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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNAROO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAÇA BÉRNARDo COELHO DE ALMÉIDA N" 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001{8

ROJETO I],.\SI co

l. OB.ll: Io

l.l. Contrataçào tle pessoa juridica especializada para parecer juridico e análise da realidade econômica, jurídica,

tinanceira e de rnercado do coniunlo de ativos da remuneração de servidores para sua precificação e embasar Í'utura

alienaçào a interesse da Prefeitura Municipal de São Bemardo MA.

2. MOI'IVAÇA(]1 JUSTIFICATIVA

2.1 Diante do final de vigência do atual instrumento legal e do fato de haverem instituições financeiras manifestadamente

interessadas e dispostâs a oferecer contrapartidas financeiras a este executivo municipal, além de beneficios e facilidades

no atendimento bancário aos servidores. Íirmou-se o entendimento de que seria oponuna e necessária a realizaçâo de uma

licitação. que garanta ampla participação de todas as instituições interessadas.

Para a obtençâo das maiores vantagens e beneÍicios possiveis. tanto para a Prefeitura como para seus servidores, que

conesponda ao valor dos negócios proporcionados à instituição financeira pela parceria, essa administração precisará

estar preparada para um processo licitatório qualificado. do qual participarão importantes instituições do comperitivo

mercado financeiro.

O Tribunal de Contas da União por meio de seu Acórdão 194012015 resultante de uma consulta da Câmara dos

Deputados do Brasil, classificou os custos dos serviços bancários suportados pelos sewidores, como alivos a serem

remunerados por instituição bancária pela sua exploração.

O mcstno acórdiio determina estudo ou avaliação de mercado como ferramenta para estimar o orçamento base de

contrapaÍida financeira a ser paga pela futura instituição bancária contratada.

Havendo a necessidade de se realizar a alienação onerosa do direito de exploração bancrírio da folha municipal. pois o

município não pode abrir mão de receita. se faz necessário o prévio estudo técnico para se encontrar o valor de venda

desta folha.

Assim. considerando a extensão técnica dos trabalhos a serem realizados e que os negócios bancários, objeto dos estudos

e pareceres. nào làzem pane do rol de atividades cotidianas desta administração pública. pelo motivo desta Prefeitura nâo

possuir profissionais com tal experiência nos seus quadros. necessário se faz a contratação. através de licitação, de

empresa de consultoria especializada. com habilitação técnica, experiência, capacidade produtiva condizente e

conhecimento prático de como tàzer pesquisas e estudos desta naturezz, para fomecer à Prefeitura de São Bernardo os

subsi{iios técnicos necessários à definiçào de estratégias e parâmetros fisicos e financeiros, condizentes com o mercado.

amparando a reÍêrida licitaçâo e suportando esta Administração na tomada de decisão quanto ao melhor valor a ser obtido

com a centralização dos serviços elencados neste edital.

.i- FT]NI)AMEN IAÇÂO LEGAL E MoDALIDADE LICITATORIA

l.l. A contraraçào. objeto deste Projeto Básico. deverá ocorrer por intermedio de Tomada de Preços. com amparo legal,

integralrlrente. nas Leis Federais n" 8.666/1993 e demais alteraçÔes, e Lei Complemenlar n' 12312006 e demais

lr-,gislaçr)es aplicaveis â este evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais

aplicáveis ao assunto.

4. DESCRIÇÃO t)OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS
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,1.1.2. Os Serviços a serem entregues pela contratada são os seguintes:

| - llclarór'io llicnico com iníormações sobre avaliaçôes econômicas e juridicas de licitações de folhas de pagamento de

scrl idores públicos, oconidas anterioÍmentel

ll - Parecer Técnico com avaliação da conjuntura atual de mercado referente â concorrência entre as instituições

Íinanceiras para obtençào do direito à parceria para gestão de pagamentos de folhas de servidores e concessào de crédito

consignado enr folha de pagamento;

Ill - Parecer Técnico contendo avaliação econômico-financeira e precificando dos seguintes ativos para orientação do

edital de licitação:

a) folha de pagamento e

b) credito consignado dos servidores do executivo municipal

IV Parecer Juridico sobre a possibilidade legal da contratação futura de instituição bancária;

V - Conclusão final dos estudos:

Vl - Apresentaçào dos estudos e propostas às autoridades da Prefeitura. designada para acompanhamento dos trabalhos,

visando definição dos parâmetros e termos do edital.

