
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
       CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                           Emancipado em 28/10/1917 

                           DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000 
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 

 

EDITAL Nº 106/2018 

PROCESSO Nº 109/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2018 

MAIOR OFERTA OU LANCE 

 

 

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA PARA CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE 

PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NOVO HORIZONTE - SP, 

pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contados da data de assinatura do contrato, tudo em 

conformidade com as disposições contidas no Termo de Referência e demais anexos, que, 

para fins de direito, integram o presente Edital.  

 
LEGISLAÇÃO: Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 4.122/06 

de 02 de março de 2006, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições 

da Lei federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais 

normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

 
DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA 

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, 

DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE QUANDO 

FOR O CASO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 28 

DE AGOSTO DE 2018, ÀS 09:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de 

Novo Horizonte, situada na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, n° 185, centro, na cidade 

de Novo Horizonte, Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, após recebimento dos 

envelopes e documentos exigidos para o certame. 

 
EDITAL na íntegra: à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, e Contratos, 

situada na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho nº 185, na cidade de Novo Horizonte–SP e 

no site www.novohorizonte.sp.gov.br onde poderão retirá-lo, mediante identificação, 

endereço, número de telefone, fac-símile e/ou e-mail e CNPJ ou CPF. 

 

 

Novo Horizonte, 14 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

 

TOSHIO TOYOTA 

Prefeito 

 

 

  

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
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EDITAL Nº 106/2018 

PROCESSO Nº 109/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2018 

MAIOR OFERTA OU LANCE 

 

 

O MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE torna público para conhecimento dos interessados 

que se encontra aberta na Divisão de Licitações e Contratos, licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, que objetiva a contratação dos serviços enunciados no item 01 

deste Edital.  

  

Esta licitação será regida pela Lei Federal nº. 10.520/2002; Lei Complementar nº. 123/2006; 

aplicando-se, subsidiariamente, as disposições da Lei Federal nº. 8.666/1993 e alterações 

posteriores.  

  

A pasta, contendo o presente edital e seus anexos, se encontra à disposição dos interessados 

para consulta e retirada no endereço eletrônico www.novohorizonte.sp.gov.br , podendo 

também ser obtida diretamente na Divisão de Licitações e Contratos, à Praça Dr. Euclydes 

Cardoso Castilho, nº 185, Centro, até o dia imediatamente anterior à data estabelecida para 

entrega dos envelopes resultantes da participação no certame.  

  

  Integram este edital os anexos:  

  

I –  Termo de Referência;  

II –  Minuta do contrato; 

III -  Modelos das declarações obrigatórias;  

IV -  Modelo de credenciamento; 

V - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte;  

VI -  Termo de Ciência e Notificação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;   

  

01. DO OBJETO  

  

01.01. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA PARA CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE 

PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NOVO HORIZONTE 

- SP, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contados da data de assinatura do contrato, 

tudo em conformidade com as disposições contidas no Termo de Referência e demais 

anexos, que, para fins de direito, integram o presente Edital.  

 

01.02. Valor total mínimo do lance inicial: R$ 1.230.000,00 (um milhão e duzentos e trinta 

mil reais).  

 

02. CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

  

02.01. Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados com fiel observância nas 

condições inseridas neste Edital, Termo de Referência (Anexo I) e demais anexos 

que integram o presente termo.  

  

03.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

  

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
http://www.araras.sp.gov.br/licitacao
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03.01. Poderão participar desta licitação as instituições financeiras bancárias, do ramo de 

atividade pertinente ao objeto, sendo vedada a participação de:  

 03.01.01.  Consórcios;  

 03.01.02. Instituições declaradas inidôneas para licitar ou contratar com 

qualquer órgão ou entidade da Administração direta ou indireta, Federal, estadual ou 

Municipal;  

03.01.03. Instituições cujo objeto social não seja pertinente e compatível 

com o objeto deste Pregão.  

 03.01.04.  Empresas em estado de falência.  

  

04.   CREDENCIAMENTO  

  

04.01. O representante da empresa interessada deverá se apresentar para o credenciamento 

na data e horário estipulados no preâmbulo para a realização da sessão pública.  

04.01.01. Tratando-se de  REPRESENTANTE LEGAL (sócio, 
proprietário, dirigente ou assemelhado), o credenciamento 
far-se-á por meio da apresentação do instrumento constitutivo 
da empresa registrado na Junta Comercial, no qual estejam 
expressos os poderes em decorrência de tal investidura;  

04.01.02. Tratando-se de PROCURADOR, o credenciamento far-se-á 

por meio de apresentação de instrumento público de 

procuração OU de  instrumento  particular com firma 

reconhecida do representante legal que o assina, do qual 

constem poderes específicos para formular lances e ofertas, 

negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 

interposição, bem como praticar todos os atos pertinentes do 

certame.  

