar da execução dos serviços contratados; 
8.6.1.2.1. A inadimplência da IBC com referência aos encargos previstos neste subitem, não transfere 
à PMI a responsabilidade por seu pagamento (uma vez que inexiste qualquer VINCULAÇÃO da 
IBC com a PMI em relação a essas obrigações), nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir 
a sua execução; 
8.6.1.3. Manter o histórico dos pagamentos de pessoal pelo período de vigência do contrato, 
fornecendo informações quando solicitadas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para os pagamentos 
realizados dos últimos 60 (sessenta) dias e no prazo máximo de 15 (quinze) dias, para os realizados 
em períodos maiores; 
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8.6.1.4. Disponibilizar relatórios periódicos, analíticos e sintéticos de pagamentos efetuados, 
bloqueados, desbloqueados, por período, nome, CPF, agência, conta-corrente e valor em meio digital 
e impressos, quando solicitados pelo à PMI nos termos dos Procedimentos Operacionais de Folha de 
Pagamento (Apêndice “C”); 
8.6.1.5. Manter assegurado aos Beneficiários o direito de transferir todos os valores depositados pela 
PMI em conta-salário para outra conta bancária de Instituição Bancária diferente e da qual os 
mesmos sejam titulares, sem custos para os mesmos, mediante PORTABILIDADE; 
8.6.1.5.1. Neste caso, a IBC que realizar os repasses ficará isenta do pagamento de contraprestação 
pela operação; 
8.6.1.5.2. A condição de conta-salário cadastrada como opção de recebimento das remunerações 
pelos Beneficiários deverá ser mantida até que haja manifestação contrária dos mesmos; 
8.6.1.6. Preservar o sigilo de todos os dados e informações a que tenha acesso, em decorrência do 
contrato firmado com a PMI, comprometendo-se a tomar as medidas necessárias à proteção dos 
dados e das informações, ficando responsável, no caso de quebra do sigilo, por eventual indenização 
em razão dos prejuízos causados por seus prepostos, mediante culpa ou dolo; 
8.6.1.7. Solicitar autorização da PMI para quaisquer implementações a que venha alterar no sistema 
de pagamento utilizado pela PMI e que venha implicar quaisquer modificações de procedimentos 
operacionais relacionado com a PMI; 
8.6.1.8. Permitir o depósito em conta poupança, conta-corrente ou conta-salário nos casos de 
determinações judiciais para pagamentos, inclusive pensões; 
8.6.1.8.1. Caso o Beneficiário não possua conta-salário na IBC, deverá ser permitido o pagamento 
através de ordem de pagamento; 
8.6.1.9. Cumprir, rigorosamente, a legislação aplicável e as obrigações estipuladas neste Termo de 
Referência, no Edital e seus anexos, sob pena de aplicação de sanção administrativa; 
8.6.1.10. Manter, ininterruptamente, a prestação dos serviços de crédito das remunerações atribuídos 
até a cessação da remuneração, término da vigência contratual ou transferência do domicílio bancário 
do Beneficiário para outra Matriz Bancária; 
8.6.1.11. Responsabilizar-se legal, administrativa e tecnicamente pelas etapas do processo de crédito 
das remunerações nas contas-salário dos Beneficiários, sob sua responsabilidade, zelando sempre 
pela integridade e sigilo das transações efetuadas; 
8.6.1.12. Garantir a isenção de tarifas para os serviços bancários essenciais, conforme o artigo 2º da 
Resolução nº. 3.919, de 25 de novembro de 2010, e subsequentes, do Conselho Monetário Nacional, 
sendo facultada à IBC a oferta de pacotes de serviços distintos, desde que adicionais; 
8.6.1.13. Realizar o pagamento das remunerações aos Beneficiários ou aos seus procuradores ou 
representantes legais na data estabelecida pela  PMI, atentando às exigências impostas pela 
legislação pertinente, sendo vedada qualquer discriminação ou postergação, independente do tipo de 
crédito, ainda que temporário, exceto em situações previstas em normas do Banco Central; 
8.6.1.14. Garantir o acesso aos servidores da PMI incumbidos de fiscalizar e acompanhar o 
cumprimento dos serviços previstos neste Termo de Referência; 
8.6.1.15. Cumprir, imediatamente, todo e qualquer novo serviço que venha a ser acordado entre as 
partes e formalizado em aditivo contratual, salvo deliberação de prazo diverso pelas partes; 
8.6.1.16. Dar a opção ao Beneficiário para sacar sua remuneração, onde desejar, ou seja, no caixa ou 
nas unidades de auto-atendimento; 
8.6.1.17. Suprir todas as Unidades Bancárias pagadoras de numerários com antecedência, a fim de 
evitar atrasos e interrupções nos saques pelos Beneficiários; 
8.6.1.18. Observar de forma rigorosa as recomendações aceitas pela boa técnica, normas reguladoras, 
normas técnicas e legislação pertinente ao objeto contratado; 
8.6.2. Referente à Contratação, a IBC deverá: 
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8.6.2.1. Manter durante a vigência do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas 
neste Termo de Referência apresentando, sempre que solicitado pela PMI, documentos necessários a 
comprovar a situação de regularidade. 
8.6.2.1.1. Certidões necessárias a comprovar a manutenção da regularidade da IBC durante a 
vigência do contrato poderão ser consultadas pela própria PMI, por meio da internet (consulta ao 
SICAF). 
8.6.2.2. Assumir todas as responsabilidades pela atividade exercida, não sendo aceito, sob qualquer 
pretexto, a transferência de responsabilidade a outras pessoas físicas ou jurídicas, inclusive para 
efeito da Lei n. 8.078, de 11.9.1990 (Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências 
– CDC); 
8.6.2.3. Responder integralmente por perdas e danos que causar ao à PMI ou a terceiros, em razão de 
ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos ou empregados, 
independente de outras cominações legais a que estiver sujeita; 
8.6.2.4. Arcar com despesa decorrente de qualquer infração praticada por seus empregados durante a 
execução dos serviços; 
8.6.2.5. Informar, com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência, o encerramento de qualquer 
Unidade Bancária que possua contas de Beneficiários cadastradas, devidamente justificado, sob pena 
de aplicação de penalidade, na forma prevista neste Termo de Referência; 
8.6.2.5. Fornecer, gratuitamente, ao servidor que optar pelo uso de conta-corrente, o primeiro cartão 
eletrônico e o primeiro talão de cheques, respeitando as normas estabelecidas pelo Banco Central; 
8.6.2.6. Comunicar previamente aos Beneficiários quaisquer tarifas cobradas por serviços adicionais 
ou não, tais como tarifas de manutenção de conta, que devam correr por conta dos mesmos, 
observadas a legislação nacional vigente e as normas do Banco Central; 
8.6.2.7. Manter sob sua guarda e responsabilidade os arquivos repassados, reconhecendo serem de 
propriedade e uso exclusivo da PMI, sendo vedada, à IBC, outra utilização que não seja objeto de 
contratação; 
8.6.2.8. Aceitar todas as decisões, métodos de inspeção, verificação e controle, obrigando-se a 
fornecer todos os dados, elementos e explicações que a PMI julgar necessário. 
8.6.2.9. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, no que 
couber, as normas internas da PMI pertinentes ao objeto do contrato; 
8.6.2.10. Comunicar ao gestor, por escrito, quaisquer anormalidades ocorridas durante a execução 
contratual, prestar os esclarecimentos solicitados e tomar as providências pertinentes para que sejam 
corrigidas todas as falhas detectadas; 
8.6.2.11. Cumprir as solicitações formais ou instruções complementares e os prazos previamente 
estabelecidos pela fiscalização para a execução, reparo, correção, remoção, substituição ou 
ressarcimento de bens e serviços, pertinentes à execução contratual; 
8.6.2.12. Não divulgar informações a terceiros ou realizar publicidade acerca do objeto, salvo 
expressa autorização da PMI; 
8.6.2.13. Preservar a PMI de reivindicações, demandas, queixas ou representações de qualquer 
natureza, no caso de ações envolvendo o atendimento ao objeto contratado; 
8.6.2.14. Prestar esclarecimentos à PMI sobre eventuais atos ou fatos negativos noticiados que a 
envolva independentemente de solicitação; 
 