O rclatorio linal deverá consolidar o teor principal do conjunto da documentação técnica produzida, atestando a

legalidade e a consistência do arcabouço de propostas apresentadas

O leiaute dos Pareceres Técnicos será proposto à Prefeitura de Sâo Bemardo pela empresa contratada. prevendo.

entretanto. no mínimo o seguinte conleúdo:

- ob.leto / descriçãol

- fundamentaçào legal;

- análise / objetivos do parecer / aspectos tecnicosl

- aspectos sócio-políticos / fatos releYanles;

- conclusão:

- recomendação:

- anexos e informações complementares (quando couber)

4. PLANILHA ORÇAMENI'ARIA

:ntre RS.1.000.001,00 e RS 5.000.000.00

,rrtre RS 1.000.001.00 e RS 4.000.000.00
nrre RS 1.0(X).001.00 e R$ 3.000.000.00

ntrc RS 1.000.001.00 e RS 2.000.000.00

do estudoRemla venda da folhaalc
R$ 1.400.000.00*Âcima de RS 6.000.001 .00
Rs 1.200.000 00l:nrre RS :r.0(X).00I.00 e RS 6.000.000.00
RS 1.000.000.00
RS 800.000.00
RS 600.000.00
R$ 400.000.00
RS 200.000 00

RS 10.000.00Âbaixo de RS 500.000.00
ntre R$; 500.001 .00 e RS I .000.000.00

4.1. Os Serviços serão realizados para Prefeitura Municipal de São Bemardo - MA, durante o ano em curso.
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4.I . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

,1.1.1. tjntregar o(s) material(is) a(s) sua(s) expensa(s). de acordo com o que foi estipulado;

.1.1.]. tjntregar o(S) materia|(is). rigorosamente nas especificações, prazos e condições neste instrumentol

.1.I.j.0(S)material(is)devera(ao)Serentrega(s),deacordocomasordensdeFornecimento,duranteoprazode

vigência deste contrato;

4.1.4 Assumir todos os custos ou despesas que se lizerem necessários para o adimplemento dâs obrigaçÕes

deconcntes deste Contrato:

4.1.5. Nào transferir. total ou parcialmente. o objeto deste Contrato;

4.1.6.SujeitaÍ.seamaisamplafiscalizaçãoporpartedacontratante,prestandotodososesclarecimentos
solicitados a e atendendo as reclamações procedentes, caso ocorram;

4.1 .7. Comunicar a contratante os eventuais casos fortuitos ou de força major, denÍo do pÍazo de 02 (dais) dias

úteisapósaverificaçãodofatoeapresentarosdocumentospaÍaalespectivaâprovação,ematé05(cinco)dias
consecutivos, a partir de sua oconência' sob pena de não serem considerados:

4.l.8.AtendeÍaosencargostrabalhistas.previdenciários'fiscaisecomerciaisdecorrentesdaexecuçãodo

Presente contrato;

.1.1.9. Manter durante Íoda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes assumidas:

4.1.10. A contratada respondera, de maneira absoruta e inescusável, pela perfeita condição do(s) material(is)

entregue(s)'inclusivesua(s)quantidade(s)equalidade,competindoJhetambém,ado(s)material(is)quenão
aceitá1s1 pela Íiscalização da Contratante devera(ao) ser trocado(s);

4. I . I I . serão de direta e exclusiva responsabilidade da contÍatada quaisquer acidentes que porventura ocolram

na entrega do(s) material(is)'

4.1.12'SerãodediretaeexclusivaresponsabilidadedâContratada,afimdeseevitarasubcontratação,queé
vedadanestecontratodequalquerÍbrma.osparecereseestudos.Devendo,aindaqueassinadospelos
responsáveis técnico', "t up*"'tudot pela contratada' e não por pessoajuridica ou fisica diferente

4.2. DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE:

4.2.1 . Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contato;

4.2.2. Etêtuar o pagamento confoÍne eslipulado na Clausula do Pagamento;

'1.?.i. Comunicar a contratada toda e qüalquer oconência relacionada com a execução do Contrato'

5. DAS EXI(iÊNCIAS

5.l.ParaaqualiÍicaçãotécnicaseráexigidocomprovaçãodecapacidadetécnicanovalordafolhavigentecomoparcela
de maior relevância. ut"rtudo' dt ttubotíçao tl" e'tudos 

" 
attstados de efetiva venda de folha de servidores'

Processo:rlii-Lá
Folha: [\t ..-
Rubrica: 1l-
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ó. PRAZO. FORMA E LOCAL DE EXECUÇÃO

6.1 Os serviços deverão seÍ enúegue no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o recebimento da Ordem de

[jomecinrento. na sede da Prefeitura de São Bemardo. ou outro local ou forma requisitado pela conÚatante.

