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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016 - SF 

PROCESSO nº 02377/2016 

 

AVISO 

 

Encontra-se aberta, na Comissão Permanente de Licitação, situada à Av. Brasil, 2001/6º andar, LICITAÇÃO NA 

MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, tipo maior oferta, com a finalidade de selecionar propostas  para 

contratação de INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) autorizada pelo Banco Central do Brasil para a 

prestação de serviços identificados através do LOTE 1 e LOTE 2,  cujas especificações detalhadas encontram-se 

nos Anexos que acompanham o Edital, sendo: 

 

LOTE 1: Contratação de Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública ou Privada, para 

operar os serviços de processamento e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento do 

Funcionalismo do Poder Executivo Municipal, Administração Direta e Indireta, e Aplicação das 

Disponibilidades do Regime Próprio de Previdência do Município de Juiz de Fora.  
 

LOTE 2: Contratação de Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, para aplicação 

das disponibilidades financeiras de caixa do Município, para a Administração Direta e Indireta, relativas aos 

recursos financeiros provenientes de Transferências Legais, Constitucionais e Voluntárias do ente Federal, 

Estadual e Municipal, de qualquer de seus órgãos, inclusive os recursos financeiros dos Fundos Municipais e 

para operar os serviços de centralização, processamento e gerenciamento de créditos provenientes do pagamento 

aos Fornecedores, Credores, Favorecidos, Prestadores de Serviços, Auxílios, Benefícios e Assemelhados, 

Transferências de Recursos Financeiros Intrabancárias e Interbancárias, independente da titularidade, 

Obrigações Fiscais de qualquer ente.  
 

Regem a presente licitação a Lei Federal nº 10.520/02, o Decreto Municipal nº 7.596/02, 

subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, observadas as alterações posteriores e demais legislações aplicáveis. 

 

A abertura desta licitação ocorrerá no dia 07 (sete) de junho de 2016, às 15:00 (quinze) horas, 

na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, quando os interessados deverão apresentar os envelopes 

nº 01 - Propostas de Preços e nº 02 - Documentos de Habilitação ao Pregoeiro. 

 

 

O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados na CPL, em meio digital, mediante entrega 

de um CD/DVD ou pen-drive, de segunda a sexta-feira, no horário de 14h30min às 17h30min ou pelo endereço 

eletrônico https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/cpl/editais/pregao_presencial/. É necessário que, ao fazer download 

do Edital, seja informado à Comissão Permanente de Licitação, via e-mail - pregaopresencial@pjf.mg.gov.br - ou 

via fax - (32) 3690-8184, a retirada do mesmo, para que possam ser comunicadas possíveis alterações que se fizerem 

necessárias. A CPL não se responsabilizará pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles interessados 

que não confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do Edital. 

 

 

 

Juiz de Fora, 20 de maio de 2016. 

 

 

 

Comissão Permanente de Licitação 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016 - SF 

PROCESSO nº 02377/2016 

 

A Comissão Permanente de Licitação, com sede na Avenida Brasil, 2001, 6
o
 andar, Juiz de 

Fora/MG, torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo maior oferta, 

conforme descrito neste Edital e seus Anexos, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, o Decreto 

Municipal nº 7.596/02, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, observadas as alterações posteriores e demais 

legislações aplicáveis. Os envelopes, contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos neste 

Edital, deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação, no endereço supracitado, no dia e hora 

marcados, quando será realizada a sessão pública de abertura. 

 

1. DO OBJETO 

 

É objeto desta licitação a seleção para a contratação de INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) autorizada pelo 

Banco Central do Brasil para a prestação de serviços identificados através do LOTE 1 e LOTE 2, conforme 

especificações constantes deste edital.  

 

LOTE 1 

 

- PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL  
 

1.1. Contratação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública ou Privada, em 

caráter de exclusividade, para operar os serviços de processamento e gerenciamento de créditos provenientes da 

folha de pagamento de agentes políticos, servidores ativos, servidores temporários, estagiários, funcionários, 

servidores inativos, aposentados, pensionistas e demais beneficiários do MUNICÍPIO de Juiz de Fora da 

Administração Direta e Indireta, inclusive os órgãos e entidades do Poder Executivo, que forem criados na vigência 

deste instrumento, ou que tenham suas estruturas modificadas, fundidas ou transformadas. 

 

1.1.1. Administração Direta: Comissão Permanente de Licitação - CPL, Secretaria de Agropecuária e Abastecimento 

- SAA, Secretaria de Administração e Recursos Humanos - SARH, Secretaria de Atividades Urbanas - SAU, 

Secretaria de Comunicação Social - SCS, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Geração de 

Emprego e Renda - SDEER, Secretaria de Desenvolvimento Social - SDS, Secretaria de Educação - SE, Secretaria 

de Obras - SO, Secretaria da Fazenda - SF, Secretaria de Esporte e Lazer - SEL, Secretaria de Governo - SG, 

Secretaria de Meio Ambiente - SMA, Secretaria de Transporte e Trânsito - SETTRA, Procuradoria Geral do 

Município - PGM, Secretaria de Saúde - SS, Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG. 

 

1.1.2. Administração Indireta: Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização - EMPAV, Fundação Cultural 

Alfredo Ferreira Lage - FUNALFA, Fundação Museu Mariano Procópio - MAPRO, Agência de Proteção e Defesa 

do Consumidor - PROCON, Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DEMLURB, Empresa Regional de 

Habitação - EMCASA, Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA. 

 

1.2. A Administração Indireta participa desta licitação, conforme termos de anuência, todas relacionadas no item 

1.1.2, acima, todas com sede neste MUNICÍPIO de Juiz de Fora. 

 

1.3. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada poderá operar a concessão de crédito, mediante consignação em 

folha de pagamento, sem caráter de exclusividade, através de convênio próprio e legislação aplicável em vigor ou 

futura, conforme Decreto Municipal nº 9.891/2009. 

 

1.4. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada obrigatoriamente deve assegurar a faculdade de transferência 

(PORTABILIDADE) conforme legislação aplicável vigente e futura, através da Resolução do Banco Central do 

Brasil - BCB nº 3.402/2006, com disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de depósito de titularidade 

do funcionalismo do Poder Executivo Municipal, por eles livremente abertas, conforme item nº. 2.7, abaixo. 

 

1.5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada disponibilizará as informações relativas a contracheques em 

autoatendimento e internet para o funcionalismo do Poder Executivo Municipal, conforme contrato anexo, sem ônus 

para o Município, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. 

 

1.6. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada irá instalar e manter obrigatoriamente no mínimo, 01 (um) Posto de 

Atendimento Bancário - PAB no Conjunto Arquitetônico Tancredo Neves, situado na Av. Brasil, nº 2.001, Centro, 

cujo local de instalação será definido pelo MUNICÍPIO, no qual o atendimento será preferencialmente ao 

Funcionalismo Municipal, e facultado no mínimo 01 (um) preposto da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ou a própria 
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INSTITUIÇÃO FINANCEIRA pertencente à rede arrecadadora, a instalar no Espaço Cidadão situado na Av. Rio 

Branco, nº 2.234, Centro/Parque Halfeld, ambos em até 180 dias da assinatura do contrato, de forma a assegurar o 

melhor atendimento ao Funcionalismo Municipal, ao Contribuinte, e ao MUNICÍPIO, conforme contrato próprio, 

sem ônus da utilização do espaço para a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, e sem ônus de instalação para o Município, 

pelo prazo de 60 (sessenta) meses. 

 

- APLICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO 

MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS 
 

1.7. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada deve assegurar e disponibilizar os investimentos em conformidade 

com legislação em vigor e futura, Resolução do Banco Central do Brasil - BCB nº 3.922/2010 e nº 4.392/2014, para 

gestão própria do Regime Próprio de Previdência do Município de Juiz de Fora, terminologia amplamente conhecida 

como Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. 

 

1.8. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada deve disponibilizar os segmentos de aplicação e produtos 

financeiros, para gestão própria pelo MUNICÍPIO, conforme o art. 2º da Resolução do Banco Central do Brasil - 

BCB nº 3.922/2010 e nº 4.392/2014: 

 

I - Renda Fixa; 

II - Renda Variável; 

 

1.9. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada deve disponibilizar opções de produtos financeiros para 

diversificação da política de investimento conforme incisos, do art. 7º e art. 8º, da Resolução Banco Central do Brasil 

- BCB nº 3.922/2010 e nº 4.392/2014, transcritos abaixo, e alterações futuras, com a finalidade de cumprirmos a 

legislação e seus limites, a meta anual de investimentos, fundamentalmente através da diversificação da política de 

investimento, para gestão própria pelo MUNICÍPIO: 

 

Art. 7º da Resolução 3.922/2010 - Renda Fixa: 

 

I - até 100% (cem por cento) em: 

 

a. títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC); 

 

b. cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos prevejam 

que suas respectivas carteiras sejam representadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea "a" deste inciso 

e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de 

Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice 

atrelado à taxa de juros de um dia; 

 

II - até 15% (quinze por cento) em operações compromissadas, lastreadas exclusivamente pelos títulos definidos na 

alínea "a" do inciso I; 

 

III - até 80% (oitenta por cento) em: 

 

a. cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de 

desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto e cuja política de investimento assuma o 

compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de 

Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia; 

 

b. cotas de fundos de índices de renda fixa cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem 

refletir as variações e rentabilidade dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração 

Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia; 

 

(Inciso III com redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.) 

 

 IV - até 30% (trinta por cento) em: 

 

a. cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de 

desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto; 
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b cotas de fundos de índices cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem refletir as 

variações e rentabilidade de índices de referência de renda fixa; 

 

(Inciso IV com redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.) 

 

V - até 20% (vinte por cento) em: 

 

a. depósitos de poupança em instituição financeira considerada como de baixo risco de crédito pelos responsáveis 

pela gestão de recursos do regime próprio de previdência social, com base, entre outros critérios, em classificação 

efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País; 

 

b. Letras Imobiliárias Garantidas; 

 

(Inciso V com redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.) 

 

VI - até 15% (quinze por cento) em cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, 

constituídos sob a forma de condomínio aberto; (Redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.) 

 

VII - até 5% (cinco por cento) em: (Redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.) 

 

a. cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio 

fechado; ou (Redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.) 

 

b. cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de 

desempenho de renda fixa que contenham em sua denominação a expressão "crédito privado". 

 

§ 1º As operações que envolvam os ativos previstos na alínea "a" do inciso I deste artigo deverão ser realizadas por 

meio de plataformas eletrônicas administradas por sistemas autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil 

ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nas suas respectivas áreas de competência, admitindo-se, ainda, 

aquisições em ofertas públicas do Tesouro Nacional por intermédio das instituições regularmente habilitadas, 

desde que possam ser devidamente comprovadas. 

 

§ 2º As aplicações previstas nos incisos III e IV deste artigo subordinam-se a que a respectiva denominação não 

contenha a expressão "crédito privado". 

 

§ 3º As aplicações previstas nos incisos III e IV e na alínea "b" do inciso VII subordinam-se a que o regulamento do 

fundo determine: 

 

I - que os direitos, títulos e valores mobiliários que compõem suas carteiras ou os respectivos emissores sejam 

considerados de baixo risco de crédito, com base, dentre outros critérios, em classificação efetuada por agência 

classificadora de risco em funcionamento no País; e 

 

II - que o limite máximo de concentração em uma mesma pessoa jurídica, de sua controladora, de entidade por ela 

direta ou indiretamente controlada e de coligada ou quaisquer outras sociedades sob controle comum seja de 20% 

(vinte por cento). 

 

§ 4º As aplicações previstas no inciso VI e alínea "a" do inciso VII deste artigo subordinam-se a: 

 

I - que a série ou classe de cotas do fundo seja considerada de baixo risco de crédito, com base, dentre outros 

critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País; 

 

II - que o regulamento do fundo determine que o limite máximo de concentração em uma mesma pessoa jurídica, de 

sua controladora, de entidade por ela direta ou indiretamente controlada e de coligada ou quaisquer outras 

sociedades sob controle comum seja de 20% (vinte por cento). 

 

§ 5º A totalidade das aplicações previstas nos incisos VI e VII não deverá exceder o limite de 15% (quinze por 

cento). 

 

Art. 8º da Resolução 3.922/2010 - Renda Variável: 
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No segmento de renda variável, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-

se aos seguintes limites: 

 

I - até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento constituídos sob a forma de condomínio aberto e 

classificados como referenciados que identifiquem em sua denominação e em sua política de investimento indicador 

de desempenho vinculado ao índice Ibovespa, IBrX ou IBrX-50; 

 

II - até 20% (vinte por cento) em cotas de fundos de índices referenciados em ações, negociadas em bolsa de 

valores, admitindo-se exclusivamente os índices Ibovespa, IBrX e IBrX-50; 

 

III - até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em ações, constituídos sob a forma de 

condomínio aberto, cujos regulamentos dos fundos determinem que as cotas de fundos de índices referenciados em 

ações que compõem suas carteiras estejam no âmbito dos índices previstos no inciso II deste artigo; 

 

IV - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como multimercado, constituídos sob 

a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos determinem tratar-se de fundos sem alavancagem; 

 

V - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundo de investimento em participações, constituídos sob a forma de 

condomínio fechado; 

 

VI - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento imobiliário, com cotas negociadas em bolsa de 

valores. 

 

Parágrafo único. As aplicações previstas neste artigo, cumulativamente, limitar-se-ão a 30% (trinta por cento) da 

totalidade das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social e aos limites de concentração por 

emissor conforme regulamentação editada pela Comissão de Valores Mobiliários. 

 

1.10. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada prestará serviços, sem ônus para o CONTRATANTE, exceto a 

taxa de administração dos Fundos de Investimento, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, que compreendem: 

 

a.  Administrar, os fundos de investimento utilizados para aplicação dos recursos de titularidade do RPPS; 

 

b. Disponibilizar extratos e elaborar relatórios de gestão e de informações relativas aos fundos de investimentos do 

RPPS; 

 

c. Assessorar o Comitê de Investimento do RPPS e Gestores: 

 

c.1. Disponibilizar a posição dos investimentos do RPPS, por meio de relatórios mensais, trimestrais, semestrais, 

anuais, com informações individuais e consolidadas sobre o enquadramento e limites de alocação dos recursos 

previdenciários, detalhando o desempenho das aplicações mantidas na INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, em 

conformidade com a meta atuarial, com a meta da política de investimentos anual, e com as normas do Banco 

Central do Brasil - BCB, Conselho Monetário Nacional - CMN e do Ministério da Previdência Social - MPS em 

vigência; 

 

c.2. Assessorar sobre os investimentos e disponibilidades do RPPS, por meio de mensagem eletrônica, telefone, 

videoconferência e presencial; 

 

c.3. Participação presencial, quando solicitado, em reunião, no mínimo 04 (quatro) por ano, mediante comunicação 

prévia e formal, com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência. 

 

c.4. Assessorar o comitê de investimentos e gestores na elaboração da política anual de investimentos do RPPS, 

gestão própria, em conformidade com o cenário econômico e as normas do Ministério da Previdência Social - MPS; 

 

c.5. Treinar o comitê de investimento e servidores do RPPS, com o objetivo de capacitá-lo para prestação do exame 

de certificação CPA 10 e CPA 20 da ANBIMA, com a abordagem dos seguintes temas: 

 

 Sistema Financeiro Nacional; 

 

 Noções de Economia e Finanças; 

 

 Princípios de Investimento; 
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 Produtos de Investimento; 

 

 Fundos de Investimento; e 

 

 Ética, Regulamentação e Análise do Perfil do Investidor. 

 

Parágrafo único - O treinamento será oferecido no MUNICÍPIO, e também através da modalidade à distância, por 

meio de acesso em ambiente on-line, inclusive disponibilizando material didático sobre o tema. 

 

1.11. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada deve prestar serviço de Assessoria de Investimento durante toda 

a vigência deste certame, conforme contrato anexo, sem caráter de exclusividade, sem ônus para o 

CONTRATANTE, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. 