8.7. Da Gestão e Fiscalização 
8.7.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, a PMI designará gestores e fiscais para 
acompanharem e fiscalizarem a execução do contrato. 
8.7.2. Caberá à PMI conferir e atestar os pagamentos da contrapartida financeira devidos e realizados 
pela IBC, devendo, no caso de divergência, notificar a IBC para que pague os valores ainda não 
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pagos, corrigidos pela taxa SELIC e acrescidos da multa por atraso, conforme item 6.3.4 deste Termo 
de Referência. 
8.7.3. Conforme o art. 68 da Lei nº 8.666/93, a IBC, durante o período de vigência do contrato, 
deverá manter preposto, aceito pela PMI, para representá-la administrativamente, sempre que for 
necessário, bem como para gerenciar os profissionais envolvidos na prestação de serviços. 
8.7.4. A indicação do preposto pela IBC é adicional à do agente técnico de ligação e ocorrerá por 
meio de declaração escrita, contendo o nome completo, número do CPF e documento de identidade, 
além dos dados relacionados à qualificação profissional do empregado indicado e para contato. 
8.7.5. Na qualidade de representante administrativo da IBC, o preposto aceito pela PMI terá 
competência para receber comunicações, prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e 
tomar decisões sobre a execução do contrato, devendo reportar-se unicamente aos gestores do 
contrato. 
8.7.6. O preposto indicado pela IBC deverá comandar, coordenar, supervisionar e fiscalizar a 
execução dos serviços contratados, devendo para tanto: 
a) garantir o cumprimento das obrigações contratuais; 
b) administrar todo e qualquer assunto que envolva a prestação dos serviços, inclusive quanto ao 
pagamento devido à PMI; 
c) estar sempre em contato com os fiscais do contrato indicados pela PMI, adotando as providências 
requeridas quanto à execução dos serviços. 
8.7.7. A PMI comunicará, por escrito, as deficiências e as irregularidades de qualquer natureza 
porventura verificadas na execução dos serviços e o descumprimento de cláusulas contratuais que 
sejam de responsabilidade da IBC, estabelecendo prazo para as correções, sem prejuízo das sanções 
cabíveis. 
8.7.8. Os Gestores indicados pela PMI deverão reportar-se unicamente ao preposto indicado pela 
IBC ou a seus procuradores, quando se tratar de ciência das ocorrências e de assuntos relacionados à 
administração da execução do contrato. 
8.7.9. O exercício da administração e da fiscalização da PMI não excluirá nem reduzirá as 
responsabilidades de competência da IBC pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, 
nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas. 
 