6.2. Os serviços scrão prestados de acordo com as necessidades

6.2.1. A Fiscalização e aceitaçào do objeto será do órgão responsável pelos atos de controle e administração do contrato

decorrente do processo de licitação, atraves de servidores da Unidade Administrativa da em questão, mediante portaria.

Sendo que os serviços serão recebidos depois de conferidas as especificações, quantidades e prazos dos mesmos:

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

7.1 . As despesas decorrentes da presente licitaçâo conerão par conta dos recursos especificos consignados no orçamento

da Prel.eitura Municipal de são Bemardo - MA. classificada conlbrme abaixo especificado:

04.122.0050.20l2.0000 - Manutenção da secretaria de GESTÀO

33.90.39.00 - Outro serviços de terceiros - pessoajurídica

S. DA CONFIDENCIALIDADE

R

g.l. o paganlenro será efetuado no valor total devido até 05 (cinco) dias úteis após recebimento do valor integra da venda

lolha por esta PreÍ'eirura, onde deverá ser apresentada Nota Fiscal devidamente ateslada pelo setol competente' ocâsião

ontle será veriticada a regularidade da empresa perante os tributos federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta

Negativc de Tributos e conrribuições Federais e Divide Ativa da União e Previdenciárias, do FGTS e Certidão Negative

tlc Debios 'l'rabalhista - CNDT.

8.2. E vedada expressamente a realizaçáo de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança

bancaria. mediantc boleto ou mesmo á p.otesto de titulo. sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e

indenização pelos danos decorrentes.

9.1. A contratada obrigar.se-á a manter a mais absoluta confidenciâlidade sobre materiais, dados e informações

disponibiIizadosouconhecidosemdecorrênciadacontratâção,bemcomotratá-loscomomatériasigilosa.

9.2. A contratada ficará terminantemente proibida de fazer uso ou revelação. sob nenhuma justificativa, a respeito de

quaisquerinfonnações,dados,processos'códigos'cadastros,fluxogramas.diagramaslógicos,dispositivos.modelosou

outros materiais de propriedâde da contratante. aos quais tiver acesso em decorrência da prestação dos serviços'

g.3.Aconratanteobrigar.se-áamanteramaisabsolutaconfidencialidadesobreanálises'dadoseinformações

dispon ibilizados ou conhecidos em decorrência da contratação' bem como tratá-los como materia sigilosa'

9.4. A contratante ficará terminantemente proibida de fazer outro uso ou revelação, sob nenhuma justificativa, a respeito

dequaisquerintbtmações'dados.processos.códigos.cadastros.fluxogramas.diagramaslógicos,dispositivos,modelos
ou outros Dtateriais de propriedade da contratante. aos quais tiver acesso em decorrência da prestação dos serviços' que

nào seia para o uso de guiar conbatação de intuição financeira como orientará o resultado final do estudo'

8, DO PACAMENTO:
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IO. VICENCIA DA CONTRATAÇAO

10. L O prazo de vigência do contrato seni de 12 meses a contar de sua publicaçào

! I. PROCEDIIIIENTOS DE FISCALIZAÇÂO E CERENCIAMENTO

ll.l os ilcns dtste PROJETO BÁSíCO a serem contratados após regular procedimento licitatório. serâo objeto de
acompanhanrenlo. controle. Íiscaljzaçâo e avaliaçâo por servidor.

ll.l. Os âlos previstos no item anterior serâo exercidos no interesse da administração pút,lica e nâo erciuem e nern
reduzem a responsâbilidade da CONTRATADÂ. inclusive perante terceiros por qualquer irrcgulari<iadc c, ra sua
ocorrência, nâo implica em corresponsabilidade do Poder 1)úblico ou de seus agcnt€s ou prcpostos;

ll.i. A CONTRATANI'E se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em pade o objeto do CONIRAÍO, se ern
desacordo com as especificações e as cláusulas contratuais;

I 1.4. Quaisquer exigências da Ílscalizaçào inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser prontamente arendidas pela
CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.

r2. DAS INFRAÇÔES Ê DAS SANÇOES ADMTNTSTRATTVAS
12.1. A disciplina das iníiaçôes e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitaçâo e da contratâçào e aquela
prevista no Edital.

Saota Bemardo (NíA). 05 de setembro de 102?

i -t,(; ' ,.* L ; !-' ,. --{r t .11 /'
Secreúrio Mun icipal de Geslâf

RONAI-DO D: OI-IVEIRA S(){JSA

'/