04.01.02.01. Em se tratando de instrumento particular, o 

procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da 

empresa na forma estipulada no item 04.01.01.  

04.02. O representante (representante legal ou procurador) deverá apresentar, juntamente 

com a documentação acima referida, documento oficial de identidade.  

04.03. Encerrado o prazo pelo PREGOEIRO que, conforme consta no preâmbulo, não serão 

admitidos credenciamentos de eventuais representantes retardatários.  

04.04. Na sessão de processamento do pregão somente será admitido um representante para 

cada licitante, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma empresa.  

04.05. A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a 

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

apenas impedido de se manifestar e responder pelo licitante durante os trabalhos.  

04.06. Os documentos de credenciamento serão retidos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e 

juntados ao processo administrativo.  

  

05.   FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  

  

05.01. Os envelopes 01 – PROPOSTA e 02 – HABILITAÇÃO deverão ser apresentados 

separadamente, lacrados, contendo preferencialmente no anverso os seguintes 

dizeres:  

  

ENVELOPE “1”- PROPOSTA ou ENVELOPE “2” - HABILITAÇÃO  

DIVIÃO E LICITAÇLÕES E CONTRATOS  

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 072/2018  

RAZÃO SOCIAL: .......  
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05.02. A ausência dos dizeres não constituirá motivo para desclassificação do licitante que 

poderá inserir as informações faltantes.  

05.03. Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope 2-HABILITAÇÃO antes do 

envelope 01-PROPOSTA, por falta de informação no mesmo, será aquele novamente 

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

05.04. No ato da entrega dos envelopes acima referidos, o licitante deverá apresentar ao 

Pregoeiro, fora dos envelopes 01 e 02, a declaração de pleno atendimento aos 

requisitos de habilitação e inexistência de qualquer fato impeditivo, conforme modelo 

01, constante do Anexo III, e em se tratando de microempresa ou empresa de 

pequeno porte, a declaração conforme modelo constante do Anexo V deste Edital.  

  

06.   ENVELOPE 01 – PROPOSTA  

  

06.01. No envelope 01(um) deverá conter os seguintes documentos:  

a) Proposta elaborada em papel timbrado do licitante, datada, rubricada e assinada, 

sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, contendo o preço total que 

pretende pagar ao Município de NOVO HORIZONTE, não inferior ao valor de 

R$ 1.230.000,00 (um milhão e duzentos e trinta mil reais), pela exploração do 

objeto desta licitação;  

b) Indicação do diretor responsável para assinatura do Contrato, com a devida 

qualificação, CPF e RG;  

c) Declaração que está de acordo com todas as condições inseridas no Termo de 

Referência – Anexo I deste Edital.  

06.02. Nos preços ofertados deverão estar inclusos todos os custos operacionais da 

atividade e os tributos eventualmente incidentes, bem como todas as 

despesas diretas e indiretas.  

06.03. O preço total ofertado pelo licitante vencedor deverá ser pago, 

impreterivelmente, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados da data 

de assinatura do contrato.  

06.04. A proposta será válida por 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para 

realização do Pregão.  

06.05. Constituem motivos para desclassificação da proposta:  

a) Preço global inexequível, inferior ao valor estipulado no subitem 06.03 deste 

Edital.  

b) Desconformes ou incompatíveis, que não atenderam as exigências do presente 

Edital e seus anexos.  

  

07.  ENVELOPE 02 – HABILITAÇÃO  

  

07.01. Para fins de habilitação, no envelope 02 os licitantes deverão apresentar os 

documentos enumerados a seguir, em uma única via, no original; ou cópia 

autenticada; ou publicação da imprensa oficial; ou extraído via Internet:  

 

07.01.1.HABILITAÇÃO JURÍDICA:   

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social com as devidas 

alterações, ou ainda contrato social consolidado, registrados na 

Junta Comercial, no caso de sociedades comerciais, e, no caso 

de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores, no qual deverá estar 

contemplado, dentre os objetivos sociais, execução de atividade 

pertinente ao objeto desta licitação.  

b) Prova de que está regularmente autorizada a funcionar como 

instituição financeira bancária pelo Banco Central do Brasil.  
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07.01.2.REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ) do Ministério da Fazenda.  

b) Prova de regularidade de situação perante as Fazendas Federal 

(Receita Federal e Dívida Ativa da União) e Estadual, do 

domicílio ou sede da empresa licitante;  

c) Prova de regularidade de situação perante o FGTS – Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço;  

d) Declaração de regularidade perante o Ministério do Trabalho, 

conforme modelo constante do Anexo III deste Edital;  

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 

do Trabalho, mediante apresentação de certidão conforme 

preconiza a Lei Federal nº 12.440/2011.  