 

1.12. A política anual de investimentos dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Juiz 

de Fora e suas revisões serão aprovadas pelo órgão superior competente, em conformidade com o Decreto 

Municipal nº 10.391/2010, Decreto Municipal nº 11.807/2013 e Decreto Municipal nº 12.043/2014, legislação 

aplicável e alterações futuras, antes de sua operacionalização, conforme gestão própria de investimentos pelo RPPS. 

 

1.13. Contratação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública ou Privada, 

para prestar serviço de Assessoria Previdenciária e Cálculo Atuarial, conforme contrato anexo, sem caráter de 

exclusividade, sem ônus para o CONTRATANTE, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a critério do Gestor do 

Regime Próprio de Previdência do Município de Juiz de Fora, definida pela Lei nº 11.036/2005. 

 

1.14. Contratação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública ou Privada 

para operar os serviços de investimentos das disponibilidades financeiras, atuais, futuras, inclusive novos aportes 

financeiros, em caráter de exclusividade, conforme gestão própria, do Regime Próprio de Previdência do Município 

de Juiz de Fora, pelo prazo de 60 (sessenta). 

 

1.15. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública ou Privada, centralizadora, 

contratada, disponibilizará ao MUNICÍPIO, aplicativo, software, van, site, ou outra forma, cujo objetivo é a gestão 

financeira através de consulta, remessa de arquivos contendo as Ordens Bancárias em meio eletrônico, provenientes 

dos sistemas utilizados pelo MUNICÍPIO, e inclusive para geração e/ou efetivação dos créditos aos favorecidos, 

após o recebimento da Relação Externa - RE ou Ordem Bancária - OB, devidamente assinada em conformidade ao 

Decreto nº 12.556/2016, sem ônus para o CONTRATANTE e para os Favorecidos, pelo prazo de 60 (sessenta) 

meses, e legislação aplicável para a Administração Direta e Indireta.  

 

1.16. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada deverá adequar, imediatamente obrigatoriamente, à integração de 

informações eletrônicas, remessa, retorno, através do Governança Brasil - GOVBR, ou outro sistema a ser utilizado 

pela administração direta e pela administração indireta, para o LOTE 1, e à integração de informações eletrônicas, 

remessa, retorno, através do SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios, 

para o pagamento dos Fornecedores/Favorecidos ou outro sistema a ser utilizado pela Administração Direta e 

Indireta. 

 

1.17. O MUNICÍPIO a seu critério, poderá realizar o pagamento de forma manual, solicitando a INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA que cumprirá o processamento através das regras estipuladas neste certame, em D+0, sem ônus para 

o CONTRATANTE, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. 

 

LOTE 2 
 

- APLICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA DO MUNICÍPIO 
 

1.18. Contratação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, em caráter 

de exclusividade, para aplicação das disponibilidades financeiras de caixa do MUNICÍPIO, da Administração 

Direta e Indireta, relativas aos recursos financeiros provenientes de Transferências Legais, Constitucionais e 

Voluntárias do ente Federal, Estadual e Municipal, de qualquer de seus órgãos, inclusive os recursos financeiros dos 

Fundos Municipais, e os órgãos e entidades do Poder Executivo, que forem criados na vigência deste instrumento, 

ou que tenham suas estruturas modificadas, fundidas ou transformadas, conforme estabelecido neste edital, para os 

recursos vinculados ou não, que disponibilizará os produtos de investimentos voltados para o setor público: 

caderneta de poupança e fundos de investimentos classificados como Renda Fixa, e legislação aplicável para as 

empresas públicas.  
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1.18.1. Administração Direta: Comissão Permanente de Licitação - CPL, Secretaria de Agropecuária e 

Abastecimento - SAA, Secretaria de Administração e Recursos Humanos - SARH, Secretaria de Atividades Urbanas 

- SAU, Secretaria de Comunicação Social - SCS, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Geração de 

Emprego e Renda - SDEER, Secretaria de Desenvolvimento Social - SDS, Secretaria de Educação - SE, Secretaria 

de Obras - SO, Secretaria da Fazenda - SF, Secretaria de Esporte e Lazer - SEL, Secretaria de Governo - SG, 

Secretaria de Meio Ambiente - SMA, Secretaria de Transporte e Trânsito - SETTRA, Procuradoria Geral do 

Município - PGM, Secretaria de Saúde - SS, Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG. 

 

1.18.2. Administração Indireta: Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização - EMPAV, Fundação Cultural 

Alfredo Ferreira Lage - FUNALFA, Fundação Museu Mariano Procópio - MAPRO, Agência de Proteção e Defesa 

do Consumidor - PROCON, Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DEMLURB, Empresa Regional de 

Habitação - EMCASA, Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA. 

 

1.19. Contratação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, para 

aplicação das disponibilidades financeiras de caixa do MUNICÍPIO voltadas para o setor público, em conformidade 

com a legislação aplicável atual e futura do Sistema Financeiro Nacional, através do Banco Central do Brasil - BCB, 

Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de 

Capitais - ANBIMA. 

 

1.20. Contratação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, que irá 

disponibilizar através de site na internet, aplicativo, software, de movimentação financeira para gestão das contas 

bancárias e investimentos do Município, sem ônus para o CONTRATANTE, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, em 

conformidade com a legislação aplicável, contemplando entre outros: 

 

a. produtos financeiros; 

 

b. transações financeiras; 

 

c. consulta sobre a movimentação financeira; 

 

d. consulta de aplicações e resgates; 

 

e. rentabilidade diária, mensal e anual; 

 

f. conter funcionalidades de acesso exclusivo (contratante e usuário); 

 

g. procedimentos de segurança: registro/perfil do usuário, autenticação, assinatura digital de documentos eletrônicos, 

segurança criptográfica, histórico de chaves/senhas, cópia de segurança, entre outros, inclusive sigilo das 

informações realizadas ou informadas no sistema, tais como, a movimentação financeira, senhas, identificação do 

usuário autor da consulta/registro. 

 

1.21. A gestão de investimentos é própria do MUNICÍPIO de Juiz de Fora, englobando a Administração Direta e 

Indireta. 

1.22. O MUNICÍPIO de Juiz de Fora, para Administração Direta e Indireta, terá tratamento de único correntista de 

forma que a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada disponibilizará os melhores fundos de investimentos com as 

melhores rentabilidades, independente do número de contas bancárias e volume de recursos das mesmas, o 

tratamento não será individualizado por conta bancária, mas sim de forma unificada e global para cada CNPJ da 

Administração Direta e Indireta. 

1.23. O MUNICÍPIO comandará a aplicação/resgate para as contas bancárias de mesma titularidade e mesmo 

domicílio bancário (agência e conta corrente), inclusive transferências entre contas bancárias vinculadas com a 

finalidade de aplicação/investimento dentro da própria INSTITUIÇÃO FINANCEIRA e mesma titularidade, 

preferencialmente através do software bancário disponibilizado pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ou através do 

comando diretamente repassado para a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, sem ônus para o MUNICÍPIO, pelo prazo de 

60 (sessenta) meses. 

1.24. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA irá disponibilizar todo o conteúdo dos prospectos, regulamentos, lâmina de 

informações, dos fundos de investimentos, sem ônus para o CONTRATANTE, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. 
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1.25. É VEDADO a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada, realizar movimentações financeiras de 

aplicação/resgate, sem prévia e expressa autorização dos servidores titulares, qualificados e identificados, através da 

RESOLUÇÃO n.° 096 - SF - 05 de abril de 2016, art. nº 21, art. nº 24 e art. nº 28, isoladamente, e a legislação 

aplicável para a Administração Direta e Indireta. 

1.26. É obrigatório a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA formalizar imediatamente ao MUNICÍPIO, ocorrência de 

novas contas de titularidade da administração direta, indireta e fundos, abertas, principalmente pelos órgãos 

repassadores de recursos financeiros estaduais e federais, e inclusão no software/aplicativo, para o primeiro ingresso 

de recursos financeiros, no qual se dará o controle da gestão financeira para a Administração Direta e Indireta. Esta 

formalização deverá ser encaminhada ao servidor titular identificado e qualificado através da RESOLUÇÃO nº 096 

- SF - 05 de abril de 2016, art. nº 21 e art. nº 24, e legislação aplicável para a Administração Direta e Indireta. 

 

1.26.1. Quando da falta da informação formal pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, gerar dano ao erário pela falta de 

aplicação financeira, o MUNICÍPIO tomará as medidas cabíveis para o ressarcimento com os devidos acréscimos 

legais. 

 

1.27. O MUNICÍPIO de Juiz de Fora, englobando a Administração Direta e Indireta, está isento de tarifas, despesas 

inerentes à movimentação financeira, investimentos, aplicação, resgate, transferências interbancárias, intrabancárias, 

sob qualquer aspecto ou circunstâncias, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. Excetua-se a taxa de administração dos 

fundos de investimentos identificada, através dos Regulamentos e Prospectos dos Fundos voltados para o setor 

público, em conformidade com a legislação aplicável pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 

 

1.28. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, sem caráter de exclusividade, sem preferência, poderá realizar a prestação 

de serviços provenientes e decorrentes deste certame, seja de natureza da despesa pública ou receita pública, entre 

outros, a impressão de guias e carnês dos tributos municipais, centralização dos recebimentos relativos a multas de 

trânsito, conforme contrato próprio, a critério do MUNICÍPIO, pelo prazo de 60 (sessenta meses). 

 

1.29. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada, sem caráter de exclusividade, obrigatoriamente, prestará serviço 

de agente arrecadador dentro da rede de arrecadação municipal. Este serviço refere-se à arrecadação diretamente dos 

contribuintes das receitas municipais através do Documento de Arrecadação Municipal - DAM ou carnês com 

código de barras, padrão FEBRABAN, isto é, o contribuinte realizando o pagamento da receita pública de natureza 

tributária ou não, na INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, conforme contrato próprio. 

 

- PAGAMENTO A FORNECEDORES, CREDORES E FAVORECIDOS DO MUNICÍPIO 
 

1.30. Contratação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, em caráter 

de exclusividade, para operar os serviços de centralização, processamento e gerenciamento de créditos provenientes 

do pagamento aos Fornecedores, Credores, Favorecidos, Prestadores de Serviços, Auxílios, Benefícios e 

Assemelhados, Transferências de Recursos Financeiros Intrabancárias e Interbancárias, independente da 

titularidade, Obrigações Fiscais, despesas estas do MUNICÍPIO de Juiz de Fora, da Administração Direta e Indireta, 

inclusive os Fundos Municipais, e os órgãos e entidades do Poder Executivo, que forem criados na vigência deste 

instrumento, ou que tenham suas estruturas modificadas, fundidas ou transformadas.  

 

1.30.1. Administração Direta: Comissão Permanente de Licitação - CPL, Secretaria de Agropecuária e 

Abastecimento - SAA, Secretaria de Administração e Recursos Humanos - SARH, Secretaria de Atividades Urbanas 

- SAU, Secretaria de Comunicação Social - SCS, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Geração de 

Emprego e Renda - SDEER, Secretaria de Desenvolvimento Social - SDS, Secretaria de Educação - SE, Secretaria 

de Obras - SO, Secretaria da Fazenda - SF, Secretaria de Esporte e Lazer - SEL, Secretaria de Governo - SG, 

Secretaria de Meio Ambiente - SMA, Secretaria de Transporte e Trânsito - SETTRA, Procuradoria Geral do 

Município - PGM, Secretaria de Saúde - SS, Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG. 

 

1.30.2. Administração Indireta: Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização - EMPAV, Fundação Cultural 

Alfredo Ferreira Lage - FUNALFA, Fundação Museu Mariano Procópio - MAPRO, Agência de Proteção e Defesa 

do Consumidor - PROCON, Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DEMLURB, Empresa Regional de 

Habitação - EMCASA, Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA. 

 

1.31. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, centralizadora, 

contratada, disponibilizará ao MUNICÍPIO, caso este necessite, aplicativo, software, cujo objetivo é possibilitar a 

remessa de arquivos contendo as Ordens Bancárias em meio eletrônico, provenientes dos sistemas utilizados pelo 

MUNICÍPIO, e inclusive para geração e/ou efetivação dos créditos aos favorecidos, após o recebimento da Relação 
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Externa - RE ou Ordem Bancária - OB, devidamente assinada em conformidade ao Decreto nº 12.556/2016, sem 

ônus para o CONTRATANTE e para os Favorecidos, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, e legislação aplicável para 

a administração indireta. 

 

1.32. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada, centralizadora, deverá disponibilizar toda a rede de agências 

atual e as novas agências, no território nacional, para o processamento de pagamentos de fornecedores com origem 

de recursos do Tesouro Municipal através de Conta Bancária Única - CTU e para pagamento de fornecedores com 

origem de recursos vinculados ou não através das Demais Contas Bancárias - CTD.  

 

1.33. O MUNICÍPIO de Juiz de Fora, englobando a Administração Direta e Indireta, está isento de tarifas, despesas 

inerentes à movimentação financeira, pagamentos a Terceiros, Fornecedores, Credores, Favorecidos, Prestadores de 

Serviços, Auxílios, Benefícios e Assemelhados, Transferências de Recursos Financeiros Intrabancárias e 

Interbancárias, independente da titularidade, Obrigações Fiscais, inclusive abertura/manutenção/encerramento de 

contas bancárias, sob qualquer aspecto ou circunstâncias, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. 

 

1.33.1. O período de isenção para Transferências de Recursos Financeiros Interbancárias para pagamento de 

Fornecedor será no mínimo de 12 (doze) meses, a partir da contratação.  

 

2. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

LOTE 1 

 

- PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL  
 

2.1 A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada deve assegurar a abertura de conta registro e controle do fluxo de 

recursos para a prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadoria, 

pensões e similares (conta salário). A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA fica obrigada a proceder os respectivos 

créditos em nome do funcionalismo do Poder Executivo Municipal, da Administração Direta e Indireta, mediante 

utilização de contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos, 

conforme contrato anexo, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, sem ônus para o CONTRATANTE e funcionalismo do 

Poder Executivo Municipal, e legislações aplicáveis em vigor e futuras, em conformidade com a Resolução do 

Banco Central do Brasil - BCB nº 3.402/2006, Resolução do Banco Central do Brasil - BCB nº 3.424/2006, Circular 

do Banco Central do Brasil - BCB nº 3.336/2006, Circular Banco Central do Brasil - BCB nº 3.338/2006, incluído a 

PORTABILIDADE de cadastro e salário. 

 

2.2. O CONTRATANTE remeterá as informações individualizadas necessárias para o crédito do funcionalismo do 

Poder Executivo Municipal, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da data prevista para o pagamento, 

conforme critério e calendário de pagamento de salários do MUNICÍPIO, e contrato anexo, sem ônus para o 

CONTRATANTE e funcionalismo do Poder Executivo Municipal. 

 

2.3. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA acatará solicitações de cancelamentos e substituições de arquivos de 

pagamentos, com antecedência de 01 (um) dia útil da data prevista para o pagamento, conforme critério e calendário 

de pagamento de salários do MUNICÍPIO, e contrato anexo, sem ônus para o CONTRATANTE e funcionalismo do 

Poder Executivo Municipal. 

 

2.4. O CONTRATANTE remeterá as informações totais necessárias para o débito da conta bancária do 

MUNICÍPIO, com antecedência de 03 (três) dias úteis da data prevista para o pagamento, conforme critério e 

calendário de pagamento de salários do MUNICÍPIO, e contrato anexo, sem ônus para o CONTRATANTE e 

funcionalismo do Poder Executivo Municipal. 

 

2.5. O CONTRATANTE proverá de recursos financeiros a conta bancária, destinados ao pagamento do 

funcionalismo do Poder Executivo Municipal, com antecedência de 01 (um) dia útil da data prevista para o 

pagamento, conforme critério e calendário de pagamento de salários do MUNICÍPIO, e contrato anexo, sem ônus 

para o CONTRATANTE e o funcionalismo do Poder Executivo Municipal. 