8.8. Das Infrações e Penalidades 
8.8.1. Infrações 
8.8.1.1. Serão consideradas infrações todas as ações ou omissões da IBC, seus representantes ou 
empregados, que caracterizem descumprimento do estabelecido no contrato e seus anexos ou em 
qualquer legislação ou norma que regulamentem o objeto e a relação contratual; 
8.8.1.2. Todas as infrações serão informadas à IBC por meio de notificação do gestor ou fiscal com o 
respectivo enquadramento no contrato ou seus anexos; 
8.8.1.3. Depois de decorrido o prazo estabelecido na notificação, o gestor emitirá e encaminhará à 
autoridade competente parecer sobre a defesa apresentada pela IBC, opinando pela aplicação ou não 
de penalidade; 
8.8.1.4. Caso opte pela aplicação da penalidade de multa, o gestor fará constar em seu parecer o valor 
a ser cobrado, com respectiva memória de cálculo. 
8.8.2. Penalidades 
8.8.2.1. No caso de atraso e inexecução total ou parcial do contrato, a IBC estará sujeita às seguintes 
penalidades, que serão aplicadas mediante a garantia do contraditório e da ampla defesa, no âmbito 
administrativo da PMI: 
a) advertência por escrito, quando a IBC descumprir as cláusulas relativas à qualidade na prestação 
dos serviços; 
b) pelo descumprimento injustificado do cronograma de pagamentos das remunerações a IBC será 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU 

Praça Prefeito Amador Guedes, 165 - Centro - 37464000 - Itanhandu MG. 
Email: licitacao@itanhandu.mg.gov.br - www.itanhandu.mg.gov.br 

TEL: (35) 3361 2000 / FAX: (35) 3361 3857 

multada à razão de 1% (um por cento) do valor correspondente ao total dos créditos de remuneração 
previstos para o mês da ocorrência de atraso, na respectiva Unidade Bancária, por dia de atraso, 
limitados a 10% (dez por cento), salvo comprovação de caso fortuito ou motivo de força maior, 
garantida a ampla defesa e o contraditório; 
b.1) havendo descumprimento parcial do cronograma de pagamentos das remunerações, a IBC será 
multada à razão de 1% (um por cento) do valor correspondente aos créditos de remuneração 
efetuados em atraso, na respectiva Unidade Bancária, por dia de atraso, limitados a 10% (dez por 
cento), salvo comprovação de caso fortuito ou motivo de força maior, garantida a ampla defesa e o 
contraditório; 
b.1.1) entende-se por descumprimento do cronograma, mencionado na alínea “b”, o atraso do crédito 
de todas as remunerações cabíveis a determinada Unidade Bancária, em dado mês; 
b.2) o valor da multa aplicada deverá ser recolhido à PMI, por meio de depósito bancário em conta 
corrente a ser indicada, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a respectiva notificação; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a IBC ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
na alínea anterior; 
8.8.2.2. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”, acima, poderão ser aplicadas 
cumulativamente às multas, facultada a defesa prévia da IBC, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da ciência do ocorrido; 
8.8.2.3. As multas e outras penalidades somente poderão deixar de ser aplicadas, em decisão 
motivada da PMI, nos casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados por escrito e para 
os quais a IBC não tenha concorrido; 
8.8.2.4. A IBC deverá comunicar os fatos de força maior e caso fortuito à PMI, imediatamente após a 
sua verificação, apresentando os respectivos documentos comprobatórios em até 05 (cinco) dias a 
partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados; 
8.8.2.4.1. A PMI, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento dos 
documentos de comprovação, deverá apreciar a(s) defesa(s), cientificando a IBC da decisão adotada. 
8.8.2.5. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da Controladoria-Geral da União – CGU. 
8.8.2.6. Serão remetidas cópias dos processos administrativos dos fornecedores que sofrerem sanção 
administrativa passível da inserção no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar 
com a Administração Pública Estadual pela Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais, nos 
termos da Lei Estadual nº 13.994 de 18 de setembro de 2001. 
8.8.2.7. No caso de reincidência comprovada de inobservância já notificada, caberá à IBC apresentar 
recursos à PMI, no prazo de até 5 (cinco) dias da data do recebimento da notificação de reincidência 
pela Contratante. 
8.8.2.7.1. A reincidência estará caracterizada quando verificada uma ou mais inobservâncias em 
prazo inferior a (seis) meses, na mesma Unidade Bancária. 
8.8.2.8. Após a terceira notificação para a mesma Unidade Bancária por descumprimento das 
cláusulas das obrigações previstas neste Termo de Referência, a IBC será multada pelo valor 
correspondente a 10% (dez por cento) da totalidade dos créditos de remunerações da PMI envolvidos 
no dia da última infração, naquela Unidade Bancária, salvo a comprovada ocorrência de caso fortuito 
e/ou de força maior, alheia à vontade da IBC. 
 
9. DISPOSIÇÕES FINAIS 
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9.1. Não será admitida a cessão ou transferência, total ou parcial do objeto do presente 
credenciamento, sem a prévia autorização por escrito da PMI, hipótese na qual a IBC não se eximirá 
das responsabilidades e/ou obrigações derivadas do contrato. 
9.2. Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação da IBC, esta deverá comunicar previamente por 
escrito à PMI, que poderá manter o contrato, desde que a(s) Instituição(ões) Bancária(s) resultante(s) 
preencha(m) os mesmos requisitos de habilitação exigidos neste Credenciamento, bem como não 
afete(m) a sua boa execução. 
 
10. APÊNDICES E ANEXOS 

10.1. Apêndices 
Apêndice “A” – Pirâmide salarial referente ao mês de Outubro/2018; 
Apêndice “B” – Procedimentos operacionais de folha de pagamentos. 
 