07.02. Serão habilitados os licitantes que apresentarem, regularmente, os 

documentos acima.  

07.03. O licitante que declarar que cumpre os requisitos necessários para habilitação 

e não cumpri-los, será inabilitado e estará sujeito às penalidades previstas 

neste edital.  

07.04. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 

pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura da autorização 

do fornecimento, observadas todas as disposições contidas na Lei 

Complementar 123/2006.  

07.05. Constituem motivos para inabilitação do licitante, ressalvada a hipótese de 

saneamento da documentação prevista neste edital:  

a) a não apresentação da documentação exigida para habilitação;  

b) a apresentação de documentos com prazo de validade vencido;  

c) a apresentação de documentos comprobatórios de regularidade referente 

à filial ou filiais;  

d) a substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de 

requerimento de certidão;  

e) o não cumprimento dos requisitos de habilitação.  

07.06. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, 

serão válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores 

à data de apresentação da proposta. Em caso de apresentação de certidões 

com prazo de validade vencido ou superior ao prazo de 60 (sessenta) dias, 

não sendo a falha sanada na sessão de processamento do pregão, a licitante 

será inabilitada.  

07.07. Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados 

ordenadamente, numerados sequencialmente por item da habilitação, de 

modo a facilitar sua análise.  

07.08. O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta na 

Internet, nos “sites” dos órgãos expedidores, para verificar a veracidade de 

documentos obtidos por meio eletrônico.  

  

08.  PROCESSAMENTO E JULGAMENTO  

  

08.01. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 

pregão, iniciando-se com o credenciamento dos licitantes interessados em participar 

do certame.  

08.02. Juntamente com os documentos para o credenciamento os licitantes entregarão ao 

Pregoeiro a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação – modelo 

1 do Anexo III deste Edital- e, em envelopes separados, a proposta comercial e a 
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documentação para habilitação, conforme item 05 deste Edital. Em se tratando de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, a declaração conforme modelo 

constante do Anexo V deste Edital deverá ser apresentada fora dos envelopes.  

08.03. O julgamento das propostas ocorrerá de acordo com as previsões deste Edital e a sua 

classificação será pelo critério de maior preço global.  

08.04. A equipe de pregão procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de 

preços, ordenando-as em ordem decrescente de valor.  
08.05. Em seguida identificará a proposta de maior preço global cujo conteúdo atenda as 

especificações do edital.  

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

preço global, serão classificadas em ordem decrescente.  

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

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

aceitabilidade do preço será verificada somente após o encerramento da fase de 

lances.   

08.08. Não havendo, no mínimo, três propostas válidas nos termos dos itens 08.06 e 08.07, 

serão selecionadas até três melhores propostas e os seus autores convidados a 

participar dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 

propostas escritas.  

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

proponentes com o mesmo preço global serão convidados a participar dos lances 

verbais.   

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

de forma sucessiva, superiores à proposta de maior preço global.   

08.11. O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, 

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

preço global e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação de valor, 

decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.  

08.12. Os lances serão formulados em valores distintos e crescentes superiores ao maior 

preço global, observado o valor de aumento mínimo entre os lances de R$ 

1.000,00 (mil reais).   

08.13. O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os 

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.   

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

quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de 

lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para 

efeito de ordenação das propostas.  

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

escrita de maior preço global e o valor limite mínimo estabelecido para a licitação.  

08.16. Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, a classificação 

será efetuada por sorteio, na mesma sessão.  

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

ao pregoeiro verificar a aceitabilidade do preço ofertado.  

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

decrescente de valor, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço da primeira 

classificada decidindo motivadamente a respeito.   

08.19. Será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas 

de pequeno porte, nos termos e condições da Lei Complementar nº 123/2006.  
08.20. Considerada aceitável a proposta de maior preço global obedecidas as exigências 

fixadas no edital, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação do 

licitante, para confirmação das suas condições habilitatórias, sendo-lhe facultado o 

saneamento da documentação na própria sessão.   

08.21. Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, a pessoa 

jurídica que apresentar o maior preço global será declarada vencedora.   
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08.22. Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta 

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

assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo 

o respectivo licitante declarado vencedor.   

08.23. O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de maior valor com vista ao aumento 

ainda maior do preço global obtido.  

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

rubrica.   

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

registro em ata da síntese das suas razões.   

08.26. O recurso contra decisão do pregoeiro e sua equipe de apoio terá efeito suspensivo.   

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

aproveitamento.   