 

2.6. O CONTRATANTE e a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA poderão viabilizar o pagamento do funcionalismo do 

Poder Executivo Municipal, previamente acordado, com remessa de informações no mesmo dia, eventualmente, 

conforme critério do MUNICÍPIO, conforme contrato anexo, sem ônus para o CONTRATANTE e funcionalismo 

do Poder Executivo Municipal. 
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2.7 A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada deve assegurar, sem ônus para a CONTRATANTE e 

funcionalismo do Poder Executivo Municipal, à faculdade de transferência dos créditos para as contas de depósito 

de titularidade dos beneficiários, livremente abertas em outras instituições financeiras, através de Transferência 

Eletrônica Disponível - TED, com disponibilidade no mesmo dia, até as 7:00 h, conforme contrato anexo, pelo prazo 

de 60 (sessenta) meses, conforme Resolução do Banco Central do Brasil - BCB nº 3.402/2006, Resolução do Banco 

Central do Brasil - BCB nº 3.424/2006, Circular do Banco Central do Brasil - BCB nº 3.336/2006, Circular do 

Banco Central do Brasil - BCB nº 3.338/2006, legislações aplicáveis em vigor e futuras, inclusive aos direitos do 

consumidor, Lei nº 8.078/1990. 

 

2.8. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA irá realizar a abertura, obrigatoriamente, de contas de registro (conta salário), 

conforme Resolução do Banco Central do Brasil - BCB nº 3.402/2006, Circular do Banco Central do Brasil - BCB 

nº 3.338/2006, mediante solicitação do Poder Executivo Municipal destinada ao pagamento de salários, proventos, 

vencimentos, aposentadorias, pensões e similares. 

 

2.8.1. Fica VEDADO a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada a conversão de conta salário para conta corrente, 

bem como adicionar, valores superiores ao salário, benefícios, empréstimos, seguros, similares, sem prévia e 

expressa autorização do funcionalismo do Poder Executivo Municipal. 

 

2.9. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada deve assegurar a faculdade de utilização pelo funcionalismo do 

Poder Executivo Municipal de conta bancária (conta corrente) na agência definida pelo mesmo conforme o tipo e 

modalidade em conformidade com a Resolução do Banco Central do Brasil - BCB nº 2.025/1993, em substituição a 

conta registro e controle do fluxo de recursos para a prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, 

vencimentos, aposentadorias, pensões e similares (conta salário). 

 

2.9.1. Durante o período de migração de eventual troca de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, destinada ao pagamento 

do funcionalismo municipal, a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada, indicará às agências bancárias de sua 

rede, para esta finalidade.  

 

2.9.2. A partir do processamento do primeiro mês de pagamento, fica facultado ao funcionalismo municipal a 

alteração de agência e conta bancária da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada, devendo para tal realizar a 

operação e informar ao MUNICÍPIO em prazo fixado pelo mesmo, para processamento da operação em folha de 

pagamento. 

 

2.10. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada deve assegurar a emissão e distribuição dos cartões magnéticos ao 

Funcionalismo do Poder Executivo Municipal, sem ônus para o CONTRATANTE e o Funcionalismo do Poder 

Executivo. 

 

2.11. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada deve assegurar no mínimo um pacote de serviços para a conta 

salário, sem ônus para o CONTRATANTE e o funcionalismo do Poder Executivo Municipal, pelo período de 60 

(sessenta) meses e conta corrente, sem ônus para o CONTRATANTE e o funcionalismo do Poder Executivo 

Municipal, pelo período mínimo de 6 (seis) meses, além de cumprir a Resolução do Banco Central do Brasil - BCB 

nº 3.919/2010. 

 

2.11.1. O pacote de serviços (MUNICÍPIO) para a conta registro e controle do fluxo de recursos para a prestação de 

serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares (conta 

salário), com isenção pelo prazo de 60 (sessenta) meses, deverá contemplar no mínimo: 

 

a. fornecimento de cartão magnético com função débito; 

b. realização de saques, seis, por evento de crédito; 

c. acesso, por meio de terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, a pelo menos vinte 

consultas mensais ao saldo; 

d. acesso, por meio de terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, a pelo menos vinte 

consultas mensais ao extrato com movimentação mínima de trinta dias; 

e. manutenção da conta, inclusive no caso de não haver movimentação, durante a vigência da contratação; 

f. disponibilização de canal de consulta e movimentação de autoatendimento via internet com operações sem custo;  

g. transferência, total, dos créditos para a mesma e outras instituições, sem limites de valores, por eventos de crédito; 

h. saques, totais ou parciais, dos créditos. 

 

2.11.2. O pacote de serviços (MUNICÍPIO) para a conta corrente deverá contemplar, isenção mínima de 06 (seis) 

meses para o funcionalismo: 
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a. fornecimento de cartão magnético com função débito; 

b. realização de quatro saques, por evento de crédito; 

c. acesso, por meio de terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, quatro consultas mensais ao 

saldo; 

d. acesso, por meio de terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, a pelo menos duas consultas 

mensais ao extrato com movimentação mínima de 30 dias; 

e. manutenção da conta, inclusive no caso de não haver movimentação, durante a vigência da contratação; 

f. disponibilização de canal de consulta de autoatendimento via internet com operações sem custo; 

g. disponibilização de talonário de cheque, contendo vinte folhas, 

h. quatro transferências, total ou parcial, dos créditos para a mesma e outras instituições por evento de crédito; 

i. saques, totais ou parciais, dos créditos. 

 

2.11.3. O pacote de serviços (BACEN) para a conta corrente deverá contemplar, isenção de 60 (sessenta) meses para 

o funcionalismo, conforme Resolução do Banco Central do Brasil - BCB nº 3.919/2010, transcrito abaixo: 

 

a. fornecimento de cartão com função débito;  

b. fornecimento de segunda via do cartão referido na alínea "a", exceto nos casos de pedidos de reposição 

formulados pelo correntista decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à 

instituição emitente;  

c. realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, 

ou em terminal de autoatendimento; 

d. realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê de 

caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet;  

e. fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias por meio de guichê 

de caixa e/ou de terminal de autoatendimento;  

f. realização de consultas mediante utilização da internet;  

g. fornecimento do extrato de que trata o art. 19;  

h. compensação de cheques;  

i. fornecimento de até dez folhas de cheques por mês, desde que o correntista reúna os requisitos necessários à 

utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas; e  

j. prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar 

exclusivamente meios eletrônicos;. 

 

2.11.4. O pacote de serviços (BACEN) para a conta registro e controle do fluxo de recursos para a prestação de 

serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares (conta 

salário), isenção pelo prazo de 60 (sessenta) meses, conforme Resolução do Banco Central do Brasil - BCB nº 

3.402/2006 e Circular do Banco Central do Brasil - BCB nº 3.338/2006, transcrito abaixo: 

 

a. fornecimento de cartão magnético, exceto nos casos estabelecidos pelo art. 1º, inciso II, da Resolução 2.303, de 

1996, com a redação dada pelo art. 2º da Resolução 2.747, de 28 de junho de 2000;  

b. realização de até cinco saques, por evento de crédito;  

c. acesso, por meio de terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, a pelo menos duas 

consultas mensais ao saldo;  

d. fornecimento, por meio de terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, a pelo menos dois 

extratos contendo toda a movimentação da conta nos últimos trinta dias;  

e. manutenção da conta, inclusive no caso de não haver movimentação. 

 

2.12. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada disponibilizará as informações relativas a contracheques em 

autoatendimento e internet para o funcionalismo do Poder Executivo Municipal, conforme contrato anexo, 

independente da modalidade de conta mantida com a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada, pelo período 

mínimo de 03 (três) meses contados do mês de referência do contracheque, e será disponibilizado no mínimo 02 

(duas) emissões de contracheque por evento de crédito, sem ônus para o CONTRATANTE e o funcionalismo do 

Poder Executivo Municipal, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a critério do MUNICÍPIO. 

 

2.13. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada prestará serviços de concessão de crédito a servidores efetivos e 

ocupantes de cargo em comissão, mediante consignação em folha de pagamento, sem caráter de exclusividade, com 

taxa diferenciada, praticada pelo mercado financeiro, trazendo benefício ao funcionalismo do Poder Executivo 

Municipal em conformidade com os requisitos necessários, através de convênio próprio e legislação aplicável em 

vigor ou futura, conforme Decreto Municipal nº 9.891/2009. 
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2.14. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada providenciará os créditos mensais decorrentes de determinações 

judiciais em que o depósito deve ser realizado na INSTITUIÇÃO FINANCEIRA diferente da contratada, devendo ser 

observado mesmo prazo aplicável no item de 2.7 acima. 

 

2.15. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada viabilizará os créditos nas contas do funcionalismo do Poder 

Executivo Municipal, através do padrão tecnológico do sistema de pagamento de salários e similares, entre outros, 

utilizado pelo MUNICÍPIO englobando a Administração Direta e Indireta. 

 

2.15.1. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública ou Privada, 

centralizadora, contratada, disponibilizará ao MUNICÍPIO, aplicativo, software, van, site, ou outra forma, cujo 

objetivo é a gestão financeira através de consulta, remessa de arquivos para geração e/ou efetivação dos créditos ao 

funcionalismo municipal, e o pagamento acontecerá após o recebimento da Relação Externa - RE ou Ordem 

Bancária - OB, devidamente assinada em conformidade ao Decreto nº 12.556/2016, sem ônus para o 

CONTRATANTE e para os Favorecidos, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, e legislação aplicável para a 

Administração Direta e Indireta.  

 

2.16. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada irá instalar e manter obrigatoriamente no mínimo, 01 (um) Posto 

de Atendimento Bancário - PAB no Conjunto Arquitetônico Tancredo Neves, situado na Av. Brasil, 2001, Centro, 

cujo local de instalação será definido pelo MUNICÍPIO, no qual o atendimento será preferencialmente ao 

Funcionalismo Municipal, e facultado no mínimo 01 (um) preposto da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ou a própria 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA pertencente à rede arrecadadora, a instalar no Espaço Cidadão situado na Av. Rio 

Branco, 2234, Centro/Parque Halfeld, ambos em até 180 dias da assinatura do contrato, de forma a assegurar o 

melhor atendimento ao Funcionalismo Municipal, ao Contribuinte, e ao MUNICÍPIO, conforme contrato próprio, 

sem ônus da utilização do espaço para a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, e sem ônus de instalação para o Município, 

pelo prazo de 60 (sessenta) meses. 

 

- APLICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO 

MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS 
 

2.17. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada deve assegurar e disponibilizar os investimentos em conformidade 

com legislação em vigor e futura, Resolução do Banco Central do Brasil - BCB nº 3.922/2010 e nº 4.392/2014, para 

gestão própria do Regime Próprio de Previdência do Município de Juiz de Fora, terminologia amplamente conhecida 

como Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. 

 

2.18. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada deve disponibilizar os segmentos de aplicação e produtos 

financeiros, para gestão própria pelo MUNICÍPIO, conforme o art. 2º da Resolução do Banco Central do Brasil - 

BCB nº 3.922/2010 e nº 4.392/2014: 

 

I - Renda Fixa; 

II - Renda Variável; 

 

2.19. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada deve disponibilizar opções de produtos financeiros para 

diversificação da política de investimento conforme incisos, do art. 7º e art. 8º, da Resolução Banco Central do Brasil 

- BCB nº 3.922/2010 e nº 4.392/2014, transcritos abaixo, e alterações futuras, com a finalidade de cumprirmos a 

legislação e seus limites, a meta anual de investimentos, fundamentalmente através da diversificação da política de 

investimento, para gestão própria pelo MUNICÍPIO: 

 

Art. 7º da Resolução 3.922/2010 - Renda Fixa: 

 

I - até 100% (cem por cento) em: 

 

a. títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC); 

 

b. cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos prevejam 

que suas respectivas carteiras sejam representadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea "a" deste inciso 

e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de 

Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice 

atrelado à taxa de juros de um dia; 

 

II - até 15% (quinze por cento) em operações compromissadas, lastreadas exclusivamente pelos títulos definidos na 

alínea "a" do inciso I; 
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III - até 80% (oitenta por cento) em: 

 

a. cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de 

desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto e cuja política de investimento assuma o 

compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de 

Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia; 

 

b. cotas de fundos de índices de renda fixa cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem 

refletir as variações e rentabilidade dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração 

Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia; 

 

(Inciso III com redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.)  

 

IV - até 30% (trinta por cento) em: 

 

a. cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de 

desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto; 

 

b cotas de fundos de índices cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem refletir as 

variações e rentabilidade de índices de referência de renda fixa; 

 

(Inciso IV com redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.) 

V - até 20% (vinte por cento) em: 

 

a. depósitos de poupança em instituição financeira considerada como de baixo risco de crédito pelos responsáveis 

pela gestão de recursos do regime próprio de previdência social, com base, entre outros critérios, em classificação 

efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País; 

 

b. Letras Imobiliárias Garantidas; 

(Inciso V com redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.) 

 

VI - até 15% (quinze por cento) em cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, 

constituídos sob a forma de condomínio aberto; (Redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.) 

 

VII - até 5% (cinco por cento) em: (Redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.) 

 

a. cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio 

fechado; ou (Redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.) 

 

b. cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de 

desempenho de renda fixa que contenham em sua denominação a expressão "crédito privado". 

 

§ 1º As operações que envolvam os ativos previstos na alínea "a" do inciso I deste artigo deverão ser realizadas por 

meio de plataformas eletrônicas administradas por sistemas autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil 

ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nas suas respectivas áreas de competência, admitindo-se, ainda, 

aquisições em ofertas públicas do Tesouro Nacional por intermédio das instituições regularmente habilitadas, 

desde que possam ser devidamente comprovadas. 

 

§ 2º As aplicações previstas nos incisos III e IV deste artigo subordinam-se a que a respectiva denominação não 

contenha a expressão "crédito privado". 

 

§ 3º As aplicações previstas nos incisos III e IV e na alínea "b" do inciso VII subordinam-se a que o regulamento do 

fundo determine: 

 

I - que os direitos, títulos e valores mobiliários que compõem suas carteiras ou os respectivos emissores sejam 

considerados de baixo risco de crédito, com base, dentre outros critérios, em classificação efetuada por agência 

classificadora de risco em funcionamento no País; e 
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II - que o limite máximo de concentração em uma mesma pessoa jurídica, de sua controladora, de entidade por ela 

direta ou indiretamente controlada e de coligada ou quaisquer outras sociedades sob controle comum seja de 20% 

(vinte por cento). 

 

§ 4º As aplicações previstas no inciso VI e alínea "a" do inciso VII deste artigo subordinam-se a: 

 

I - que a série ou classe de cotas do fundo seja considerada de baixo risco de crédito, com base, dentre outros 

critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País; 

 

II - que o regulamento do fundo determine que o limite máximo de concentração em uma mesma pessoa jurídica, de 

sua controladora, de entidade por ela direta ou indiretamente controlada e de coligada ou quaisquer outras 

sociedades sob controle comum seja de 20% (vinte por cento). 

 

§ 5º A totalidade das aplicações previstas nos incisos VI e VII não deverá exceder o limite de 15% (quinze por 

cento). 

 

Art. 8º da Resolução 3.922/2010 - Renda Variável: 

 

No segmento de renda variável, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-

se aos seguintes limites: 

 

I - até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento constituídos sob a forma de condomínio aberto e 

classificados como referenciados que identifiquem em sua denominação e em sua política de investimento indicador 

de desempenho vinculado ao índice Ibovespa, IBrX ou IBrX-50; 

 

II - até 20% (vinte por cento) em cotas de fundos de índices referenciados em ações, negociadas em bolsa de 

valores, admitindo-se exclusivamente os índices Ibovespa, IBrX e IBrX-50; 

 

III - até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em ações, constituídos sob a forma de 

condomínio aberto, cujos regulamentos dos fundos determinem que as cotas de fundos de índices referenciados em 

ações que compõem suas carteiras estejam no âmbito dos índices previstos no inciso II deste artigo; 

 

IV - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como multimercado, constituídos sob 

a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos determinem tratar-se de fundos sem alavancagem; 

 

V - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundo de investimento em participações, constituídos sob a forma de 

condomínio fechado; 

 

VI - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento imobiliário, com cotas negociadas em bolsa de 

valores. 

 

Parágrafo único. As aplicações previstas neste artigo, cumulativamente, limitar-se-ão a 30% (trinta por cento) da 

totalidade das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social e aos limites de concentração por 

emissor conforme regulamentação editada pela Comissão de Valores Mobiliários. 