10.2. Anexos 
I – Modelo de Requerimento de Credenciamento; 
II – Modelo de Compromisso de Sigilo e Confidencialidade; 
III – Modelo de Declaração de Aceite de Preços. 
_________________________________________________________________________________ 
 

 

Apêndice “A” do Termo de Referência 

Pirâmide salarial referente ao mês de Outubro/2018 
 

PIRÂMIDE SALARIAL 
 

Faixa de valores                                                                            Quantidade de funcionários  
De R$ 500,01 até 1.000,00                                                                            66 
De R$ 1.000,01 até R$ 2.000,00                                                                  273 
De R$ 2.000,01 até R$ 3.000,00                                                                    74 
De R$ 3.000,01 até R$ 4.000,00                                                                    32 
De R$ 4.000,01 até R$ 5.000,00                                                                    21 
De R$ 5.000,01 até R$ 6.000,00                                                                      2 
De R$ 6.000,01 até R$ 7.000,00                                                                      5 
De R$ 7.000,01 até R$ 8.000,00                                                                      1 
De R$ 8.000,01 até R$ 9.000,00                                                                      0 
De R$ 9.000,01 até R$ 10.000,00                                                                    5 
Acima de R$ 10.000,01                                                                                    5 
 
Total de servidores: 484 
 
Valor da folha mensal bruta=R$ 947.165,97 (base – Outubro/2018) 
_________________________________________________________________________________ 
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Apêndice “B” do Termo de Referência 

Procedimentos operacionais de folha de pagamentos 
 

1. INTRODUÇÃO 
1.1. Este documento contém as especificações técnicas necessárias à operação dos serviços a serem 
contratados pelo MUNICÍPIO DE ITANHANDU, para prestação de serviços bancários de 
pagamento da folha de salário dos membros (ativos, inativos e seus pensionistas), servidores (ativos 
e inativos) e estagiários da PMI. 
 
2. ABRANGÊNCIA DO SISTEMA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA PMI 
2.1. O MUNICÍPIO DE ITANHANDU, doravante denominado PMI, processará o pagamento de seu 
pessoal através do Setor de Pessoal – SP. Além do que manterá na Instituição Bancária Credenciada, 
doravante denominada IBC, contas bancárias transitórias para o funcionamento do Sistema de 
Pagamento de Pessoal da PMI, abrangendo o seguinte público-alvo: 
 

2.1.1. MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS 
2.1.1.1. Considera-se membros ativos as pessoas que ingressaram nos quadros de pessoal da PMI 
mediante aprovação em Concurso Público e que mantém vínculo efetivo com a Instituição, ocupando 
cargos efetivos. 
2.1.1.2. Considera-se servidores ativos as pessoas que: 
2.1.1.2.1. Ingressaram nos quadros de pessoal da PMI mediante aprovação em Concurso Público e 
que mantém vínculo efetivo com a Instituição, ocupando cargos efetivos. 
2.1.1.2.2. Ingressaram nos quadros de pessoal da PMI mediante ato de nomeação do Prefeito 
Municipal e que mantém vínculo não-efetivo com a Instituição (demissíveis ou admitidos por 
legislação especial, não regidos pela CLT). 
2.1.1.2.3. Ingressaram nos quadros de pessoal efetivo de outros órgãos públicos (Federal, Estadual 
ou Municipal) mediante aprovação em Concurso Público e que foram cedidos ou requisitados pela 
PMI ocupando cargos comissionados ou funções gratificadas. 
 

2.1.2. MEMBROS E SERVIDORES INATIVOS 
2.1.2.1. Considera-se membros e servidores aposentados as pessoas que Ingressaram nos quadros de 
pessoal da PMI mediante aprovação em Concurso Público e mantiveram vínculo efetivo com a PMI 
até passarem à aposentadoria. 
 

2.1.3. PENSIONISTAS 
2.1.3.1. Consideram-se pensionistas os dependentes que passaram a receber pensão após falecimento 
de membros ativos ou aposentados da PMI.   
2.1.3.1.1. Os dependentes dos membros considerados pensionistas recebem seus benefícios através 
da PMI. 
 

2.1.4. ESTAGIÁRIOS 
Consideram-se estagiários os estudantes de nível médio ou superior que ingressaram no quadro de 
estagiários da PMI, mediante Processo de Seleção, e que não possuem vínculo empregatício com a 
PMI. 
 
3. PERIODICIDADE DO PAGAMENTO DE PESSOAL DA PMI 
3.1.1. O pagamento dos membros (ativos, inativos e seus pensionistas), servidores (ativos e inativos) 
e estagiários, será realizado mensalmente. 
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4. CONTAS CORRENTES VINCULADAS AO SISTEMA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 
4.1. A PMI manterá em Agência da IBC, obrigatoriamente situada no Município de Itanhandu, 
contas correntes transitórias, que servirão exclusivamente para o crédito do montante líquido para o 
pagamento dos membros (ativos, inativos e seus pensionistas), servidores (ativos e inativos) e 
estagiários, com antecedência de 01 (um) dia útil da data prevista para o mesmo. 
4.2. A IBC deverá estar preparada para atender ao cronograma de pagamento do pessoal da PMI, 
considerando a totalidade dos membros (ativos, inativos e seus pensionistas), servidores (ativos e 
inativos) e estagiários. 
4.3. A IBC disponibilizará para a PMI a opção de bloqueio e desbloqueio de créditos individuais até 
um dia antes da efetivação do crédito, por meio de transmissão de arquivos. 
 
5. MODALIDADES DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA PMI 
5.1. O Sistema de Pagamento de Pessoal da PMI será movimentado através das seguintes 
modalidades: 
5.1.1. DEPÓSITO EM CONTA-CORRENTE. 
5.1.2. DEPÓSITO EM OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, em caso de determinação judicial ou 
inexistência de agência da IBC no domicílio dos membros (ativos, inativos e seus pensionistas), 
servidores (ativos e inativos) e estagiários, entre outros casos legalmente previstos, sem que isso 
implique em aumento de despesas para a PMI, nos termos da Resolução do BACEN nº. 3.402. 
 