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

direito de recurso.   

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

todas as fases preestabelecidas, os envelopes 2, devidamente rubricados pelo 

pregoeiro e pelos licitantes, ficará sob a guarda do pregoeiro, sendo exibido aos 

licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para 

prosseguimento dos trabalhos.    

08.30. O prazo para formulação de lances verbais e para saneamento da documentação de 

habilitação, será estabelecido pelo Pregoeiro, por ocasião do início da Sessão 

Pública.   

  

09.  IMPUGNAÇÃO, RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

  

09.01. Com antecedência superior a dois dias úteis da data fixada para o recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o presente edital.  

09.02. As impugnações devem ser protocoladas diretamente na Divisão de Licitações, 

dirigidas aos subscritores do Edital.  

09.03. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o Edital, 

implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele 

estabelecidas.  

09.04. Dos atos do Pregoeiro cabem recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na 

própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua 

intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das 

razões, por meio de memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados 

para apresentação de contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 

correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos 

autos.  

09.04.1. A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão 

pública importará:  

a) na decadência do direito de recurso;  

b) na adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora;  

c) no encaminhamento do processo à autoridade competente para homologação.  

09.04.2. Na hipótese de interposição de recurso o Pregoeiro poderá reconsiderar a 

sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.  

09.04.3. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos 

e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto do certame à licitante 

vencedora.  
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09.04.4. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu 

acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

09.05. Após homologado o resultado da licitação a adjudicatária será regularmente 

convocada para a assinatura do termo de contrato, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis.  

09.06. Em caso de não cumprimento do prazo previsto em 09.05, poderá haver 

prorrogação, por igual prazo e por uma única vez, sob pena de decair o direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.  

    

10.  CONTRATO  

  

10.01. Para garantir o fiel cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação, será 

firmado, entre o Município de NOVO HORIZONTE e a pessoa jurídica vencedora 

desta licitação, o Contrato nos termos da minuta constante do Anexo II.  

10.03. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de 

discordância ou inconformismo a quaisquer dos tópicos do termo de contrato no ato 

de sua assinatura, eis que guardam absoluta conformidade com a minuta integrante 

deste Edital.  

  

11.  PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

  

11.01. Os serviços deverão ser executados de acordo com as disposições contidas neste 

edital e seus anexos.   

11.02. Os serviços serão recebidos:  

a) Provisoriamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias 

da comunicação escrita do contratado;  

b) Definitivamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo 

de observação, não superior a 90 (noventa), que comprove a adequação do objeto 

aos termos contratuais, observando o disposto no art. 69 da Lei Federal nº 

8.666/93.  

  

12.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO   

  

12.01. O licitante vencedor deverá promover o pagamento integral ofertado em sua proposta 

no prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, contados da data de assinatura do 

contrato, sob pena de rescisão do contrato, sem prejuízo das sanções legais 

previstas neste instrumento.  

  

13.   SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

  

13.01. Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/1993, 

atualizada, em caso de mora na execução contratual, inadimplemento ou recusa 

em firmar o termo, o licitante estará sujeito a multas de até 10% (dez por cento), 

incidentes sobre o valor total da proposta.  

13.02. Fica também estipulada a multa de mora correspondente a 0,05% (zero vírgula zero 

cinco por cento), incidente sobre o valor da proposta, em caso de não realização 

dos créditos nas contas dos servidores públicos municipais.  

  

14.  DISPOSIÇÕES FINAIS  
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14.01. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 

da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que 

não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança.  

14.02. O resultado do presente pregão será divulgado no Diário Eletrônico do Município e 

disponibilizado no site www.novohorizonte.sp.gov.br .   

14.03. Após a celebração do termo os envelopes contendo os documentos de habilitação dos 

demais licitantes ficarão à disposição para retirada no prazo de 15 (quinze) dias, 

findo o qual serão destruídos.  

14.04.  Os casos omissos do presente pregão serão solucionados pelo pregoeiro.  

14.05. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de NOVO HORIZONTE, Estado 

de São Paulo.  

14.06. O MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE poderá cancelar ou revogar a presente licitação, 

sem que assista aos licitantes o direito de pleitearem eventuais indenizações.  

  

NOVO HORIZONTE, 14 de agosto de 2.018. 

 

 

 

 

TOSHIO TOYOTA 

Prefeito Municipal 

  

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

  

  

01.  JUSTIFICAÇÃO  

  

01.01. Em se tratando de despesas liquidadas, a contratação de instituição financeira 

autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil torna-se imperiosa para a 

segurança e comodidade do processamento da folha de pagamento aos servidores 

públicos municipais de NOVO HORIZONTE, São Paulo, justificando assim a 

necessidade de contratação dos serviços em tela.  