 

2.20. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada  prestará serviços, sem ônus para o CONTRATANTE, exceto a 

taxa de administração dos Fundos de Investimento, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, que compreendem: 

 

a.  Administrar, os fundos de investimento utilizados para aplicação dos recursos de titularidade do RPPS; 

 

b. Disponibilizar extratos e elaborar relatórios de gestão e de informações relativas aos fundos de investimentos do 

RPPS; 

 

c. Assessorar o Comitê de Investimento do RPPS e Gestores: 

 

c.1. Disponibilizar a posição dos investimentos do RPPS, por meio de relatórios mensais, trimestrais, semestrais, 

anuais, com informações individuais e consolidadas sobre o enquadramento e limites de alocação dos recursos 

previdenciários, detalhando o desempenho das aplicações mantidas na INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, em 

conformidade com a meta atuarial, com a meta da política de investimentos anual, e com as normas do Banco 

Central do Brasil - BCB, Conselho Monetário Nacional - CMN e do Ministério da Previdência Social - MPS em 

vigência; 
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c.2. Assessorar sobre os investimentos e disponibilidades do RPPS, por meio de mensagem eletrônica, telefone, 

videoconferência e presencial; 

 

c.3. Participação presencial, quando solicitado, em reunião, no mínimo 04 (quatro) por ano, mediante comunicação 

prévia e formal, com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência. 

 

c.4. Assessorar o comitê de investimentos e gestores na elaboração da política anual de investimentos do RPPS, 

gestão própria, em conformidade com o cenário econômico e as normas do Ministério da Previdência Social - MPS; 

 

c.5. Treinar o comitê de investimento e servidores do RPPS, com o objetivo de capacitá-lo para prestação do exame 

de certificação CPA 10 e CPA 20 da ANBIMA, com a abordagem dos seguintes temas: 

 

 Sistema Financeiro Nacional; 

 

 Noções de Economia e Finanças; 

 

 Princípios de Investimento; 

 

 Produtos de Investimento; 

 

 Fundos de Investimento; e 

 

 Ética, Regulamentação e Análise do Perfil do Investidor. 

 

Parágrafo único - O treinamento será oferecido no MUNICÍPIO, e também através da modalidade à distância, por 

meio de acesso em ambiente on-line, inclusive disponibilizando material didático sobre o tema. 

 

2.21. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública ou Privada, contratada 

prestará serviço de Assessoria de Investimento durante toda a vigência deste certame, conforme contrato anexo, sem 

caráter de exclusividade, sem ônus para o CONTRATANTE, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. 

 

2.22. A política anual de investimentos dos recursos do regime próprio de previdência social e suas revisões serão 

aprovadas pelo órgão superior competente, em conformidade com o Decreto Municipal nº 10.391/2010 e Decreto 

Municipal nº 11.807/2013 e Decreto Municipal nº 12.043/2014, legislação aplicável e alterações futuras, antes de 

sua operacionalização, conforme gestão própria de investimentos pelo RPPS. 

 

2.23. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública ou Privada, contratada 

prestará serviço de Assessoria Previdenciária e Cálculo Atuarial, conforme contrato anexo, sem ônus para o 

CONTRATANTE, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, sem caráter de exclusividade, a critério do Gestor do Regime 

Próprio de Previdência do Município de Juiz de Fora, definida pela Lei nº 11.036/2005. 

 

2.24. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública ou Privada, centralizadora, 

contratada, disponibilizará ao MUNICÍPIO, aplicativo, software, van, site, ou outra forma, cujo objetivo é a gestão 

financeira através de consulta, remessa de arquivos contendo as Ordens Bancárias em meio eletrônico, provenientes 

dos sistemas utilizados pelo MUNICÍPIO, e inclusive para geração e/ou efetivação dos créditos aos favorecidos, 

após o recebimento da Relação Externa - RE ou Ordem Bancária - OB, devidamente assinada em conformidade ao 

Decreto nº 12.556/2016, sem ônus para o CONTRATANTE e para os Favorecidos, pelo prazo de 60 (sessenta) 

meses, e legislação aplicável para a administração indireta.  

 

2.25. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada deverá adequar, imediatamente obrigatoriamente, à integração de 

informações eletrônicas, remessa, retorno, através do Governança Brasil - GOVBR, ou outro sistema a ser utilizado 

pela administração direta e pela administração indireta, para o LOTE 1, e à integração de informações eletrônicas, 

remessa, retorno, através do SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios, 

para o pagamento dos Fornecedores/Favorecidos ou outro sistema a ser utilizado pela Administração Direta e 

Indireta. 

 

2.26. O MUNICÍPIO a seu critério, poderá realizar o pagamento de forma manual, solicitando a INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA que cumprirá o processamento através das regras estipuladas neste certame, em D+0, sem ônus para 

o CONTRATANTE, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. 
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LOTE 2 
 

- APLICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA DO MUNICÍPIO 
 

2.27. Contratação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, para 

aplicação relativa aos recursos financeiros provenientes de Transferências Legais, Constitucionais e Voluntárias do 

ente Federal, Estadual e Municipal, de qualquer de seus órgãos, inclusive os recursos financeiros dos Fundos 

Municipais, referente às disponibilidades financeiras de caixa do MUNICÍPIO, da Administração Direta e Indireta, 

em conformidade com legislação aplicável atual e futura, voltado para o setor público, regulamentado pelo Sistema 

Financeiro Nacional, através do Banco Central do Brasil - BCB, Comissão de Valores Mobiliários - CVM, 

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA, bem como a legislação 

aplicável para as empresas públicas. 

 

2.27.1. Administração Direta: Comissão Permanente de Licitação - CPL, Secretaria de Agropecuária e 

Abastecimento - SAA, Secretaria de Administração e Recursos Humanos - SARH, Secretaria de Atividades Urbanas 

- SAU, Secretaria de Comunicação Social - SCS, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Geração de 

Emprego e Renda - SDEER, Secretaria de Desenvolvimento Social - SDS, Secretaria de Educação - SE, Secretaria 

de Obras - SO, Secretaria da Fazenda - SF, Secretaria de Esporte e Lazer - SEL, Secretaria de Governo - SG, 

Secretaria de Meio Ambiente - SMA, Secretaria de Transporte e Trânsito - SETTRA, Procuradoria Geral do 

Município - PGM, Secretaria de Saúde - SS, Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG. 

 

2.27.2. Administração Indireta: Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização - EMPAV, Fundação Cultural 

Alfredo Ferreira Lage - FUNALFA, Fundação Museu Mariano Procópio - MAPRO, Agência de Proteção e Defesa 

do Consumidor - PROCON, Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DEMLURB, Empresa Regional de 

Habitação - EMCASA, Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA. 

 

2.28. Contratação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, que irá 

disponibilizar através de site na internet, aplicativo, software, de movimentação financeira para gestão das contas 

bancárias e investimentos do Município, sem ônus para o CONTRATANTE, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, em 

conformidade com a legislação aplicável, contemplando entre outros: 

 

a. produtos financeiros; 

 

b. transações financeiras; 

 

c. consulta sobre a movimentação financeira; 

 

d. consulta de aplicações e resgates; 

 

e. rentabilidade diária, mensal e anual; 

 

f. conter funcionalidades de acesso exclusivo (contratante e usuário); 

 

g. procedimentos de segurança: registro/perfil do usuário, autenticação, assinatura digital de documentos eletrônicos, 

segurança criptográfica, histórico de chaves/senhas, cópia de segurança, entre outros, inclusive sigilo das 

informações realizadas ou informadas no sistema, tais como, a movimentação financeira, senhas, identificação do 

usuário autor da consulta/registro. 

 

2.29. A gestão de investimentos é própria do MUNICÍPIO de Juiz de Fora, englobando a Administração Direta e 

Indireta. 

 

2.30. O MUNICÍPIO de Juiz de Fora, para Administração Direta e Indireta, terá tratamento de um único correntista 

de forma que a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada disponibilizará os melhores fundos de investimentos com 

as melhores rentabilidades, independente do número de contas bancárias e volume de recursos das mesmas. O 

tratamento não será individualizado  por conta bancária, mas sim tratamento unificado e global, para cada CNPJ da 

Administração Direta e Indireta. 

 

2.31. O MUNICÍPIO de Juiz de Fora, englobando a Administração Direta e Indireta, está isento de tarifas, despesas 

inerentes à movimentação financeira, investimentos, aplicação, resgate, transferências interbancárias, intrabancárias, 

sob qualquer aspecto ou circunstâncias. Excetua-se a taxa de administração dos fundos de investimentos 
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identificada, através dos Regulamentos e Prospectos dos Fundos voltados para o setor público, em conformidade 

com a legislação aplicável pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 

2.32. O MUNICÍPIO comandará a aplicação/resgate para as contas bancárias de mesma titularidade e mesmo 

domicílio bancário (agência e conta corrente), inclusive transferências entre contas bancárias vinculadas com a 

finalidade de aplicação/investimento dentro da própria INSTITUIÇÃO FINANCEIRA e mesma titularidade, 

preferencialmente através do software bancário disponibilizado pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ou através do 

comando diretamente repassado para a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, sem ônus para o MUNICÍPIO, pelo prazo de 

60 (sessenta) meses. 

2.33. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA irá disponibilizar todo o conteúdo dos prospectos, regulamentos, lâmina de 

informações, dos fundos de investimentos, sem ônus para o CONTRATANTE, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. 

2.34. É VEDADO a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada, realizar movimentações financeiras de 

aplicação/resgate, sem prévia e expressa autorização dos servidores titulares, qualificados e identificados, através da 

RESOLUÇÃO n.° 096 - SF - 05 de abril de 2016, art. nº 21, art. nº 24 e art. nº 28, isoladamente, e a legislação 

aplicável para a Administração Direta e Indireta. 

2.35. É obrigatório a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA formalizar imediatamente ao MUNICÍPIO, ocorrência de 

novas contas de titularidade da administração direta, indireta e fundos, abertas, principalmente pelos órgãos 

repassadores de recursos financeiros estaduais e federais, e inclusão no software/aplicativo, para o primeiro ingresso 

de recursos financeiros, no qual se dará o controle da gestão financeira para a Administração Direta e Indireta. Esta 

formalização deverá ser encaminhada ao servidor titular identificado e qualificado através da RESOLUÇÃO nº 096 

- SF - 05 de abril de 2016, art. nº 21 e art. nº 24, e legislação aplicável para a Administração Direta e Indireta. 

 

2.35.1. Quando da falta da informação formal pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, gerar dano ao erário pela falta de 

aplicação financeira, o MUNICÍPIO tomará as medidas cabíveis para o ressarcimento com os devidos acréscimos 

legais. 

 

2.36. O MUNICÍPIO de Juiz de Fora, englobando a Administração Direta e Indireta, verificará e comunicará 

formalmente a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA a cobrança indevida de tarifas, para fins de ressarcimento ao erário 

municipal. 

 

2.37. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, sem caráter de exclusividade, sem preferência, poderá realizar a prestação 

de serviços provenientes e decorrentes deste certame, seja de natureza da despesa pública ou receita pública, entre 

outros, a impressão de guias e carnês dos tributos municipais, centralização dos recebimentos relativos a multas de 

trânsito, conforme contrato próprio, a critério do MUNICÍPIO, pelo prazo de 60 (sessenta meses). 

 

2.38. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada, obrigatoriamente, prestará serviço de agente arrecadador dentro 

da rede de arrecadação municipal. Este serviço refere-se à arrecadação diretamente dos contribuintes das receitas 

municipais através do Documento de Arrecadação Municipal - DAM ou carnês com código de barras, padrão 

FEBRABAN, isto é, o contribuinte realizando o pagamento da receita pública de natureza tributária ou não, na 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, conforme contrato próprio, sem caráter de exclusividade. 

 

- PAGAMENTO A FORNECEDORES, CREDORES E FAVORECIDOS DO MUNICÍPIO 
 

2.39. Contratação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, 

centralizadora, para operar os serviços de centralização, processamento e gerenciamento de créditos provenientes 

dos pagamentos aos Fornecedores, Credores, Favorecidos, Prestadores de Serviços, Auxílios, Benefícios e 

Assemelhados, Transferências de Recursos Financeiros Intrabancárias e Interbancárias, independente da titularidade 

e Obrigações Fiscais, despesas estas do MUNICÍPIO de Juiz de Fora, da Administração Direta e Indireta, inclusive 

os Fundos Municipais, e os órgãos e entidades do Poder Executivo, que forem criados na vigência deste 

instrumento, ou que tenham suas estruturas modificadas, fundidas ou transformadas. 

 

2.39.1. Administração Direta: Comissão Permanente de Licitação - CPL, Secretaria de Agropecuária e 

Abastecimento - SAA, Secretaria de Administração e Recursos Humanos - SARH, Secretaria de Atividades Urbanas 

- SAU, Secretaria de Comunicação Social - SCS, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Geração de 

Emprego e Renda - SDEER, Secretaria de Desenvolvimento Social - SDS, Secretaria de Educação - SE, Secretaria 

de Obras - SO, Secretaria da Fazenda - SF, Secretaria de Esporte e Lazer - SEL, Secretaria de Governo - SG, 
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Secretaria de Meio Ambiente - SMA, Secretaria de Transporte e Trânsito - SETTRA, Procuradoria Geral do 

Município - PGM, Secretaria de Saúde - SS, Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG. 

 

2.39.2. Administração Indireta: Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização - EMPAV, Fundação Cultural 

Alfredo Ferreira Lage - FUNALFA, Fundação Museu Mariano Procópio - MAPRO, Agência de Proteção e Defesa 

do Consumidor - PROCON, Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DEMLURB, Empresa Regional de 

Habitação - EMCASA, Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA. 

 

2.40. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, centralizadora, contratada, 

disponibilizará ao MUNICÍPIO, aplicativo, software, van, site, ou outra forma, cujo objetivo é a gestão financeira 

através de consulta, remessa de arquivos contendo as Ordens Bancárias em meio eletrônico, provenientes dos 

sistemas utilizados pelo MUNICÍPIO, e inclusive para geração e/ou efetivação dos créditos aos favorecidos, após o 

recebimento da Relação Externa - RE ou Ordem Bancária - OB, devidamente assinada em conformidade ao Decreto 

nº 12.556/2016, e legislação aplicável para administração indireta, sem ônus para o CONTRATANTE e para os 

FAVORECIDOS, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. 

 

2.41. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, centralizadora, contratada, 

disponibilizará para as entidades conveniadas à rede assistencial e educacional, aplicativo, software, cujo objetivo é 

a gestão financeira através de consulta, geração e efetivação dos créditos aos Favorecidos, sem ônus para todas as 

partes, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, conforme legislável aplicável. 

 

2.42. O floating, para o Lote 2 - pagamento de fornecedor, da prestação contratada, está definido de forma 

individualizada na Descrição do Objeto, sendo de D + 1 (no dia útil seguinte), e quando da necessidade, 

eventualmente, por parte do CONTRATANTE em D + 0 (no mesmo dia) devidamente solicitada. 

 

2.43. O CONTRATANTE e a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA irão viabilizar, mutuamente, os ajustes necessários 

para garantir a compatibilidade operacional e de sistemas de informática com a finalidade de garantir e permitir que 

qualquer das partes, a qualquer circunstância e tempo, verifique integral cumprimento da prestação de serviço 

contratada. 

 

2.43.1. O MUNICÍPIO a seu critério, para não ter descontinuidade do serviço público e manutenção da segurança 

financeira, migrará de forma gradativa em até 90 dias, todas as contas bancárias contempladas deste certame, com o 

apoio dos respectivos gestores e da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada.  

 

2.43.1.1. Iniciando pela CTU, após compatibilidade de remessa e retorno das informações dos pagamentos, através 

do sistema SIAFEM com o sistema da instituição contratada. 

 

2.43.1.2. Continuando pelas CTD, após compatibilidade de remessa e retorno das informações dos pagamentos, 

através do sistema SIAFEM com o sistema da instituição contratada. 