6. BASE DE DADOS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA PMI 
6.1. Para implantação e manutenção do pagamento dos membros (ativos, inativos e seus 
pensionistas), servidores (ativos e inativos) e estagiários, a PMI remeterá à IBC arquivo em meio 
digital, com leiaute no padrão FEBRABAN 240 posições, contendo as informações necessárias à 
operacionalização da folha de pagamento. 
 
7. PROCEDIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO INICIAL DO SISTEMA DE PAGAMENTO 
DE PESSOAL 
7.1. A PMI emitirá arquivo de dados cadastrais para abertura das CONTAS-SALÁRIOS ou 
CORRENTES, que será enviado à IBC em até 10 (dez) dias úteis, após a assinatura do contrato, 
contendo as informações previstas na Resolução nº 2.025 do Banco Central. 
7.2. A PMI emitirá outros arquivos correspondentes aos créditos dos pagamentos de cada um dos 
dias de seu calendário, que serão enviados à IBC para realização de cada crédito. 
7.3. A IBC realizará os testes preliminares necessários à validação dos arquivos recebidos e 
informará à PMI a existência de eventuais inconsistências, até o 2º (segundo) dia útil após a sua 
recepção. 
7.4. Havendo alguma inconsistência, os arquivos serão imediatamente encaminhados à PMI, para 
que sejam adotadas as providências necessárias à sua correção. 
 
8. ROTINA OPERACIONAL DO SISTEMA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 

8.1. O processamento mensal do pagamento, em qualquer de suas modalidades, ocorrerá segundo a 
sistemática seguinte: 
8.1.1. A PMI emitirá um arquivo correspondente ao crédito de pagamento, dos membros (ativos, 
inativos e seus pensionistas), servidores (ativos e inativos) e estagiários, até 05 (cinco) dias úteis da 
data prevista para o pagamento; 
8.1.2. A IBC realizará os testes preliminares necessários à validação dos arquivos recebidos e 
informará à PMI a existência de eventuais inconsistências, no 1º (primeiro) dia útil após a sua 
recepção; 
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8.1.3. Havendo alguma inconsistência, a PMI emitirá o arquivo retificado contendo o crédito dos 
membros (ativos, inativos e seus pensionistas), servidores (ativos e inativos) e estagiários, até 01(um) 
dia útil antes da data prevista para o pagamento; 
8.1.4. Os dados constantes dos arquivos de pagamento deverão ser disponibilizados à PMI, após 
processamento, para que promova alterações, inclusões e exclusões, através de troca eletrônica de 
arquivos; 
8.1.5. Os bloqueios e desbloqueios de pagamento são de responsabilidade exclusiva da PMI, devendo 
sua operacionalização ser efetuada por meio acesso eletrônico; 
8.1.6. A IBC deverá disponibilizar rotina para atendimento de determinações judiciais, que 
possibilite pagamento a terceiros e depósitos em outras instituições bancárias, sem que isso implique 
em aumento de despesas para a PMI; 
 
9. TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE DADOS 

9.1. Os dados para pagamento serão transmitidos pela PMI, individualmente ou em lote, utilizando 
os serviços de comunicação eletrônica, executando as atividades seguintes: 
9.1.1. Geração de arquivos para pagamento de remunerações a membros (ativos, inativos e seus 
pensionistas), servidores (ativos e inativos) e estagiários, e benefícios previdenciários a membros 
inativos e seus pensionistas e servidores inativos; 
9.1.2. Inclusão de depósitos em conta-corrente ou conta-salário; 
9.1.3. Impressão de relatórios. 
 
10. PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DO DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE 

10.1. O Depósito em conta-corrente ou conta-salário obedecerá ao mesmo procedimento adotado 
para as contas regulares. 
10.2. A conta-salário ou conta-corrente deverá ter como titular o membro (ativo, inativo e seus 
pensionistas), servidor (ativo e inativo) ou estagiário. 
10.3. Os Beneficiários que receberem através da modalidade Conta-Corrente, terão assegurados 
mensalmente, nos termos do art. 6º da Resolução 3.424/06 do Conselho Monetário Nacional e da 
Circular nº 3.338/06 do Banco Central do Brasil, a isenção de tarifas, taxas ou encargos de qualquer 
natureza para os seguintes serviços e produtos, sem prejuízo dos estabelecidos nos citados 
normativos: 
10.3.1. 05 transferências, totais ou parciais, dos créditos para outras instituições; 
10.3.2. 05 saques, totais ou parciais, dos créditos; 
10.3.3. Fornecimento de cartão magnético; e 
10.3.4. Talonário de cheques para movimentação de créditos, com dez folhas. 
10.4. A IBC deverá fornecer, gratuitamente, ao servidor que optar pelo uso de conta-corrente, o 
primeiro cartão eletrônico e o primeiro talão de cheques, respeitando as normas estabelecidas pelo 
Banco Central. 
 