    

02.  OBJETO  

  

02.01 O presente termo de referência visa estabelecer as condições gerais para a contratação 

de instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil para 

centralização e processamento da folha de pagamento aos servidores públicos 

municipais de NOVO HORIZONTE, Estado de São Paulo, pelo prazo de 60 (sessenta) 

meses, contados da data de assinatura do contrato.  

  

03.  SERVIÇOS  

  

03.01. Os serviços deverão ser executados de acordo com as disposições contidas no Edital, 

neste Termo de Referência e demais anexos.  

 

03.02. Valores líquidos das folhas de pagamentos dos servidores públicos municipais, 

englobando todas as secretarias e diretorias desta Administração:  

 

a) Janeiro/2018          R$  5.293.070,64 

b) Fevereiro/2018          R$  4.548.525,53  

c) Março/2018        R$  4.366.202.15  

d) Abril/2018         R$  4.553.104,32 

e) Maio/2018          R$  4.436.279,77 

f) Junho/2018          R$  5.838.744,04  

 

OBS.: Em abril houve aumento salarial de 2,68% (dois inteiros e sessenta e oito 

centésimos por cento).  

 

03.03. Faixas salariais dos servidores públicos municipais, englobando todas as secretarias e 

diretorias da Administração: 

  

VENCIMENTOS LÍQUIDOS  QUANTIDADE DE SERVIDORES % 

Até R$ 1.000,00  0 0 

R$ 1.001,00 a R$ 1.500,00  362 0,34 

R$ 1.501,00 a R$ 2.000,00  160 0,15 

R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00  322 0,30 

R$ 3.001,00 a R$ 5.000,00  183 0,17 

Acima de R$ 5.000,00  46 0,04 

 TOTAL  1073 100% 
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03.04. Pela prestação dos serviços objeto deste Termo, as instituições financeiras deverão 

observar e ofertar propostas com valores superiores ao valor mínimo de R$ 

1.230.000,00 (um milhão e duzentos e trinta mil reais).  

 

03.05. O licitante vencedor deverá possuir agência no Município de NOVO HORIZONTE, São 

Paulo, para atendimento dos servidores públicos municipais. Caso não possua, o 

prazo máximo para a sua instalação será de até 60 (sessenta) dias, contados da data 

de assinatura do contrato.  

 

03.06. O horário de funcionamento será o estabelecido pelo Banco Central do Brasil, das 

10:00 às 15:00 horas.  

 

03.07. Deverá possuir caixas eletrônicos em quantidade suficiente para atender a quantidade 

de servidores objeto desta licitação.  

 

03.08. Os serviços de centralização e processamento da folha de pagamento dos 100% (cem 

por cento) de servidores e estagiários, terá o caráter de exclusividade.  

 

03.09. A concessão de créditos consignados aos servidores e estagiários não terá o caráter 

de exclusividade e obedecerá ao disposto na Lei Municipal nº 3.816/2013, de 09 de 

dezembro de 2013. A instituição bancária vencedora para concessão desses serviços 

celebrará com o Município o termo de convênio, consoante o que dispõe a legislação 

vigente.  

03.09.01. No caso de pactuação de empréstimo consignado aos servidores 

municipais, deverá ser aplicado juros menores que os praticados no mercado para o 

mesmo produto. Bem como taxas de juros mais baixos que os praticados no mercado, 

no caso de cheques especiais e cartão de crédito. 

 

03.10. A instituição financeira vencedora não receberá, em hipótese alguma, qualquer 

remuneração oriunda dos cofres do Município de NOVO HORIZONTE-SP pelos 

serviços prestados, a título de serviços bancários correlatos ao mesmo, como: extratos 

diários, informações de saldos, fornecimento de relatórios, estando as unidades 

promotoras da licitação do Município isentas de quaisquer tipos de tarifas bancárias.  

 

03.11. A instituição financeira vencedora da licitação deverá ceder sistema informatizado 

seguro e eficiente para executar todas as tarefas e atividades contidas no objeto deste 

Termo de Referência e transferências dos créditos aos servidores públicos, 

observadas as regras estabelecidas pelo Banco Central do Brasil.  

 

03.12. Obrigatoriamente os computadores e os usuários envolvidos deverão ter suas 

identidades verificadas e registradas para qualquer tipo de movimentação e acessos 

aos sistemas (logs de acesso), por certificação digital ou equivalente, que deverão ser 

criptografadas.  