 

2.43.1.3 Fica vedada à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, a abertura de conta bancária de titularidade do Município, 

inclusive da Administração Direta, Indireta e Fundos Municipais, a ser migrada, sem prévia autorização do 

MUNICÍPIO, para o devido cadastro pelo mesmo, acesso as informações, inclusive para a gestão financeira, 

incluído de investimentos/aplicação financeira, conforme Lei 8.666/93, para o MUNICÍPIO não ter problemas na 

prestação de contas aos órgãos de fiscalização externos e internos, evitando dano ao erário. 

 

2.43.1.4 Fica vedada a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA encerrar as contas bancárias do MUNICÍPIO, inclusive de 

poupança, sem a expressa autorização formal pelo MUNICÍPIO.  

 

2.44. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, centralizadora, contratada, 

deverá disponibilizar toda a rede de agências atual e as novas agências, no território nacional, para o processamento 

de pagamentos de fornecedores com origem de recursos do Tesouro Municipal, através de Conta Bancária Única - 

CTU e para pagamento de fornecedores com origem de recursos vinculados ou não, através de Demais Contas 

Bancárias - CTD. 

 

2.45. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, centralizadora, contratada, 

deverá após o floating de D+1, cumprir as legislações do Sistema de Pagamento Brasileiro - SPB, vigentes e futuras, 

inclusive quanto aos prazos para os créditos dos recursos financeiros aos favorecidos, as transferências dos recursos 

financeiros intrabancárias, inclusive pagamento em espécie, será em D+0, e as transferências interbancárias através 

de TED em D+0, independente do valor. 
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2.46. O débito na conta bancária do MUNICÍPIO, em D+0, será realizado no dia da remessa do arquivo eletrônico 

no qual contém as Ordens Bancárias. 

 

2.47. O floating estabelecido é contado a partir da data do arquivo remessa. 

 

2.48. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, centralizadora, contratada, 

deverá liberar o pagamento dos fornecedores, condicionado: 

 

2.48.1. Ao perfeito processamento do registro da Ordem Bancária - OB remetido pelo CONTRATANTE através do 

arquivo de remessa OBN600/601; 

 

2.48.2 A disponibilização de recursos financeiros nas contas bancárias do MUNICÍPIO; 

 

2.48.3 A remessa da Relação Externa - RE à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do 

Brasil, Pública, centralizadora, contratada, contendo a (s) Ordem (ns) Bancária (s), ou a Ordem Bancária - OB, 

ambas devidamente assinadas, conforme Decreto nº 12.556/2016, e alterações futuras; 

 

2.49. O CONTRATANTE é o responsável exclusivo por informar com exatidão as contas correntes das Unidades 

Gestoras - UG´s, para débito, e as contas correntes dos Fornecedores, para crédito, por meio eletrônico dos arquivos 

de pagamentos e das informações físicas da Relação Externa - RE, contendo a (s) Ordem (ns) Bancárias (s) - OB´(s), 

ou a Ordem Bancária - OB. 

 

2.49.1. O MUNICÍPIO a seu critério, poderá realizar o pagamento de forma manual, solicitando a INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA que cumprirá o processamento através das regras estipuladas neste certame, em D+0, sem ônus para 

o CONTRATANTE, pelo prazo de 60 (sessenta) meses.  

 

2.50. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, centralizadora, contratada, 

remeterá, obrigatoriamente, diariamente, arquivo retorno de depuração contendo as Ordens Bancárias - OB´s, pagas 

e/ou canceladas ao MUNICÍPIO, com a finalidade de conciliação eletrônica, de suas contas bancárias, conforme os 

códigos de retorno detalhado deste Edital, a critério do MUNICÍPIO. 

 

2.51. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, centralizadora, contratada, 

cumprirá a devolução de recursos financeiros da Ordem Bancária - OB, não pagas e/ou rejeitadas ao MUNICÍPIO, 

através de crédito na conta bancária de origem do débito, em D+1, no dia útil seguinte ao da remessa do arquivo 

pelo MUNICÍPIO, CTU e CTD, para os casos de cancelamento via RE/OB ou já rejeitado na remessa do arquivo, 

será creditado em D+0, no mesmo dia. 

 

2.52. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, centralizadora, contratada, 

creditará o recurso financeiro ao MUNICÍPIO através de crédito na conta bancária de origem do débito, referente a 

Ordem Bancária - OB liberada ou não, e não paga, no prazo de 45 dias, após a remessa dos arquivos, pelo motivo de 

decurso de prazo, no mesmo dia do cancelamento. O CONTRATANTE a seu critério poderá autorizar o 

cancelamento antes do prazo de 45 dias. 

 

2.53. O CONTRATANTE irá comunicar aos seus fornecedores a impossibilidade do pagamento, quando da 

indisponibilidade dos recursos financeiros ou por problemas técnicos com os arquivos originados pelo MUNICÍPIO. 

Estes arquivos estarão automaticamente cancelados. 

 

2.54. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA disponibilizará o serviço de centralização de saldos, transferindo os recursos 

financeiros das contas bancárias centralizadas, para a conta bancária centralizadora, de forma automática, em D+0, 

conforme critério do MUNICÍPIO e contrato anexo, sem ônus para o CONTRATANTE, pelo período de 60 

(sessenta) meses.  

 

2.55. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA será responsável por arcar com os acréscimos legais (multa, juros, outros 

encargos) por perda de vencimento, caso o MUNICÍPIO cumpra o pagamento em tempo hábil, ora contratado, para 

o devido processamento da despesa pública dentro do vencimento, principalmente para o pagamento das obrigações 

ficais/trabalhistas/previdenciárias  entre outras e a dívida pública contratada.  

 

2.56. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA isentará todas as tarifas que sejam provenientes e decorrentes da prestação 

de serviços dos objetos, ora contratados, exceto a taxa de administração de aplicações da carteira de Portfólios de 

Fundos de Investimentos. 
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2.57. O MUNICÍPIO de Juiz de Fora, englobando a Administração Direta e Indireta, está isento de tarifas, despesas 

inerentes à movimentação financeira, pagamentos a Terceiros, Fornecedores, Credores, Favorecidos, Prestadores de 

Serviços, Auxílios, Benefícios e Assemelhados, Transferências de Recursos Financeiros Intrabancárias e 

Interbancárias, independente da titularidade, Obrigações Fiscais, inclusive abertura/manutenção/encerramento de 

contas bancárias, sob qualquer aspecto ou circunstâncias, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. 

 

2.57.1. O período de isenção para Transferências de Recursos Financeiros Interbancárias para pagamento de 

Fornecedor será no mínimo de 12 (doze) meses, a partir da contratação.  

 

2.58. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, sem caráter de exclusividade, sem preferência, poderá realizar a prestação 

de serviços provenientes e decorrentes deste certame, seja de natureza da despesa pública ou receita pública, entre 

outros, contratação e liquidação no País e no Exterior das operações de compra e venda de moeda estrangeira, cartão 

corporativo, outros serviços financeiros, conforme contrato próprio, sem ônus e a critério do MUNICÍPIO, pelo 

prazo de 60 (sessenta) meses. 

 

3. LOCAL, DATA, E HORÁRIO DE RECEBIMENTO E DE ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

3.1. A abertura desta licitação ocorrerá no dia 07 (sete) de junho de 2016, às 15:00 (quinze) horas, na Sala de 

Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, quando os interessados deverão apresentar os envelopes nº 01 - 

Propostas de Preços e nº 02 - Documentos de Habilitação ao Pregoeiro. 

 

3.2. Não será permitida a entrega de envelopes ou quaisquer outros documentos através de via postal, fax, e-mail e 

similares, exceto remessa de desistência de recurso administrativo. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. O credenciamento far-se-á pelo próprio sócio (dirigente/proprietário) ou por meio de instrumento público ou 

particular de mandato, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame em nome do proponente, em ambos casos se exigirá apresentação de cópia do Estatuto ou 

Contrato Social. 

4.1.1. A ausência de credenciamento não constituirá motivo de inabilitação do proponente ou desclassificação de sua 

proposta, também não o será, se o referido documento estiver inserido em quaisquer dos envelopes obrigatórios. 

 

4.1.1.1. Na ausência do credenciamento, o proponente ficará sem representante perante a Comissão, não podendo 

fazer consignar em ata suas observações, rubricar documentos, ofertar lances, bem como praticar os demais atos de 

um mandatário, persistindo esta situação até que a exigência do credenciamento seja atendida. 

 

4.2. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser apresentada declaração, sob as penas 

da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresas ou empresa de pequeno porte, 

estando aptas a usufruir do tratamento estabelecido na Lei Complementara nº 123/06, conforme Anexo IV. 

 

4.3. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser apresentada declaração subscrita pelo  

seu representante legal de que  a empresa não incorre em nenhuma das hipóteses previstas no § 4º, do artigo 3º, da 

Lei Complementar nº 123/06, conforme Anexo IV. 

 

4.4. Não será admitida nesta licitação a participação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA nas seguintes condições: 

 

a) Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; ou 

recuperação judicial ou extrajudicial; 

 

b) de interessados que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou 

punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso. 

 

c) Que estejam com intervenção ou suspensão, pelo Banco Central do Brasil - BCB, ou por outros órgãos públicos 

de fiscalização, em decorrência do comprometimento patrimonial, do descumprimento de normas do Conselho 

Monetário Nacional - CMN e do Banco Central do Brasil - BCB; 

 

d) Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si ou, ainda, qualquer 

que seja sua forma de constituição; 
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e) Que não tenham no MUNICÍPIO de Juiz de Fora rede de agência instalada; e, 

 

f) Estrangeiras que não funcionem no País ou que estejam encerrando suas atividades no País. 

 

5 - DA PROPOSTA DE PREÇO 

 

5.1 - A Proposta de Preços deverá ser digitalizada ou impressa eletronicamente em papel com identificação da 

sociedade (s) empresária (s), em 01 (uma) via, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 

identificada e assinada na última página e rubricada nas demais pelo representante legal da proponente, a ser 

entregue em envelope devidamente fechado e rubricado no lacre, contendo, na parte externa e frontal, as indicações: 

  

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016 -  SF 

ENVELOPE “01” - PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA: 

CNPJ: 

 

5.2. Na Proposta de Preços deverá constar: 

 

5.2.1. Declaração expressa de prazo de validade, não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da 

abertura do envelope “01”; 

 

5.2.2. Indicação do preço a que se propõe a pagar, que não poderá ser inferior ao valor mínimo estabelecido para cada 

Lote de: 

 

- LOTE 1 (Folha do funcionalismo do Poder Executivo Municipal e Aplicação das Disponibilidades do RPPS) 

 

R$ 21.000.000,00 (Vinte e um milhões de reais). 

 

- LOTE 2 (Investimentos das disponibilidades de caixa vinculados ou não e pagamento aos Fornecedores) 

 

R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais). 

 

5.3. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das disposições 

deste edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis, bem como aquelas que contiverem valores 

inferiores ao preço público mínimo estabelecido acima ou aquelas que ofertarem alternativas. 

 

5.4. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas 

neste edital e seus anexos. 

 

5.5. Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste Edital, nem preços ou vantagens baseados nas ofertas 

das demais proponentes. 

 

5.6. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e da apresentação de suas propostas. 

 

6. DA HABILITAÇÃO 

 

6.1. Para habilitação, deverá a sociedade (s) empresária (s) vencedora apresentar, no envelope nº 02 - Documentos 

de Habilitação, os documentos abaixo discriminados, em 1 (uma) via e em cópias autenticadas, obrigando-se a 

proponente a fornecer ao Pregoeiro os originais correspondentes em qualquer época que lhes forem solicitados. 

 

6.1.1. Os proponentes interessados na autenticação das cópias por funcionário da unidade que realiza a licitação 

deverão comparecer e solicitar a autenticação, preferencialmente, com no mínimo uma hora antes do início da 

sessão de abertura  da licitação. 

 

6.1.2. Não serão aceitos protocolos  nem documentos com prazo de validade vencido. 

 

6.1.3. Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, encadernados ou fixos em pasta própria e 

numerados, não devendo ser entregues soltos. 
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6.1.4. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o órgão emissor não 

declare a validade do documento, esta será de 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data de emissão, 

exceto o comprovante de inscrição no CNPJ e Atestado de Capacidade Técnica. 

 

6.1.5. Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em envelope indevassável, lacrado, 

contendo identificação do proponente na face externa e ainda os dizeres: 

 

CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016 - SF 

ENVELOPE “02” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA: 

CNPJ: 

 

Os proponentes deverão apresentar: 

 

6.2. Documentos relativos à habilitação jurídica: 

 

6.2.1 Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, 

no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

6.2.2 Autorização para funcionamento expedida pelo Banco Central do Brasil - BCB, nos termos do art. 10, inciso 

X, da Lei Federal nº 4.595/64; 

 

6.2.3 Decreto de autorização, em se tratando de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA em funcionamento no País, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

6.2.4. Declaração subscrita pelo representante legal da proponente de que ela não incorre em qualquer das condições 

impeditivas, especificando, conforme Anexo 6. 

 

6.2.4.1. Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 

 

6.2.4.2. Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública; 

 

6.2.4.3. Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro 

motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 

 

6.2.4.4. Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 

consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94. 

 

6.2.4.5. E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprometendo-se a 

comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA a ocorrência de quaisquer fatos supervenientes 

impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, 

e do artigo 97 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações. 

 

6.2.5. Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada 

pela emenda constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e 

de qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, conforme Anexo5. 

 

6.2.6. Declaração expressa de que o proponente preenche plenamente os requisitos de habilitação, bem como tem 

pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos, conforme 

Anexo 4. 

 

6.3. Documentos relativos à Regularidade Fiscal E TRABALHISTA: 

 

6.3.1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

 

6.3.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão 

Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 

 

6.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 
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6.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal; 

 

6.3.4.1. Nos Municípios em que não há emissão de Certidão Municipal Conjunta, o licitante deverá, 

obrigatoriamente, apresentar tanto a certidão negativa de tributos mobiliários quanto a de tributos imobiliários. 

 

6.3.5. Prova de Regularidade de Situação (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

 

6.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa, nos termos do Título VII - Da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto - Lei 

5.452, de 1º de maio de 1943.  

 

6.4. Documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

 

6.4.1. Balanço Patrimonial e demonstração de resultado do último exercício social exigível, assinados por bacharel 

ou técnico em Ciências Contábeis, legalmente habilitados, constando nome completo e registro profissional, que 

comprovem a boa situação financeira da pessoa jurídica, vedada a sua substituição por balancetes ou Balanços 

Provisórios. 

 

6.4.2. A licitante deverá demonstrar boa situação financeira, mediante apresentação de declaração de que o seu 

índice de Adequação de Capital (Índice de Basiléia) é de, no mínimo, 11% (onze por cento), calculado na 

conformidade das regras estabelecidas pela Resolução do Banco Central do Brasil - BCB nº 4.193/13 e normativos 

complementares. 

 

6.4.3. A instituição poderá apresentar a cópia da última Demonstração de Limites Operacionais - DLO, enviado ao 

Banco Central do Brasil - BCB, nos termos da Circular do Banco Central do Brasil - BCB nº 3.398/2008 e Carta-

Circular do Banco Central do Brasil - BCB nº 3.415/2009, para demonstrar o IB - Índice de Basiléia. Circular do 

Banco Central do Brasil - BCB nº 3.415/2009 - Documento normativo revogado pela Circular do Banco Central do 

Brasil - BCB nº 3.471/2010; Circular do Banco Central do Brasil - BCB nº 3.471/2010 - Documento normativo 

revogado pela Circular do Banco Central do Brasil - BCB nº 3.644/2013 e Circular do Banco Central do Brasil - 

BCB nº 3.616/2013. 

 

6.4.4. Certidão Cível Negativa, abrangendo Falência e Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida por 

distribuidor da sede do principal estabelecimento da pessoa jurídica na forma do que prescreve o artigo 3º, da Lei nº. 

11.101/05. 

 

6.4.4.1. Nas comarcas em que a Certidão emitida pelo cartório distribuidor não abranger os processos distribuídos 

no processo judicial eletrônico - PJE, o licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar tanto a certidão expedida pelo 

cartório distribuidor, quanto a certidão específica para processos judiciais eletrônicos. 