11. RESPONSABILIDADE POR ERRO, OMISSÃO OU INEXATIDÃO DOS DADOS 
CONSIGNADOS NO ARQUIVO EM MEIO DIGITAL 
11.1. A IBC, na qualidade de simples prestador de serviços, fica isento de responsabilidades, 
inclusive perante terceiros, por erro, omissão ou inexatidão dos dados consignados no arquivo em 
meio digital apresentado, limitando-se a recebê-lo e a processá-lo conforme o estabelecido neste 
Apêndice. 
______________________________________________________________________________ 
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Anexo I do Termo de Referência 

Modelo de Requerimento de Credenciamento 
 
AO 
MUNICÍPIO DE ITANHANDU – MG 
CREDENCIAMENTO Nº 01/2018 
 
DADOS DO REQUERENTE 
RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
TELEFONE: 
FAX: 
E-MAIL: 
 
DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) 
NOME: 
CARGO: 
RG Nº: 
CPF Nº: 
TELEFONE: 
FAX: 
E-MAIL: 
 
 Pelo presente, apresentamos e submetemos à apreciação, nosso Requerimento de 
Credenciamento referente à: 
 - Prestação de serviços, por 12 (doze) meses, de pagamento dos valores líquidos da folha 
salarial e outras indenizações a membros (ativos, inativos e seus pensionistas), servidores (ativos e 
inativos) e estagiários da PMI. 
 - Permitir à PMI a inclusão, no rol dos serviços a serem prestados pelas Instituições Bancárias 
Credenciadas, o pagamento dos valores líquidos relativos à folha salarial e outras indenizações de 
membros (ativos, inativos e seus pensionistas), servidores (ativos e inativos) e estagiários. 
 
 Visando instruir o presente Requerimento, encaminhamos a documentação necessária à 
habilitação no Credenciamento nº 01/2018, com o qual manifestamos, de forma irretratável e 
irrevogável, nossa plena concordância. 
 
 A validade deste Requerimento de Credenciamento é de 60 (sessenta) dias a contar da data da 
entrega da documentação. 
 

 
_________________, __ de _____ de 2018. 

 
 

__________________________________________ 
Identificação e assinatura do  

Representante Legal ou procurador 
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Anexo II do Termo de Referência 

Compromisso de Sigilo e Confidencialidade 
 

 A(o) ________________________ (razão social da proponente), com sede na 
_________________________ (endereço completo), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob nº _________________, neste ato representada 
por _______________________ (nome do representante legal ou procurador), 
_____________________________________ (nacionalidade, estado civil, profissão), residente e 
domiciliado na _________________________ (endereço completo), portador da Cédula de 
Identidade sob o nº __________ e inscrito no CPF/MF sob o nº __________________ (doravante 
“PROPONENTE”), em razão do Edital de Credenciamento nº 01/2018 – PMI, obriga-se a manter 
sob sigilo absoluto os dados e/ou informações da Folha de Pagamento da PMI e da relação de 
pagamentos e respectivos valores líquidos pagos, bem como dados pessoais e financeiros dos 
membros (ativos, inativos e seus pensionistas), servidores (ativos, cedidos e inativos) e estagiários, 
identificados como confidenciais, desde o recebimento das informações, até o prazo de 20 (vinte) 
anos contados da assinatura do presente termo, ressalvados os casos de cumprimento de exigência 
legal ou determinação judicial, casos em que deverá comunicar à PMI os exatos termos e 
abrangência respectiva da divulgação de dados, antecipadamente. 
 
 Obriga-se, ainda, o PROPONENTE, nos termos deste instrumento, por seus administradores, 
empregados, consultores, prepostos, dentre outros, a qualquer título. 
 
 O descumprimento da obrigação de sigilo e confidencialidade de que trata este instrumento 
importará, cumulativamente: 
 I - na rescisão de pleno direito do CONTRATO, caso o PROPONENTE tenha sido 
credenciado; 
 II - em responsabilidade civil, se a violação decorrer de ação ou omissão culposa ou dolosa, 
ainda que decorrente de culpa leve; 
 III - em responsabilidade penal dos culpados, nos termos da lei; 
 IV - na adoção de outros remédios jurídicos e sanções administrativas cabíveis; 
 V - no pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) dos valores líquidos 
transferidos ao PROPONENTE, pela PMI, nos 6 (seis) meses anteriores à quebra do sigilo; e 
 VI - impedimento de habilitação no caso de entidade ainda não credenciada. 
 
 Qualquer exceção à obrigação de sigilo e confidencialidade aqui contida depende de prévia e 
expressa autorização da PMI. 
 
 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Itanhandu/MG. 

 
_____________, __ de ______ de 2018. 

 
 

__________________________________________ 
Identificação e assinatura do Representante Legal 

 
 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU 

Praça Prefeito Amador Guedes, 165 - Centro - 37464000 - Itanhandu MG. 
Email: licitacao@itanhandu.mg.gov.br - www.itanhandu.mg.gov.br 

TEL: (35) 3361 2000 / FAX: (35) 3361 3857 

Anexo III do Termo de Referência 

Modelo de Declaração de Aceite de Preços 
 

DECLARAÇÃO DE ACEITE DE PREÇOS 
CREDENCIAMENTO N° 02/2017 
 
 Credenciamento, por até 60 (sessenta) meses, para: 
 - Prestação de serviços, por 12 (doze) meses, de pagamento dos valores líquidos da folha 
salarial e outras indenizações a membros (ativos, inativos e seus pensionistas), servidores (ativos, 
cedidos e inativos) e estagiários da PMI. 
 - Permitir a PMI a inclusão, no rol dos serviços a serem prestados pelas Instituições Bancárias 
Credenciadas, o pagamento dos valores líquidos relativos à folha salarial e outras indenizações de 
membros (ativos, inativos e seus pensionistas), servidores (ativos, cedidos e inativos) e estagiários. 
 - Realizar a atualização cadastral (prova de vida) dos Beneficiários inativos, na forma prevista 
no Termo de Referência. 
 