 
03.13. Todas as trocas de informações entre as unidades promotoras desta licitação e a 

instituição financeira vencedora, deverão ser tratadas de forma sigilosa, segura e 
eficiente, objetivando manter a veracidade e a autenticidade de todas as informações, 
observadas as normas legais vigentes.  

 

03.14. O valor mensal da folha de pagamento dos servidores públicos municipais de NOVO 

HORIZONTE, será creditada em conta corrente da instituição vencedora com 

antecedência de 48 (quarenta e oito) horas da data estipulada pelo Município para 

realização dos créditos nas contas dos servidores públicos. A instituição financeira 

deverá estar preparada para atender o cronograma de pagamento do funcionalismo, 

considerando a totalidade de servidores e estagiários ativos. O município enviará 
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mensalmente à instituição financeira, por meio digital, toda e qualquer alteração 

cadastral ocorrida.  

 
03.15. A instituição financeira vencedora desta licitação deverá manter as contas correntes ou 

conta salários dos servidores públicos de NOVO HORIZONTE, na forma desejada 
pelos mesmos, para o perfeito funcionamento do sistema de pagamento do 
funcionalismo municipal, ativos, pensionistas e estagiários.  

 

03.16. A instituição financeira se compromete a manter pessoal técnico capacitado e 

habilitado, em número adequado para atender as necessidades operacionais do objeto 

deste termo e indicar um gerente com poderes de direção e supervisão, que será o 

preposto na instituição perante o Município.  

 

03.17. Todos os pedidos formulados pelas unidades promotoras da licitação deverão ser 

atendidos prontamente, referentes às transmissões de DOCs e TEDs, depósitos em 

geral e demais operações pertinentes.  

 

03.18. No que diz respeito aos servidores municipais cujas contas tenham sido abertas para 

recebimento de salários e, observado o disposto na Resolução nº 3.424, de 21 de 

dezembro de 2006 ou posteriores emitidas pelo Banco Central do Brasil, fica vedado 

a instituição financeira cobrar tarifas no tocante aos seguintes serviços:  

a) Abertura e ou manutenção de conta corrente; 

b) Fornecimento de cartão magnético e talonários de cheques para movimentação dos 

créditos;  

c) saques totais e parciais dos créditos; 

d) Transferência, total parcial, dos créditos para outras instituições; 

e) Realização de saques em guichê de caixa ou em terminal de autoatendimento e/ou 

pela internet;  

f) Fornecimento de extratos, contendo a movimentação dos últimos 30 (trinta) dias 

anteriores;  

g) Realização de consultas por intermédio da internet;  

h) Compensação de cheques;  

03.19. As vedações previstas no subitem 03.18 não impedem a contratação de 

pacotes de serviços pelos servidores, podendo a instituição financeira negociar 

diretamente com os servidores públicos outras tarifas, que não àquelas 

descritas nos itens anteriores, visando o fornecimento de outros serviços 

bancários;  

03.20. O município informará com a antecedência estabelecida neste termo, 

mensalmente, a data para realização dos créditos nas contas dos servidores 

públicos;   

03.21. A instituição financeira vencedora deverá realizar os testes necessários à 

validação dos arquivos recebidos do Município;  

03.22. A instituição financeira deverá disponibilizar arquivo diário de retorno, em meio 

magnético, que permita a atualização dos dados com relação aos valores 

pagos e não pagos aos servidores;   

03.23. A instituição financeira se compromete a executar os serviços em absoluto 

sigilo, por seus prepostos, ficando assim vedada a divulgação, por qualquer 

modo e qualquer título, sem prévia autorização do Município, de qualquer dado 

ou informação acerca do cadastro funcional ou valores remunerados dos 

servidores públicos municipais;  

03.24. A instituição financeira deverá, sempre que solicitado pelo servidor ou seu 

beneficiário, garantir que a conta corrente seja aberta como “conta salário”, ou 

que seja transformada em “conta salário”, nos termos da Resolução BACEN nº 

3402/2006, informando aos servidores, através de publicidade institucional as 
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condições para tanto, bem como os serviços que o servidor poderá usufruir 

nessa condição sem o pagamento de qualquer tarifa, ou seja, gratuitamente.  

  

04. PRAZOS  

04.01. O contrato terá de vigência de 60 (sessenta) meses, contados da data de sua 

assinatura.  

  

05.  FORMA DE PAGAMENTO  

05.01. A instituição financeira vencedora deverá promover o pagamento integral, oferecido 

em sua proposta, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados da data de assinatura do 

contrato, para exploração dos serviços licitados.  

 

06. DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 

  

06.01.  Poderá a licitante vencedora instalar, às suas próprias expensas, um posto de 

atendimento Bancário/Agencia para eficaz atendimento do objeto contratado. 