 

6.5. Documentos relativos à qualificação técnica: 

 

6.5.1. A documentação relativa à qualificação técnica consistir-se-á em: No mínimo, 01 (um) Atestado, fornecido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove já ter executado serviços 

bancários de pagamento do funcionalismo seja da administração direta ou da administração indireta e aplicação das 

disponibilidades do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, para o Lote 1, e serviços bancários de pagamento 

de fornecedores e favorecidos e aplicação das disponibilidades de caixa do MUNICÍPIO para o Lote 2. 

 

6.6. Não tendo a sociedade (s) empresária (s) classificada como vencedora do certame apresentado a documentação 

exigida, no todo ou em parte, será esta desclassificada, podendo a ela ser aplicada as penalidades previstas na 

legislação que rege o procedimento, e será convocada então a sociedade (s) empresária (s) seguinte na ordem de 

classificação. 

 

6.7. A documentação, na fase pertinente, será rubricada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes 

legais presentes e após examinada será anexada ao processo desta licitação, sendo inabilitados aqueles proponentes 

cuja documentação apresente irregularidades. 

 

6.8. A documentação exigida para atender ao disposto nos itens  6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3 e 6.4.3, poderá ser 

substituída, conforme disposto no parágrafo 3º do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, pelo Certificado de Cadastro 

Geral de Licitantes do Município de Juiz de Fora - CAGEL, com validade plena; conforme Decreto 7.654 de 

06 de dezembro de 2002; com ramo de atividade compatível com o objeto licitado.  
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6.9. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, com o número do 

CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte (condição válida, também, 

para pagamento dos serviços, se for o caso): 

 

6.9.1. se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em seu nome e de acordo com seu 

CNPJ, ou; 

6.9.2. se o licitante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em seu nome e de acordo com o 

número do CNPJ da filial, exceto quanto à certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio 

documento que é válido para matriz e filiais, Certidão de Débito relativo aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União e CNDT; 

6.9.3. se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial, os documentos deverão 

ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 

6.9.4. serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial aqueles documentos que, 

pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz; 

6.9.5. o não atendimento de qualquer exigência ou condição deste, item, implicará na inabilitação do licitante. 

 

7. DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO  

 

7.1. Aberta a Sessão, os interessados, ou seus representantes legais, entregarão ao Pregoeiro, devidamente lacrados, 

os envelopes nº 01 e nº 02. 

 

7.2. Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e proposta fora do prazo estabelecido neste Edital.  

 

7.3. Serão abertos, pelo Pregoeiro, todos os envelopes contendo as propostas de preços, ocasião em que se procederá 

a verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

 

7.3.1. Havendo diferença entre o preço unitário e o seu correspondente preço global, prevalecerá o cotado em preço 

unitário cabendo o Pregoeiro proceder à correção no valor global. 

 

7.4. Classificará as propostas, em ordem numérica crescente, a partir da de MAIOR OFERTA deste certame. 

 

7.5. No curso da sessão o pregoeiro classificará o autor da proposta da maior oferta e subsequentemente as que 

contenham valores não inferiores a 10 % da de maior oferta. 

 

7.5.1. Não havendo, pelo menos 03 (três) propostas de preços escritas, nas condições fixadas no item anterior, o 

Pregoeiro classificará, dentre os presentes, até o máximo de 03 (três), número que poderá ser ampliado em caso de 

empate, as melhores propostas subsequentes, para que seus autores participem de lances verbais quaisquer que 

sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.  

 

7.6. Para oferta de lances, o Pregoeiro convidará, individualmente, os proponentes classificados, a partir do autor da 

proposta de maior preço, e as demais, em ordem decrescente de valor. 

 

7.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do 

proponente desta fase do certame, caso em que valerá para o julgamento o valor da proposta escrita. 

 

7.8. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os proponentes manifestarem 

seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 

7.9. Dos lances ofertados não caberá retratação. 

 

7.10. Ao final dos lances, caso haja redução de preço, o percentual apurado entre o valor final e o valor inicial, será 

igualmente deduzido dos valores unitários, ou seja, de cada item. 

 

7.11. Caso não se realizem lances verbais, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 1º (primeiro) lugar, 

QUANTO AO OBJETO E VALOR, e  uma vez aceita a proposta dará sequência ao procedimento para análise do 

atendimento às condições de habilitação. 

 

7.12. Após a etapa anterior, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os documentos de 

"HABILITAÇÃO" do proponente que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições 

de habilitação fixadas no item "6" deste Edital. 
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7.13. Caso o proponente classificado em 1º (primeiro) lugar seja inabilitado, o Pregoeiro examinará a oferta 

subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e 

assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos do Edital.  

 

7.14. Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o proponente será declarado vencedor. 

 

7.15. Em qualquer das hipóteses anteriores, ainda poderá o Pregoeiro negociar, diretamente, com o proponente para 

que seja obtido preço melhor. 

 

7.16. Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todos os proponentes forem inabilitados, a 

Administração poderá fixar aos proponentes, na forma do art. 48, § 3º da Lei n.º 8.666/93, prazo para apresentação 

de nova proposta ou documentação, em Sessão Pública a ser definida pelo Pregoeiro. 

 

7.17. Qualquer proponente, desde que presente ou devidamente representado na Sessão, poderá manifestar imediata 

e motivadamente, no final da mesma, a intenção de recorrer, quando lhe será concedido prazo de 03 (três) dias para 

apresentação das razões do recurso, ficando os demais proponentes, desde logo, intimados para apresentarem contra-

razões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo daquele recorrente.  

 

7.17.1. Os recursos deverão ser entregues na Comissão Permanente de Licitação, em duas vias, sendo dado recibo 

em uma delas. 

 

7.17.2. Os recursos serão dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, por intermédio do 

pregoeiro, que os receberá e encaminhará devidamente instruído. 

 

7.18. Decorrido o prazo de recurso, sem que nenhum tenha sido interposto, ou decididos os porventura interpostos, a 

Comissão Permanente de Licitação remeterá o processo ao dirigente da unidade requisitante, para homologação e 

adjudicação do objeto. 

 

7.19. Nessa Sessão, o Pregoeiro dará continuidade ao certame, atendendo às regras e condições fixadas neste Edital. 

 

7.20. A falta de manifestação imediata e motivada do proponente em interpor recurso, na Sessão, importará na 

DECADÊNCIA do direito e na continuidade do certame pelo Pregoeiro, atendendo às regras e condições fixadas no 

Edital, opinando pela adjudicação do objeto da licitação ao  proponente vencedor. 

 

7.21. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e por todos 

os proponentes presentes. 

 

7.22. É facultado ao Pregoeiro no curso do procedimento sanear falhas, fazer complementação de insuficiências ou 

ainda, realizar correções de caráter formal. 

7.23. Os envelopes de habilitação ou proposta dos proponentes que forem inabilitados ou desclassificados e que não 

forem retirados pelos mesmos, permanecerão em poder da Comissão pelo prazo de 30 (trinta) dias, sendo após esse  

prazo expurgados. 

 

8. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

8.1. Será considerada vencedora a proposta de MAIOR OFERTA, para cada LOTE, de acordo com especificado no 

Edital. 

 

8.2. O objeto deste PREGÃO será adjudicado ao proponente cuja proposta seja considerada vencedora e que atenda 

as condições de habilitação. 

 

8.3. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, a classificação far-se-á, 

OBRIGATORIAMENTE, por SORTEIO, em ato público, na própria sessão, conforme disposto parágrafo 2º Art. 45 

da Lei n.º 8.666/93, ressalvada a observância da Lei Complementar nº 123/06, quando for o caso. 

 

9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
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9.1. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o proponente que não apontar as falhas ou 

irregularidades supostamente existentes no Edital até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a data de realização do 

Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame. 

9.2. Decairá também do direito de impugnar, perante a Administração, os termos deste edital, aquela que, tendo-o 

aceito sem objeção, vier a apontar depois da abertura dos envelopes de proposta ou habilitação, falhas ou 

irregularidades que o viciaram, hipótese que não será aceita como recurso. 

9.3. A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de participar do processo licitatório, ao 

menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. Acolhida a petição contra o ato convocatório  será 

designada nova data para a realização do certame, se for o caso, sendo corrigido o ato convocatório. 

 

10. DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E ASSINATURA 

 

10.1. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes quanto à interposição 

de recurso, o Pregoeiro opinará pela adjudicação do objeto licitado, o que posteriormente será submetido à 

autoridade competente. 

 

10.2. A autoridade competente homologará o resultado da licitação ao vencedor do certame, convocando o 

adjudicatário a assinar o Contrato dentro do prazo de no máximo 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que o 

mesmo for convocado para fazê-lo junto a Unidade Requisitante. 

 

10.3. A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar o Contrato, retomar a Sessão 

Pública e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual 

prazo, ou revogar a licitação independentemente da cominação do Art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

10.4. Decorrido o prazo do item 10.3, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo à Prefeitura o 

proponente convocado para a assinatura do contrato, será ele havido como desistente, ficando sujeito às seguintes 

sanções, aplicáveis isolada ou conjuntamente: 

 

10.5. Multa de 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta; 

 

10.6. Impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

 

10.7. A multa de que trata o item 10.5 deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação 

da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis. 

 

11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

 

11.1. Os serviços contratados terão vigência pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a partir da data de assinatura do (s) 

contrato (s) e anexo (s), para cada Lote objeto do certame.  

 

11.1.1. LOTE 1: Os serviços contratados do Pagamento do Funcionalismo do Poder Executivo Municipal e 

Aplicação Financeira das Disponibilidades do Regime Próprio de Previdência do Município de Juiz de Fora, pelo 

prazo de 60 (sessenta) meses, a partir da data de assinatura do contrato. 

 

11.1.2. LOTE 2: Os serviços contratados de Investimentos das Disponibilidades de Caixa, e Pagamento aos 

Fornecedores, Credores, Favorecidos de Forma Geral do Poder Executivo Municipal, pelo prazo de 60 (sessenta) 

meses, a partir da data de assinatura do contrato. 

 

11.2. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

 

11.2.1. Os serviços contratados desta licitação, contemplando o LOTE 1 - Pagamento do Funcionalismo do Poder 

Executivo Municipal e Aplicação Financeira das Disponibilidades do Regime Próprio de Previdência do Município 

de Juiz de Fora, e o LOTE 2 - Aplicação Financeira das Disponibilidades de Caixa do MUNICÍPIO e Pagamento a 

Fornecedores, Credores e Favorecidos do MUNICÍPIO, serão prestados pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

PÚBLICA ou PRIVADA para o LOTE 1 e INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PÚBLICA para o LOTE 2, além das 

prestações de serviços decorrentes desta contratação, que está detalhadamente especificado, quantificado e 

qualificado, no Termo de Referência, no Edital e seus Anexos, que fazem parte integrante, indispensável e 

insubstituível deste procedimento. As prestações serão sem ônus para o CONTRATANTE, funcionalismo, 
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favorecido e contribuinte, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. Exceto a taxa de administração de aplicações da 

carteira de Portfólios de Fundos de Investimentos durante o prazo da vigência contratual. 

 

11.2.1.1. Excetuam-se os casos definidos no LOTE 2, em que haja previsão legal ou contratual para a centralização, 

processamento e gerenciamento da movimentação financeira em outras instituições bancárias. 

 

11.2.2. O CONTRATANTE e a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Privada 

e/ou Pública, centralizadora, contratada, assinarão o contrato de prestação de serviço inerentes ao CONTRATO - 

LOTE 1 - ANEXO 7, e ANEXOS: 7.A, 7.B, 7.C e 7.D, e o CONTRATANTE e a INSTIUIÇÃO FINANCEIRA 

Pública, centralizadora, assinarão o CONTRATO - LOTE 2 - ANEXO 8, e ANEXOS: 8.A, 8.B e 8C, ambos, em até 

10 dias após declarado o vencedor deste certame, de forma a garantir a legalidade e permitir que qualquer das partes, 

a qualquer circunstância e tempo, verifique o integral cumprimento da prestação de serviços contratada.  

 

11.2.2.1. A Secretaria de Administração de Recursos Humanos - SARH, Gestora do CONTRATO - LOTE 1 - 

ANEXO 7 e ANEXOS: 7.A, 7.B, 7.C e 7.D; 

 

11.2.2.2. A Secretaria da Fazenda - SF, Gestora do CONTRATO - LOTE 2 - ANEXO 8 e ANEXOS: 8.A, 8.B e 8 C; 

 

11.2.2.3. A Administração Indireta, CESAMA, DEMLURB, EMCASA, EMPAV, FUNAFA, MAPRO e PROCON, 

respectivamente, darão anuência expressa nos 02 (dois) CONTRATOS: 

 

11.2.2.3.1 CONTRATO - LOTE 1 (ANEXO 7), ANEXOS: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7;  

 

11.2.2.3.2 CONTRATO - LOTE 2 (ANEXO 8), ANEXOS: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7.  

 

11.2.3. Em virtude da existência de contrato atualmente em vigor, de prestação de serviços que compreende o objeto 

ora licitado, firmado em 05 de Junho de 2012, eventual rescisão contratual, inclusive o pagamento integral em única 

parcela de eventuais valores, serão honrados pelo MUNICÍPIO, conforme legislação aplicável. 

 

12. DAS DEFINIÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS 

 

12.1. Os serviços contratados desta licitação, e decorrentes das mesmas, que envolvem as receitas e despesas 

públicas, entre outros, do Poder Executivo Municipal, englobando a Administração Direta e Indireta, contempladas 

neste certame, terão competição através do processo licitatório, com a participação das INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS PRIVADAS E PÚBLICAS, para o LOTE 1, e as INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, para o LOTE 

2, estas que estejam regularmente em atividade e autorizada pelo Banco Central do Brasil - BCB, estão 

detalhadamente especificados, quantificados e qualificados, no Termo de Referência, no Edital e seus Anexos, que 

fazem parte integrante, indispensável e insubstituível deste procedimento. 

  

12.2. A atual estrutura administrativa do Poder Executivo, e os novos órgãos e entidades do Poder Executivo 

Municipal, que forem criados na vigência deste instrumento, ou que tenham suas estruturas modificadas, fundidas 

ou transformadas, estão contempladas nesta contratação. 

 

12.3. O atual quadro do funcionalismo do Poder Executivo Municipal, caso haja o ingresso de novos, sob qualquer 

vínculo empregatício, estão contemplados neste certame. 

 

12.4. Os valores projetados para os anos subseqüentes, que compõe este edital, tiveram como metodologia a 

estimativa IPCA - expectativa de mercado de 31 de dezembro de 2015, site do Banco Central do Brasil - BCB, mais 

o crescimento vegetativo de 3% a.a., demonstrando uma tendência de crescimento dos valores futuros, apenas 

economicamente, sem levar em consideração negociação salarial, atual e futura, ressaltando também, que as futuras 

contratações de funcionalismo, através de concurso público, que este governo já sinalizou sua realização, também 

não entraram nos valores projetados, devido a sua não efetivação.  

 

12.5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA irá operacionalizar a logística da abertura da conta bancária do 

funcionalismo do Poder Executivo Municipal, inclusive os novos, conforme critério e indicação do 

CONTRATANTE, com responsabilidade da abertura da conta exclusiva da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA e do 

funcionalismo do Poder Executivo Municipal, conforme pacotes de serviços definidos neste edital. 

 

12.6. A todo o funcionalismo do Poder Executivo Municipal é exercido o direito a PORTABILIDADE. 
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12.7. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada prestará serviços de concessão de crédito a servidores efetivos e 

ocupantes de cargo em comissão, mediante consignação em folha de pagamento, sem caráter de exclusividade, com 

taxa diferenciada, praticada pelo mercado financeiro, trazendo benefício ao funcionalismo do poder executivo 

municipal em conformidade com os requisitos necessários, através de convênio próprio e legislação aplicável em 

vigor ou futura, conforme Decreto Municipal nº 9.891/2009. 

 

12.8. O servidor que tem empréstimo consignado continuará a ter o desconto na folha de salários, e o 

CONTRATANTE repassará para a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA do empréstimo, conforme legislação aplicável. 

