
PREGÃO PRESENCIAL No 034/2020 

 

ANEXO II 

 

Descrição dos serviços de gerenciamento e processamento de créditos provenientes da Folha de 

Pagamento dos servidores públicos ativos, inativos, celetistas, pensionistas e estagiários da Prefeitura 

Municipal de Três de Maio, inclusive aqueles que venham a ser admitidos na vigência do Contrato 

 

1 - A CONTRATADA iniciará a prestação de serviços logo após a assinatura do contrato.   

1.1 O prazo de vigência do contrato é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da assinatura 

do Contrato ou após o encerramento do Contrato no 153/2015. 

1.2 – A empresa vencedora tem o prazo de 10 (dez) dias, a contar da convocação, para assinar 

o Contrato. Este prazo é prorrogável 01 (uma) única vez e por igual período, mediante justificação feita 

pela empresa e aceita pelo MUNICÍPIO. 

1.2.1 – O não atendimento do prazo estabelecido, implicará na perda do direito à adjudicação, 

sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Lei no 8.666/93 e alterações posteriores. 

 2 - Os créditos a serem lançados nas contas correntes dos servidores, nos termos deste Edital, serão 

os valores líquidos das folhas de pagamento, gratificação natalina (décimo terceiro salário), férias e demais 

créditos originários do vínculo entre o servidor e o MUNICÍPIO. 

3 - O Município enviará a relação nominal dos servidores, contendo os dados necessários para o 

pagamento, com antecedência de 1 (um) dia útil, da data do crédito. 

4 - O Município determinará a data dos créditos, disponibilizando os recursos financeiros com 

antecedência mínima de 1 (um) dia da seguinte maneira: 

D-1 = data para ser repassado o arquivo 

D 0 = data da entrega dos recursos pelo Município para a Instituição Financeira Contratada 

D+1= crédito na conta do servidor, disponível para saque. O processamento do crédito deverá ser 

feito a contar da 24h de D0. 

5 - Nos casos em que o servidor optar pela transferência de sua remuneração para conta bancária 

de outra instituição financeira, basta ao servidor formalizar essa opção junto à cessionária uma única vez, 

não sendo necessária a formalização nos meses seguintes. 

5.1 Os valores a serem transferidos deverão estar à disposição, na conta bancária informada 

pelo servidor, na mesma data em que estiverem disponíveis na instituição financeira cessionária para os 

demais servidores do Município. 

6 - A CONTRATADA deverá:  

a) Promover a abertura de contas, dos servidores do MUNICÍPIO, na modalidade conta corrente, 

efetuando a coleta de dados, documentos e assinaturas necessários, no local e horário de trabalho (dentro do 

horário de atendimento bancário); 



b) Efetuar os créditos dos pagamentos nas contas dos servidores, sem qualquer custo, em 

conformidade com as informações repassadas pelo MUNICÍPIO; 

c) Dispor de sistema informatizado compatível com o do Município, para que todas as operações 

sejam processadas por meio eletrônico e on-line, arcando com todas as despesas de adaptação, se 

necessárias;  

d) Disponibilizar agência ou posto de atendimento bancário na sede do Município, com pessoal 

interno para atendimento dos servidores, devendo funcionar no horário estabelecido às demais agências 

bancárias; e, caso não haja agência ou posto de atendimento bancário na sede do Município, arcar com 

todos os custos de sua instalação; 

e) Disponibilizar, no mínimo, a franquia de serviços bancários essenciais com isenção de tarifas 

definidas no inciso I do artigo 2o da Resolução no 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional, ou a que 

vier a sucedê-la;  

e.1) Os demais serviços prestados pela instituição financeira, e voluntariamente contratados pelos 

servidores, poderão ser remunerados de acordo com a tabela de tarifas da instituição financeira; 

e.2) O MUNICÍPIO não assume qualquer responsabilidade pelos compromissos assumidos por 

seus servidores. 

f) Responsabilizar-se, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados, à 

Administração e/ou terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, na execução do contrato, 

comunicando imediatamente, por escrito, o MUNICÍPIO, qualquer anormalidade verificada, inclusive de 

ordem funcional; 

g) Responder por todos os impostos, taxas, seguros, e quaisquer outros encargos que incidam ou 

venham a incidir sobre os respectivos serviços a serem prestados. 

h) Reparar ou corrigir, dentro do prazo estipulado pelo MUNICÍPIO, os eventuais vícios, defeitos 

ou incorreções constatados pela fiscalização dos serviços. 

7 - A CONTRATADA não poderá transferir ou ceder as suas obrigações, no todo ou em parte, a 

terceiros, sem prévia autorização do MUNICÍPIO. 

8 - A fiscalização será exercida no interesse da Prefeitura Municipal de Três de Maio – RS e não 

exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes 

e prepostos. 

8.1 À fiscalização cabe: 

a) registrar eventuais atos ou fatos que importem em descumprimento de cláusulas contratuais 

e condições previstas neste Edital; 

b) julgar a qualidade dos serviços e propor a aplicação de penalidades em conformidade com 

o prescrito na Lei no 8.666/93 e com o item 15, deste Edital. 

8.2 Em caso de não conformidade, a Contratada será notificada, por escrito, sobre as 

irregularidades apontadas, para as providências do artigo 69 da Lei no 8.666/93, no que couber. 