  

NOVO HORIZONTE, 14 de agosto de 2018.  

  

  

 

 

APARECIDO FORNAZARI 
DIRETOR FINANCEIRO 

 
 
 
 

LUIS ANTONIO PINHEIRO 
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO  

 

CONTRATO Nº ___/2018 

PROCESSO Nº ___/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2018 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O MUNICIPIO DE NOVO 

HORIZONTE E DE OUTRO, _________________________, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA. 

 

  O MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça 
Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, centro, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda sob o nº 45.152.139/0001-99, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
TOSHIO TOYOTA, brasileiro, divorciado, portador do RG. nº. _____________ e do CPF. nº. 
______________, residente e domiciliado nesta cidade de NOVO HORIZONTE, Estado de São Paulo, 
adiante denominada simplesmente  CONTRATANTE,  e  de  outro  lado,  a 
 pessoa jurídica ................. ................................,  com  sede  na cidade de 
..................................,  Estado de ....... ............................, à Rua.........................................., nº. 
.................. , Bairro........................, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
do Ministério da Fazenda, sob nº. ................................... e  Inscrição  Estadual  nº. 
....................................,  neste  ato  representada  pelo Sr................................................, 
portador do  RG. nº. ................................e  do CPF. nº......................................, adiante 
denominada simplesmente CONTRATADA,  firmam o presente termo e manifestam o seu integral 
acordo com as disposições seguintes:  
  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

  

01.01. Constituí objeto deste contrato a prestação de serviços, pela CONTRATADA, de centralização 

e processamento da folha de pagamento dos servidores públicos, ativos, inativos e pensionistas e 

estagiários do Município de NOVO HORIZONTE, Estado de São Paulo, compreendendo todas as 

secretarias e Diretorias da Administração, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tudo em conformidade 

com as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº. 072/2018, seus anexos, proposta da 

CONTRATADA, Lei Municipal nº 3.816/2013, de 09 de dezembro de 2013 e demais documentos 

inclusos nos autos do Processo de Licitação nº. 109/2018, que, para fins de direito, integram o presente 

termo.  

  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO  

  

02.01. Os serviços, objeto deste termo, serão executados pela modalidade de empreitada por preço 

global.  

  

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

  

03.01. Pela exclusividade na prestação destes serviços, a CONTRATADA pagará à CONTRATANTE, 

o valor global, em uma única parcela, de R$ ....................(...............................), no prazo de até 10 (dez) 

dias corridos, contados da data de assinatura deste contrato.  

  

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO  

  

04.01. As partes atribuem a este termo o valor de R$ _________ (___________________ reais).  

04.02. No preço acordado estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, impostos, taxas, 

encargos trabalhistas, previdenciários, acidentários, seguros, despesas com mão-de-obra, 

equipamentos e outras incidentes.  

  

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

  

05.01. A fiscalização dos serviços será efetuada pelo órgão competente da CONTRATANTE, através 

de profissional habilitado, previamente designado.  
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05.02. Os serviços serão recebidos:  

c) Provisoriamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação 

escrita do contratado;  

d) Definitivamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou 

vistoria, não superior a 90 (noventa) dias, que comprove a adequação do objeto aos 

termos contratuais, observando o disposto no art. 69 da Lei Federal nº. 8.666/93.  

  

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

  

07.01. A CONTRATADA, além das condições previstas no Edital do Pregão Presencial nº 072/2018 e 

neste termo, obriga-se a:  

a) Prestar os serviços com qualidade, atendendo fielmente as condições de execução estabelecidas 

nos documentos integrantes do Edital do Pregão Presencial nº. 072/2018;  

b) Manter, durante a vigência do presente termo, todas as condições de habilitação exigidas na 

licitação, apresentando, juntamente com as medições, as provas de regularidade de situação 

perante o INSS e FGTS;  

c) Não ceder, transferir ou subcontratar, total ou parcialmente, o objeto deste termo;  

d) Cumprir integralmente todas as disposições contidas no Termo de Referência, que constituiu o 

Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº. 106/2018.  

  

07.02. A CONTRATANTE obriga-se a:  

  

a) Promover os pagamentos das remunerações dos servidores nas datas acordadas;  

b) Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA;  

c) Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, na forma prevista na Lei Federal nº. 8.666/93.  

  

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO  

  

07.01. A CONTRATANTE, sem prejuízo das multas previstas na cláusula nona, poderá rescindir 

unilateralmente o presente contrato, independentemente de interpelação judicial, se a CONTRATADA 

infringir ou não cumprir quaisquer de suas cláusulas, bem como se ocorrer as hipóteses previstas no 

art. 78 da Lei Federal nº. 8666/93, bem como se a CONTRATADA não efetuar o pagamento acordado 

pela exploração dos serviços no prazo fixado.  