 

12.9. O floating no que refere-se a transferência/pagamento de numerário ao funcionalismo do Poder Executivo 

Municipal, será de D + 1 (no dia útil seguinte), e excepcionalmente quando da necessidade por parte do 

CONTRATANTE em D + 0 (no mesmo dia), a contar da data de liberação do arquivo eletrônico pela 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, sem ônus para o MUNICÍPIO e o funcionalismo do Poder Executivo Municipal. 

 

12.10. O MUNICÍPIO, a seu critério, a qualquer tempo e hora, definirá e utilizará o (s) aplicativo (s), software (s), 

disponibilizado (s) pela (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s), definidos no LOTE 1 e LOTE 2, no qual já está 

(ao), incluído (s) sua (s) devida (s) capacitação (ões) de utilização da (s) ferramenta (s) aos usuários indicados pelo 

MUNICÍPIO a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, todos pertencentes ao quadro do Poder Executivo Municipal, da 

Administração Direta e Indireta do Município, inclusive as entidades educacionais e sociais. 

 

12.11.  A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá apresentar e manter durante a vigência da contratação a 

regularidade fiscal com a União, Estado e MUNICÍPIO. 

 

12.12. As penalidades do não pagamento do valor do certame, assinatura e cumprimento do contrato estão definidas 

a parte. 

 

12.13. O CONTRATANTE, Administração Direta e Indireta, deverá indicar o órgão (aos) e servidor (es) 

responsável (eis) para gerir, acompanhar, fiscalizar, individualmente, conforme contratos anexos ou próprios e/ou 

decorrentes desta contratação. 

 

12.14. A Secretaria de Administração e Recursos Humanos - SARH, gestora do LOTE 1 - ANEXO 7, através de 

Portaria, designará os servidores responsáveis para gestão e fiscalização do CONTRATO LOTE 1 e ANEXOS: 7.A, 

7.B, 7.C, e 7.D, conforme legislação aplicável. 

 

12.14.1.  A administração indireta: CESAMA, DEMLURB, EMCASA, EMPAV, FUNAFA, MAPRO e PROCON, 

respectivamente, nomearão os gestores e fiscais de contratos, para o LOTE 1- ANEXO 7, conforme legislação 

aplicável. 

 

12.15. A Secretaria da Fazenda - SF gestora do LOTE 2 -ANEXO 8, através de Portaria, designará os servidores 

responsáveis para gestão e fiscalização do CONTRATO LOTE 2, ANEXOS: 8.A, 8.B e 8.C, conforme legislação 

aplicável. 

 

12.15.1. A administração indireta: CESAMA, DEMLURB, EMCASA, EMPAV, FUNAFA, MAPRO e PROCON, 

nomearão os gestores e fiscais de contratos, para o LOTE 2 (ANEXO 8), conforme legislação aplicável. 

 

12.16. A administração Indireta, CESAMA, DEMLURB, EMCASA, EMPAV, FUNAFA, MAPRO e PROCON, 

respectivamente, darão anuência expressa nos 02 (dois) CONTRATOS : 

 

12.16.1. CONTRATO - LOTE 1 (ANEXO 7), ANEXOS: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7;  

 

12.16.2. CONTRATO - LOTE 2 (ANEXO 8), ANEXOS: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7. 

 

12.17. O formulário de autorização para abertura de contas do funcionalismo municipal, será remetido à 

INSTITUIÇÃO FIANCEIRA, conforme legislação aplicável vigente e futura, através da RESOLUÇÃO nº 050 de 

28 de dezembro de 2010, art. nº 56, conforme servidores identificados e qualificados através da formalização de 

Ofício da Secretaria de Administração e Recursos Humanos - SARH, para seu devido cumprimento, e legislação 

aplicável para a administração indireta. 

 

12.18. Os órgãos não assumirão, inclusive para efeitos da Lei nº 8.078/1990 - Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor, quaisquer responsabilidades pelas atividades exercidas pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

contratada. 
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12.19. DA CESSÃO – O PROPONENTE somente poderá ceder, parcialmente, o objeto do contrato, mediante 

prévia e expressa autorização da autoridade gestora do contrato e desde que o cessionário preencha os requisitos de 

habilitação jurídica, financeira, técnica e fiscal consignados no ato convocatório do certame.  

 

12.20. Excetuam-se os casos em que haja previsão legal ou contratual para a centralização, processamento e 

gerenciamento em outras instituições financeiras. 

 

13. DAS PENALIDADES 

 

13.1. Os casos de inexecução do objeto, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e 

inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no Art. 87 da Lei nº 8.666/93, 

no que couber. 

 

13.2. A licitante que apresentar documentação inverossímil, praticar atos ilícitos ou falta grave, ou cometer fraude, 

será inabilitada ou desclassificada, sujeitando-se, ainda, segundo a gravidade da falta cometida, à aplicação das 

seguintes penalidades:  

 

13.2.1. Suspensão temporária do direito de licitar com o Município de Juiz de Fora, bem como o impedimento de 

com ele contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.  

 

13.2.2. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 

  

13.2.2.1. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, após decorrido 05 (cinco) anos da 

declaração, requerer a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se a 

empresa ressarcir a Administração pelo prejuízos resultantes, e desde que cessados os motivos determinantes da 

punição.  

 

13.2.2.2. A desistência da proposta, lance ou oferta, dentro do prazo de sua validade; a não apresentação dos 

documentos de habilitação no prazo estabelecido, a recusa em assinar o Termo de Contrato, dentro do prazo e 

condições estabelecidos, ensejarão a cobrança pela PREFEITURA DE JUIZ DE FORA Município, por via 

administrativa ou judicial, de multa de até 10% (dez por cento) do valor total estimado do contrato, lance ou oferta, 

de acordo com a gravidade da infração, sem prejuízo da aplicação da penalidade prevista no subitem 13.2. 

  

13.2.2.3. As sanções estabelecidas neste item poderão ser aplicadas, garantida a defesa prévia do interessado, no 

respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias para declaração de inidoneidade e prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

as demais penalidades. 

 

13.3. A aplicação de penalidades previstas para os casos de inexecução do objeto, erro de execução, execução 

imperfeita, atraso injustificado, inadimplemento contratual e demais condutas ilícitas será de competência da 

autoridade gestora da despesa, nos termo do § 3º, do art. 87, da Lei nº 8.666/93. 

 

13.4. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor total da proposta aos licitantes que derem causa a 

tumulto durante a sessão pública de licitação ou ao retardamento dos trabalhos em razão de comportamento 

inadequado e atitudes injustificadas e infundadas de seus representantes. 

 

14. DAS OBRIGAÇÕES 

 

14.1. DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

 

14.1.1. A (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) contratada (s) deverá (ão) estar em conformidade com a 

Resolução do Banco Central do Brasil - BCB nº 4.019/2011 que dispõe sobre medidas prudenciais preventivas 

destinadas a assegurar a solidez, a estabilidade e o regular funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. 

 

14.1.2. A (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) contratada (s) deverá (ão) indicar a agência do MUNICÍPIO 

de Juiz de Fora e o (s) funcionário (s) responsável (is) para gerir, acompanhar, fiscalizar as prestações de serviços 

contratadas, para a Administração Direta e Indireta, decorrentes de contratos anexos, próprios, e/ou decorrentes 

desta contratação.  
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14.1.3. A (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) contratada (s) deverá (ão) manter os sistemas operacionais e 

sistemas de informática de forma a garantir o melhor padrão de qualidade, disponibilizando as informações 

necessárias ao CONTRATANTE, através de sua equipe de atendimento, para a devida operacionalização dos 

negócios envolvidos e o devido acompanhamento pelo CONTRATADO, a qualquer tempo e circunstância.  

 

14.1.4. A (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) contratada (s) deverá (ão) adequar ao padrão tecnológico dos 

sistemas de informática utilizado pelo MUNICÍPIO, para a Administração Direta e Indireta, e ou melhorá-los com a 

devida customização para o MUNICÍPIO, sem ônus para o CONTRATANTE. 

 

14.1.5. A (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) contratada (s) deverá (ao) adequar, imediatamente e 

obrigatoriamente, à integração de informações eletrônicas, remessa, retorno, através do Governança Brasil - 

GOVBR utilizado para o pagamento do funcionalismo do Poder Executivo Municipal; e através do SIAFEM - 

Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios, utilizado para o pagamento do 

fornecedor/favorecido, ou outro sistema a ser utilizado pelo Município, através da administração direta e 

administração indireta. 

 

14.1.6. A (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) contratada (s) é (são) responsável (is) por executar com 

fidedignidade a movimentação financeira do MUNICÍPIO, em cumprimento a legislação do Sistema de Pagamento 

Brasileiro - SPB. 

 

14.1.7. A (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) contratada (s) irá (ao) executar os serviços de acordo com a 

melhor técnica aplicável a trabalhos de cada natureza, efetuando-os com zelo e diligência, e com a rigorosa 

observância do sigilo e confidencialidade das informações a que a (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) 

contratada (s) tiver (em) acesso, obrigando-se a observar outros detalhes e ordens definidas pelo MUNICÍPIO. 

 

14.1.8. A (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) contratada (s) responsabilizar-se-á por todos os ônus e 

tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentes sobre os serviços contratados, bem como cumprir, 

rigorosamente, todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas ao pessoal que empregar 

para a execução dos serviços, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos. 

 

14.1.9. A (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) e o CONTRATANTE irão viabilizar, mutuamente, os ajustes 

necessários para garantir a compatibilidade operacional e de sistemas de informática com a finalidade de garantir e 

permitir que qualquer das partes, a qualquer circunstância e tempo, verifique o integral cumprimento da prestação de 

serviço contratada. 

 

14.1.10. A (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) e o CONTRATANTE assinarão todos os contratos de 

prestação de serviços, de forma a garantir a legalidade e permitir que qualquer das partes, a qualquer circunstância e 

tempo, verifique o integral cumprimento da prestação de serviço contratada. 

 

14.1.11.  A (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) contratada (s) deverá (ao) disponibilizar o gerente e as 

equipe técnica (s), para o pronto atendimento com capacidade de atender o CONTRATANTE a contento de forma a 

zelar pelo recurso público evitando assim dano ao erário, e consequentemente, as medidas cabíveis por parte do 

CONTRATANTE. O MUNICÍPIO terá atendimento diferenciado, em função do volume de recursos financeiros 

públicos e complexidade dos serviços financeiros envolvidos. 

 

14.1.12. A (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) contratada (s) disponibilizará (ao) os melhores fundos de 

investimentos, dentro da política de segurança e preservação do patrimônio, com as melhores rentabilidades, 

independente do número de contas bancárias e volume de recursos das mesmas. O tratamento não será 

individualizado por conta bancária, mas sim tratamento unificado e global, para cada CNPJ da Administração Direta 

e Indireta. 

 

14.1.13. A (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) contratada (s) irá (ão) disponibilizar através de site na 

internet, aplicativo, software, de movimentação financeira para gestão das contas bancárias, investimentos, 

movimentação financeira, inclusive para gerar pagamento a terceiros e remessa de arquivos eletrônicos para créditos 

dos favorecidos, sem custo para o MUNICÍPIO, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. 

 

14.1.14. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada será responsável por arcar com os acréscimos legais (multa, 

juros, outros encargos) por perda de vencimento, caso o MUNICÍPIO cumpra o pagamento em tempo hábil, ora 

contratado, para o devido processamento da despesa pública dentro do vencimento, principalmente para o 

pagamento das obrigações ficais/trabalhistas/previdenciárias entre outras e a dívida pública contratada. 
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14.1.15. É VEDADO a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada, realizar movimentações financeiras de 

aplicação/resgate, sem prévia e expressa autorização dos servidores titulares, qualificados e identificados, através da 

RESOLUÇÃO n.° 096 - SF - 05 de abril de 2016, art. nº 21, art. nº 24 e art. nº 28, isoladamente, e a legislação 

aplicável para a Administração Direta e Indireta. 

14.1.16. É obrigatório a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA formalizar imediatamente ao MUNICÍPIO, ocorrência de 

novas contas de titularidade da administração direta, indireta e fundos municipais, abertas, principalmente pelos 

órgãos repassadores de recursos financeiros estaduais e federais, e inclusão no software/aplicativo, para o primeiro 

ingresso de recursos financeiros, no qual se dará o controle da gestão financeira para a Administração Direta e 

Indireta. Esta formalização deverá ser encaminhada ao servidor titular identificado e qualificado através da 

RESOLUÇÃO nº 096 - SF - 05 de abril de 2016, art. nº 21 e art. nº 24, e legislação aplicável para a Administração 

Direta e Indireta. 

 

14.1.16.1. Quando da falta da informação formal pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, gerar dano ao erário pela 

falta de aplicação financeira, o MUNICÍPIO tomará as medidas cabíveis para o ressarcimento com os devidos 

acréscimos legais. 

 

14.1.17. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

14.2. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

14.2.1. O CONTRATANTE, Administração Direta e Indireta, deverá indicar o órgão (aos) e servidor (es) 

responsável (eis) para gerir, acompanhar, fiscalizar, individualmente, conforme contratos anexos ou próprios e/ou 

decorrentes desta contratação. 

 

14.2.2. A Secretaria de Administração e Recursos Humanos - SARH, gestora do LOTE 1, através de Portaria, 

designará os servidores responsáveis para gestão e fiscalização do contrato, conforme legislação aplicável. 

 

14.2.2.1. A administração indireta, respectivamente, nomeará os gestores e fiscais de contratos, conforme legislação 

aplicável. 

 

14.2.3. A Secretaria da Fazenda - SF gestora do LOTE 2, através de Portaria, designará os servidores responsáveis 

para gestão e fiscalização do contrato, conforme legislável aplicável.  

 

14.2.3.1. A administração indireta, respectivamente, nomeará os gestores e fiscais de contratos, conforme legislação 

aplicável. 

 

14.2.4. O CONTRATANTE irá manter na (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s), os recursos financeiros para 

garantir a prestação de serviços da contratada, para o objeto deste certame. 

 

14.2.5. O CONTRATANTE é o responsável por gerar as informações com exatidão, clareza, fidedignidade, da conta 

bancária de origem, para débito, e destino, para crédito, a correta identificação do favorecido, e o valor, referente ao 

pagamento do funcionalismo público do Poder Executivo Municipal, para o cumprimento da Legislação do Sistema 

de Pagamento Brasileiro - SPB. 

 

14.2.6. O CONTRATANTE irá acrescentar novos servidores ativos, funcionários e inativos, novos órgãos, 

imediatamente, conforme contratos anexos ou próprios e/ou decorrentes desta contratação, inclusive caso haja 

qualquer alteração, inclusão, fusão, reestruturação do atual organograma da Administração Direta e Indireta. 

 

14.2.7. O CONTRATANTE e a (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) irão viabilizar, mutuamente, os ajustes 

necessários para garantir a compatibilidade operacional e de sistemas de informática com a finalidade de garantir e 

permitir que qualquer das partes, a qualquer circunstância e tempo, verifique o integral cumprimento da prestação de 

serviço contratada. 

 

14.2.8. O CONTRATANTE e a (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) contratada assinarão todos os contratos 

de prestação de serviço, imediatamente, de forma a garantir a legalidade e permitir que qualquer das partes, a 

qualquer circunstância e tempo, verifique o integral cumprimento da prestação de serviço contratada. 
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14.2.9. O CONTRATANTE será o responsável pela gestão dos recursos financeiros provenientes das 

disponibilidades de caixa do MUNICÍPIO, inclusive para as disponibilidades de caixa do Regime Próprio de 

Previdência do Município de Juiz de Fora, ambos, em conformidade com legislação aplicável vigente e alterações 

futuras. 

 

15. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

LOTE 1 - Folha Funcionalismo do Poder Executivo Municipal e Aplicação das Disponibilidades do RPPS. 
 

R$ 21.000.000,00 (Vinte e um milhões de reais). 

 

Total de servidores:  16.116 (dezesseis mil, cento e dezesseis) 

 

O pagamento será em parcela única, em até 10 (dez) dias úteis, após o pagamento da primeira folha de salários do 

funcionalismo do Poder Executivo Municipal com a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada, e publicação do 

extrato do contrato no Diário Oficial do MUNICÍPIO, mediante crédito em conta bancária a ser informada pela 

Administração Municipal, através da Secretaria da Fazenda. 