Fornecedor: 
Endereço: CEP: 
CNPJ: Município: UF: 

 
 Pela presente, assumimos o compromisso da prestação de serviços objeto do Credenciamento 
nº 01/2018 – à PMI ao preço indicado a seguir, que será referência para o cálculo do valor mensal 
devido, considerada a quantidade total das remunerações a serem pagas por esta Instituição, pelo 
prazo em que vigorar o Credenciamento desta Instituição Bancária: 
 
a) PREÇOS 
- Prestação de serviços, por 12 (doze) meses, de 
pagamento dos valores líquidos da folha salarial e 
outras indenizações a membros (ativos, inativos e seus 
pensionistas), servidores (ativos, cedidos e  inativos) e 
estagiários da PMI. 
- Permitir ao à PMI a inclusão, no rol dos serviços a 
serem prestados pelas Instituições Bancárias 
Credenciadas, o pagamento dos valores líquidos 
relativos à folha salarial e outras indenizações de 
membros (ativos, inativos e seus pensionistas), 
servidores (ativos, cedidos e inativos) e estagiários.  
- Realizar a atualização cadastral (prova de vida) dos 
Beneficiários inativos, na forma prevista no Termo de 
Referência. 

 
 

PREÇO UNITÁRIO (por remuneração): 
R$ 20,00 (Vinte Reais) 
 
TARIFA (por linha de transmissão): 
R$ 1,22 (Um Real e Vinte e Dois 
Centavos) 
 
VALOR LÍQUIDO: 
R$ 18,78 (Dezoito Reais e Setenta e Oito 
Centavos) 
 

 
 

_____________, __ de ______ de 2018. 
 

 
__________________________________________ 

Identificação e assinatura do  
Representante Legal ou procurador 
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ANEXO III – Minuta de Contrato 
 
Processo Licitatório nº. 124/2018 
Processo de Credenciamento nº. 01/2018 
 

CONTRATO Nº__/2018 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
BANCÁRIOS CONSISTENTE NO 
PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO DA 
FOLHA DE PESSOAL DOS MEMBROS 
(ATIVOS, INATIVOS E SEUSPENSIONISTAS), 
SERVIDORES (ATIVOS, CEDIDOS E 
INATIVOS) E ESTAGIÁRIOS, QUE 
CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 
ITANHANDU E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA 
_________________________________. 

 
 O MUNICÍPIO DE ITANHANDU, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 
18.186.718/0001-80, com Sede Administrativa nesta cidade na Praça Prefeito Amador Guedes, nº 
165, CEP – 37.464-000, representado por seu Prefeito Municipal Sr. Evaldo Ribeiro de Barros, 
brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 6.287.519 SSP/SP, inscrito no 
CPF sob o nº 581.261.048-72, residente e domiciliado à Rua Elisa nº 54, Centro, Itanhandu/MG, 
doravante denominado CONTRATANTE, e a Instituição Bancária ________________________ 
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ______________, sediado(a) na ________________, na cidade de 
_______________, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) 
__________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº_____________, e CPF nº 
___________, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n. 124/2018, nos termos da 
Lei Federal nº 8.666 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente 
do Credenciamento nº 01/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 
 Para o perfeito entendimento deste Termo de Contrato, são adotadas as seguintes definições: 
 a) Beneficiário: toda pessoa física membro (ativo, inativo e seus pensionistas), servidor 
(ativo e inativo), estagiário da PMI; 
 b) Conta-salário: conta bancária não movimentável por cheques destinada ao registro e 
controle do fluxo de recursos; 
 c) PMI: Prefeitura Municipal de Itanhandu; 
 d) Remuneração: compreende todo o crédito realizado na conta-salário, tais como os 
subsídios, vencimentos, proventos, reparação econômica ou pensão, outros benefícios, indenizações 
e similares de natureza pecuniária; 
 e) IBC: Instituição Bancária Credenciada. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
  
 O presente instrumento tem por objeto: 
 I – O Credenciamento de Instituições Bancárias, inclusive Cooperativas de Crédito, 
autorizadas pelo Banco Central do Brasil, com vistas à prestação de serviços de pagamento da folha 
de pessoal e outras indenizações dos membros (ativos, inativos e seus pensionistas), servidores 
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(ativos e inativos) e estagiários da PMI, pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e 
sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses. 
 II – Realizar a atualização cadastral (prova de vida) dos beneficiários inativos, na forma 
prevista no Termo de Referência. 
 Parágrafo único – A caracterização pormenorizada do objeto, os requisitos técnicos e as 
condições de prestação dos serviços, bem como as obrigações e responsabilidades específicas da 
PMI e da IBC, estão indicadas no Termo de Referência e seus anexos, que o integram e 
complementam. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 
  
 O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, 
conforme previsto no art. 57, inciso II, da Lei n. 8.666/1993, e desde que: 
 a) Os serviços tenham sido prestados regularmente; 
 b) A Administração mantenha interesse na realização do serviço; 
 c) O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e, 
 d) A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação. 
 §1º. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 
 §2º. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo 
aditivo. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E PAGAMENTO 
  
 A CONTRATADA pagará à CONTRATANTE o valor em reais correspondente a R$ 20,00 
(Vinte Reais) por servidor que receber crédito salário em conta-salário e creditá-lo em conta.  
 §1º. Pagamento da remuneração mensal (contrapartida) - A Remuneração devida será 
mensalmente calculada nos termos do caput desta Cláusula, devendo ser paga, por intermédio de 
depósito bancário na Conta Governamental n. 0000000, Operação 000, agência 0000 da 
xxxxxxxxxxxxxxx, até o 10º dia útil do mês subsequente ao processamento do crédito salário.  
 §2º. Na eventualidade de serem realizados pagamentos em separado relativos a Beneficiários 
que não foram contemplados com pagamento naquele mês, inclusive em função de dados 
inconsistentes por ocasião do pagamento na data originalmente prevista, a remuneração mensal 
relativa a esses Beneficiários deverá ser compensada no próximo pagamento a ser realizado pela 
IBC. 
 §3º. As demais condições referentes ao pagamento encontram-se definidos no item 6 do 
Termo de Referência. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
 As dotação(ões) orçamentária(s) específica(s) para acobertar(em) a(s) despesa(s) de 
responsabilidade da Prefeitura no exercício de 2018. 
95 - 02.03.00.28.846.0000.0007 - Encargos devidos a Intituições Bancárias 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
  