  

CLÁUSULA OITAVA – DAS MULTAS  

  

08.01.  Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/1993, atualizada, em 

caso de mora na execução contratual ou inadimplemento a CONTRATADA estará sujeita à multa de 

até 10% (dez por cento), incidente sobre o valor atribuído a este termo.  

08.02. Fica estipulada a multa de mora correspondente a 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento), 

incidente sobre o valor atribuído a este termo, caso a CONTRATADA não efetue os créditos nas contas 

dos servidores públicos da CONTRATANTE, nas datas estipuladas.  

  

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO  

  

09.01. O prazo de vigência do presente contrato será de 60 (sessenta) meses, contados da data de sua 

assinatura.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

  

10.01. O presente termo será regido pelas disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Federal 

nº 10.520/2002 e Lei Orgânica do Município de NOVO HORIZONTE.  

  

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CONTRATANTE  
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11.01. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa, 

em face do regime jurídico deste termo administrativo.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO  

  

12.01. Fica eleito o Foro da Comarca de NOVO HORIZONTE, Estado de São Paulo, com renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a solução de eventuais litígios ou ações oriundas 
deste instrumento.  
  

 E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente termo, em 03 (três) vias, de igual teor 

e forma, perante as testemunhas abaixo, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos  

  

NOVO HORIZONTE, -- de ------------- de 2018 

 

 

 

TOSHIO TOYOTA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

Contratada 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1º----------- 

 

2º-------------- 
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ANEXO III – MODELOS DAS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS 

  

  

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 072/2018.  

  

  

Modelo 01 - declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de 

qualquer fato impeditivo  

  

  

Eu, _____________________________(nome completo), RG nº __________________, representante 

credenciado (ou legal) da empresa __________________________________(razão social da pessoa 

jurídica), CNPJ nº ___________________________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa 

cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no Edital do Pregão 

Presencial nº 072/2018, realizado pelo Município de NOVO HORIZONTE, inexistindo qualquer fato 

impeditivo à participação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

  

data  

assinatura do credenciado (ou representante legal)  

   

  

Modelo 02 – declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho  

  

  

Eu, _____________________________(nome completo), RG nº_________________________, 

representante legal da empresa __________________________________(razão social da pessoa 

jurídica), CNPJ  nº ________________________, interessada em participar do Pregão Presencial nº 

072/2018, realizado pelo Município de NOVO HORIZONTE, declaro, sob as penas da Lei, que, nos 

termos do artigo 27, parágrafo 6º da Lei Federal nº 6544, de 22 de novembro de 1989, a 

_______________________________________(razão social da pessoa jurídica) encontra-se em 

situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso 

XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.  

  

Data  

Assinatura do representante legal da empresa  
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ANEXO IV – MODELO DE CREDECIAMENTO 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 072/2018 

 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

 

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço 

completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob nº. ............e Inscrição Estadual sob n.º ................., 

representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s)) Sr(a)..........................., 

portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ............. e CPF n.º........................, nomeia(m) e 

constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a)....................................., portador(a) da Cédula de 

Identidade RG n.º ....................... e CPF n.º.................................., a quem confere(imos) amplos 

poderes para  representar a (Razão Social da Empresa) perante .................... (indicação do órgão 

licitante), no que se referir ao PREGÃO PRESENCIAL Nº. 072/2018, com poderes para tomar 

qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE 

A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE 

PREÇOS (A) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B) em nome da Outorgante, formular verbalmente 

lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) 

etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor 

recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção 

de interpor recurso administrativo ao final da sessão, ou silenciar, assinar a ata da sessão, prestar 

todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 

 

Local e data. 

Assinatura 

 

 

 

 

 

Recomendação: Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a 

mesma deverá vir acompanhada do contrato social da proponente ou de outro documento, onde 

esteja expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário. 
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ANEXO V 

 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

  

 

  

  

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que 

a empresa __________________________________________________________, CNPJ. Nº. 

______________________________, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, 

estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate na presente 

licitação.  

  

  

NOVO HORIZONTE,  

  

  

  

Assinatura do representante legal.  
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ANEXO VI 

 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
  

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE 

CONTRATADO:  

CONTRATO Nº:  

OBJETO: _______________________________________________________ 
 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1.. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 

Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados 

abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 

parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 

709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme 

regras do Código de Processo Civil; 

d). Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada 

pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de 

defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 
LOCAL e DATA: _________________________________________________ 

 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo: _________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura:______________________________________________________ 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

Pelo CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Pela CONTRATADA: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________  

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 