 §1º. A parte das despesas decorrentes deste Credenciamento que não forem realizadas no 
exercício de 2018 correrão à conta de dotações orçamentárias próprias de exercícios futuros 
conforme previsão do PPA 2018 a 2021 da PM ITANHANDU, cabendo ao setor contábil realizar os 
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expedientes necessários para empenhamento compatível com a LDO e LOA respectivas para cada 
exercício financeiro. 
 
 §2º. Para a execução dos serviços de processamento do pagamento da folha de pessoal e 
outras indenizações, inclusive durante eventuais prorrogações da vigência, não haverá despesa para a 
PMI, não havendo, portanto, programação de pagamento em dotação orçamentária. 
 

CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE 
  
 O valor negociado por servidor pode ser reajustado a cada 12 (doze) meses, a depender da 
negociação, contados da data de assinatura do contrato, pela variação acumulada, no mesmo período, 
do IPCA medido pelo IBGE, ou por índice que vier a substituí-lo. 
 

CLÁUSULA SEXTA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 
  
 O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais 
que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos nos itens 8.2 e 
8.7 do Termo de Referência, e nos seus anexos. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
  
 As obrigações do CONTRATANTE são aquelas previstas no item 8.5 e da CONTRATADA 
são aquelas previstas no item 8.6, ambos do Termo de Referência, nos e seus anexos. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DO DESCREDENCIAMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL 
  
 A inexecução total ou parcial deste CONTRATO ensejará o descredenciamento da IBC, bem 
como a rescisão contratual, com as consequências avençadas e as previstas em lei ou regulamento. 
 Constituem motivo para o descredenciamento e a rescisão contratual: 
 a) O não cumprimento de cláusulas, especificações ou prazos; 
 b) O cumprimento irregular de cláusulas, especificações e prazos; 
 c) A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à CREDENCIANTE; 
 d) A subcontratação total ou parcial do seu objeto; 
 e) A associação da CREDENCIADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, 
 bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste Instrumento, salvo prévia 
 autorização; 
 f) O desatendimento das determinações regulares emanadas da autoridade designada para 
 acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
 g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da 
 Lei n.º 8.666/93; 
 h) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
 i) A dissolução da CREDENCIADA; 
 j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CREDENCIADA, 
 que prejudique a execução deste Instrumento; 
 k) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
 determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a 
 CREDENCIANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere este Instrumento; 
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 l) A contratação de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
 qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
 quatorze anos, conforme determina o Inciso XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 
 m) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
 execução deste Termo de Contrato; 
 §1º Os casos de descredenciamento e rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
 autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 §2º. O descredenciamento e a rescisão contratual poderão ser: 
 a) Determinados por ato unilateral e escrito da CREDENCIANTE, nos casos enumerado nas 
 alíneas “a” a “m” desta cláusula. 
 b) Amigáveis, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo administrativo, desde 
 que haja conveniência para a CREDENCIANTE, inclusive nos casos enquadráveis na alínea 
 “m” desta cláusula. 
 c) Judiciais, nos termos da legislação. 
 §3º. O descredenciamento e a rescisão administrativa ou amigável serão formalizados em 
 processo administrativo, sendo nos casos não amigável, precedidos de ampla defesa e 
 contraditório. 
 §4º. O descredenciamento e a rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais poderão 
 acarretar indenizações, até o limite dos prejuízos causados à CREDENCIANTE, além das 
 sanções previstas neste Termo de Contrato. 
 

CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
  
 As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas nos itens 6.2, 6.3 e 8.8 
do Termo de Referência, anexo do Edital. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO 
  
 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 
nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 
 §1º. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
 §2º. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 §3º. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de: 
 a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
 b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 c) Indenizações e multas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES 
  
 É vedado à CONTRATADA: 
 a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
 b) Interromper a execução dos serviços por decisão unilateral. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES 
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 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pelo item 8.3 do Termo de Referência e do art. 
65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DOS CASOS OMISSOS 
  
 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 
Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e 
princípios gerais dos contratos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– PUBLICAÇÃO 
  
 Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 
Diário da Justiça Eletrônico, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
  
 Fazem parte integrante do presente instrumento contratual independente de transcrição, o 
Termo de Referência e seus anexos, o Edital e seus anexos, e os documentos de habilitação 
apresentados pela CREDENCIADA por ocasião do credenciamento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 
  
 O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será 
o da Comarca de Itanhandu/MG. 
  
 Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) 

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes e por 2 

(duas) testemunhas. 
 

.................................., ...de .............................. de 2018. 

 

 

____________________________________ 
C O N T R A T A N T E 

Evaldo Ribeiro de Barros 
PREFEITO MUNICIPAL 

____________________________________ 
C O N T R A T A D O 

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

 
________________________________ 

Dr. Gustavo Levenhagen Moura 
ASSESSOR JURÍDICO – OAB/MG. 

 

TESTEMUNHAS: 
 
 ____________________________________ 

CPF: ________________________________ 

 
 
_______________________________________ 

CPF: ___________________________________ 
 