 

LOTE 2 - Aplicação das disponibilidades de caixa do Município e pagamento aos Fornecedores/Favorecidos 

do Município. 
 

R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais). 

 

O pagamento será em parcela única, em até 10 (dez) dias úteis, após o início dos primeiros pagamentos dos 

Fornecedores através da CTU do Poder Executivo Municipal, e publicação do extrato do contrato no Diário Oficial 

do MUNICÍPIO, mediante crédito em conta bancária a ser informada pela Administração Municipal, através da 

Secretaria da Fazenda.  

 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1. Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação e/ ou elaborarem proposta 

relativa ao presente PREGÃO. 

 

16.2. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato 

superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

16.3. O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e 

representantes dos proponentes. 

 

16.4. Recomenda-se aos proponentes que estejam no local marcado, com antecedência de 30 (trinta) minutos do 

horário previsto. 

 

16.5. Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital poderão ser obtidos junto a 

CPL/PJF através do e-mail: pregaopresencial@pjf.mg.gov.br ou pelo fax (32)3690-8184, nos dias úteis no horário 

das 15 às 17 horas. 

 

16.6. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 

qualquer fase da licitação. 

 

16.7. No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou indenização, poderá a 

licitação ter: 

a) adiada sua abertura; 

b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação. 

 

16.8. Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente Edital serão sanados pela CPL/PJF obedecida a 

legislação vigente.  

 

16.9. Serão consideradas desclassificadas as propostas que forem incompatíveis com os requisitos e condições 

fixadas neste Edital. 

 

mailto:cpl@pjf.mg.gov.br
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16.10. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o Foro da cidade de 

Juiz de Fora/MG, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

16.11. Fazem  parte deste Edital os seguintes anexos: 

 

Anexo 1 - Termo de Referência 

Anexo 1.A- Lista das entidades da Administração Indireta 

Anexo 1.B- Memória do Ativo Financeiro 

Anexo 2 - Modelo de Credenciamento  

Anexo 3 - Modelo da Proposta Comercial 

Anexo 4 - Modelo de Declaração de Habilitação e Pleno Conhecimento  

Anexo 5 - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica 

Anexo 6 - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo 

Anexo 7- Minuta de Contrato - LOTE 1 

Anexo 7.A - Modelo de Operacionalização Pagamento Funcionalismo 

Anexo 7.B - Modelo de Operacionalização Investimento Disponibilidade de Caixa do RPPS 

Anexo 7.C - Modelo de Operacionalização Contracheque 

Anexo 7.D - Modelo de Operacionalização Assessoria Previdenciária e Cálculo Atuarial 

Anexo 7.1. - Termo de Adesão (CESAMA) 

Anexo 7.2 - Termo de Adesão (DEMLURB) 

Anexo 7.3 - Termo de Adesão (EMCASA) 

Anexo 7.4 - Termo de Adesão (EMPAV) 

Anexo 7.5 - Termo de Adesão (FUNALFA) 

Anexo 7.6 - Termo de Adesão (MAPRO) 

Anexo 7.7 - Termo de Adesão (PROCON) 

Anexo 8 - Minuta de Contrato - LOTE 2 

Anexo 8.A - Modelo de Operacionalização Investimento Disponibilidade de Caixa do Município 

Anexo 8.B - Modelo de Operacionalização de Pagamento de Fornecedores 

Anexo 8.C - Modelo de Operacionalização da Centralização de Saldos 

Anexo 8.1. - Termo de Adesão (CESAMA) 

Anexo 8.2 - Termo de Adesão (DEMLURB) 

Anexo 8.3 - Termo de Adesão (EMCASA) 

Anexo 8.4 - Termo de Adesão (EMPAV) 

Anexo 8.5 - Termo de Adesão (FUNALFA) 

Anexo 8.6 - Termo de Adesão (MAPRO) 

Anexo 8.7 - Termo de Adesão (PROCON) 

 

 

Prefeitura de Juiz de Fora, .20 de  maio. de 2016. 

 

 

Comissão Permanente de Licitação 
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PREGÃO PRESENCIAL nº  088/2016 - SF 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  

 

DO OBJETO 

 

LOTE 1 

 

- PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL  
 

1.1. Contratação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública ou Privada, em 

caráter de exclusividade, para operar os serviços de processamento e gerenciamento de créditos provenientes da 

folha de pagamento de agentes políticos, servidores ativos, servidores temporários, estagiários, funcionários, 

servidores inativos, aposentados, pensionistas e demais beneficiários do MUNICÍPIO de Juiz de Fora da 

Administração Direta e Indireta, inclusive os órgãos e entidades do Poder Executivo, que forem criados na vigência 

deste instrumento, ou que tenham suas estruturas modificadas, fundidas ou transformadas. 

 

1.1.1. Administração Direta: Comissão Permanente de Licitação - CPL, Secretaria de Agropecuária e Abastecimento 

- SAA, Secretaria de Administração e Recursos Humanos - SARH, Secretaria de Atividades Urbanas - SAU, 

Secretaria de Comunicação Social - SCS, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Geração de 

Emprego e Renda - SDEER, Secretaria de Desenvolvimento Social - SDS, Secretaria de Educação - SE, Secretaria 

de Obras - SO, Secretaria da Fazenda - SF, Secretaria de Esporte e Lazer - SEL, Secretaria de Governo - SG, 

Secretaria de Meio Ambiente - SMA, Secretaria de Transporte e Trânsito - SETTRA, Procuradoria Geral do 

Município - PGM, Secretaria de Saúde - SS, Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG. 

 

1.1.2. Administração Indireta: Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização - EMPAV, Fundação Cultural 

Alfredo Ferreira Lage - FUNALFA, Fundação Museu Mariano Procópio - MAPRO, Agência de Proteção e Defesa 

do Consumidor - PROCON, Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DEMLURB, Empresa Regional de 

Habitação - EMCASA, Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA. 

 

1.2. A Administração Indireta participa desta licitação, conforme termos de anuência, todas relacionadas no item 

1.1.2, acima, todas com sede neste MUNICÍPIO de Juiz de Fora. 

 

1.3. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada poderá operar a concessão de crédito, mediante consignação em 

folha de pagamento, sem caráter de exclusividade, através de convênio próprio e legislação aplicável em vigor ou 

futura, conforme Decreto Municipal nº 9.891/2009. 

 

1.4. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada obrigatoriamente deve assegurar a faculdade de transferência 

(PORTABILIDADE) conforme legislação aplicável vigente e futura, através da Resolução do Banco Central do 

Brasil - BCB nº 3.402/2006, com disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de depósito de titularidade 

do funcionalismo do Poder Executivo Municipal, por eles livremente abertas, conforme item nº. 2.7, abaixo. 

 

1.5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada disponibilizará as informações relativas a contracheques em 

autoatendimento e internet para o funcionalismo do Poder Executivo Municipal, conforme contrato anexo, sem ônus 

para o Município, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. 

 

1.6. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada irá instalar e manter obrigatoriamente no mínimo, 01 (um) Posto de 

Atendimento Bancário - PAB no Conjunto Arquitetônico Tancredo Neves, situado na Av. Brasil, nº 2.001, Centro, 

cujo local de instalação será definido pelo MUNICÍPIO, no qual o atendimento será preferencialmente ao 

Funcionalismo Municipal, e facultado no mínimo 01 (um) preposto da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ou a própria 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA pertencente à rede arrecadadora, a instalar no Espaço Cidadão situado na Av. Rio 

Branco, nº 2.234, Centro/Parque Halfeld, ambos em até 180 dias da assinatura do contrato, de forma a assegurar o 

melhor atendimento ao Funcionalismo Municipal, ao Contribuinte, e ao MUNICÍPIO, conforme contrato próprio, 

sem ônus da utilização do espaço para a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, e sem ônus de instalação para o Município, 

pelo prazo de 60 (sessenta) meses. 

 

- APLICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO 

MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS 
 

1.7. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada deve assegurar e disponibilizar os investimentos em conformidade 

com legislação em vigor e futura, Resolução do Banco Central do Brasil - BCB nº 3.922/2010 e nº 4.392/2014, para 
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gestão própria do Regime Próprio de Previdência do Município de Juiz de Fora, terminologia amplamente conhecida 

como Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. 

 

1.8. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada deve disponibilizar os segmentos de aplicação e produtos 

financeiros, para gestão própria pelo MUNICÍPIO, conforme o art. 2º da Resolução do Banco Central do Brasil - 

BCB nº 3.922/2010 e nº 4.392/2014: 

 

I - Renda Fixa; 

II - Renda Variável; 

 

1.9. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada deve disponibilizar opções de produtos financeiros para 

diversificação da política de investimento conforme incisos, do art. 7º e art. 8º, da Resolução Banco Central do Brasil 

- BCB nº 3.922/2010 e nº 4.392/2014, transcritos abaixo, e alterações futuras, com a finalidade de cumprirmos a 

legislação e seus limites, a meta anual de investimentos, fundamentalmente através da diversificação da política de 

investimento, para gestão própria pelo MUNICÍPIO: 

 

Art. 7º da Resolução 3.922/2010 - Renda Fixa: 

 

I - até 100% (cem por cento) em: 

 

a. títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC); 

 

b. cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos prevejam 

que suas respectivas carteiras sejam representadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea "a" deste inciso 

e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de 

Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice 

atrelado à taxa de juros de um dia; 

 

II - até 15% (quinze por cento) em operações compromissadas, lastreadas exclusivamente pelos títulos definidos na 

alínea "a" do inciso I; 

 

III - até 80% (oitenta por cento) em: 

 

a. cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de 

desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto e cuja política de investimento assuma o 

compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de 

Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia; 

 

b. cotas de fundos de índices de renda fixa cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem 

refletir as variações e rentabilidade dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração 

Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia; 

 

(Inciso III com redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.) 

 

 IV - até 30% (trinta por cento) em: 

 

a. cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de 

desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto; 

 

b. cotas de fundos de índices cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem refletir as 

variações e rentabilidade de índices de referência de renda fixa; 

 

(Inciso IV com redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.) 

 

V - até 20% (vinte por cento) em: 

 

a. depósitos de poupança em instituição financeira considerada como de baixo risco de crédito pelos responsáveis 

pela gestão de recursos do regime próprio de previdência social, com base, entre outros critérios, em classificação 

efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País; 

 

b. Letras Imobiliárias Garantidas; 



 
 

 

36 
 

 

(Inciso V com redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.) 

 

VI - até 15% (quinze por cento) em cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, 

constituídos sob a forma de condomínio aberto; (Redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.) 

 

VII - até 5% (cinco por cento) em: (Redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.) 

 

a. cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio 

fechado; ou (Redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.) 

 

b. cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de 

desempenho de renda fixa que contenham em sua denominação a expressão "crédito privado". 

 

§ 1º As operações que envolvam os ativos previstos na alínea "a" do inciso I deste artigo deverão ser realizadas por 

meio de plataformas eletrônicas administradas por sistemas autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil 

ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nas suas respectivas áreas de competência, admitindo-se, ainda, 

aquisições em ofertas públicas do Tesouro Nacional por intermédio das instituições regularmente habilitadas, 

desde que possam ser devidamente comprovadas. 

 

§ 2º As aplicações previstas nos incisos III e IV deste artigo subordinam-se a que a respectiva denominação não 

contenha a expressão "crédito privado". 

 

§ 3º As aplicações previstas nos incisos III e IV e na alínea "b" do inciso VII subordinam-se a que o regulamento do 

fundo determine: 

 

I - que os direitos, títulos e valores mobiliários que compõem suas carteiras ou os respectivos emissores sejam 

considerados de baixo risco de crédito, com base, dentre outros critérios, em classificação efetuada por agência 

classificadora de risco em funcionamento no País; e 

 

II - que o limite máximo de concentração em uma mesma pessoa jurídica, de sua controladora, de entidade por ela 

direta ou indiretamente controlada e de coligada ou quaisquer outras sociedades sob controle comum seja de 20% 

(vinte por cento). 

 

§ 4º As aplicações previstas no inciso VI e alínea "a" do inciso VII deste artigo subordinam-se a: 

 

I - que a série ou classe de cotas do fundo seja considerada de baixo risco de crédito, com base, dentre outros 

critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País; 

 

II - que o regulamento do fundo determine que o limite máximo de concentração em uma mesma pessoa jurídica, de 

sua controladora, de entidade por ela direta ou indiretamente controlada e de coligada ou quaisquer outras 

sociedades sob controle comum seja de 20% (vinte por cento). 

 

§ 5º A totalidade das aplicações previstas nos incisos VI e VII não deverá exceder o limite de 15% (quinze por 

cento). 

 

Art. 8º da Resolução 3.922/2010 - Renda Variável: 

 

No segmento de renda variável, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-

se aos seguintes limites: 

 

I - até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento constituídos sob a forma de condomínio aberto e 

classificados como referenciados que identifiquem em sua denominação e em sua política de investimento indicador 

de desempenho vinculado ao índice Ibovespa, IBrX ou IBrX-50; 

 

II - até 20% (vinte por cento) em cotas de fundos de índices referenciados em ações, negociadas em bolsa de 

valores, admitindo-se exclusivamente os índices Ibovespa, IBrX e IBrX-50; 

 

III - até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em ações, constituídos sob a forma de 

condomínio aberto, cujos regulamentos dos fundos determinem que as cotas de fundos de índices referenciados em 

ações que compõem suas carteiras estejam no âmbito dos índices previstos no inciso II deste artigo; 
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IV - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como multimercado, constituídos sob 

a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos determinem tratar-se de fundos sem alavancagem; 

 

V - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundo de investimento em participações, constituídos sob a forma de 

condomínio fechado; 

 

VI - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento imobiliário, com cotas negociadas em bolsa de 

valores. 

 

Parágrafo único. As aplicações previstas neste artigo, cumulativamente, limitar-se-ão a 30% (trinta por cento) da 

totalidade das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social e aos limites de concentração por 

emissor conforme regulamentação editada pela Comissão de Valores Mobiliários. 

 

1.10. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada prestará serviços, sem ônus para o CONTRATANTE, exceto a 

taxa de administração dos Fundos de Investimento, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, que compreendem: 

 

a. Administrar, os fundos de investimento utilizados para aplicação dos recursos de titularidade do RPPS; 

 

b. Disponibilizar extratos e elaborar relatórios de gestão e de informações relativas aos fundos de investimentos do 

RPPS; 

 

c. Assessorar o Comitê de Investimento do RPPS e Gestores: 

 

c.1. Disponibilizar a posição dos investimentos do RPPS, por meio de relatórios mensais, trimestrais, semestrais, 

anuais, com informações individuais e consolidadas sobre o enquadramento e limites de alocação dos recursos 

previdenciários, detalhando o desempenho das aplicações mantidas na INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, em 

conformidade com a meta atuarial, com a meta da política de investimentos anual, e com as normas do Banco 

Central do Brasil - BCB, Conselho Monetário Nacional - CMN e do Ministério da Previdência Social - MPS em 

vigência; 

 

c.2. Assessorar sobre os investimentos e disponibilidades do RPPS, por meio de mensagem eletrônica, telefone, 

videoconferência e presencial; 

 

c.3. Participação presencial, quando solicitado, em reunião, no mínimo 04 (quatro) por ano, mediante comunicação 

prévia e formal, com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência. 

 

c.4. Assessorar o comitê de investimentos e gestores na elaboração da política anual de investimentos do RPPS, 

gestão própria, em conformidade com o cenário econômico e as normas do Ministério da Previdência Social - MPS; 

 

c.5. Treinar o comitê de investimento e servidores do RPPS, com o objetivo de capacitá-lo para prestação do exame 

de certificação CPA 10 e CPA 20 da ANBIMA, com a abordagem dos seguintes temas: 

 

 Sistema Financeiro Nacional; 

 

 Noções de Economia e Finanças; 

 

 Princípios de Investimento; 

 

 Produtos de Investimento; 

 

 Fundos de Investimento; e 

 

 Ética, Regulamentação e Análise do Perfil do Investidor. 

 

Parágrafo único - O treinamento será oferecido no MUNICÍPIO, e também através da modalidade à distância, por 

meio de acesso em ambiente on-line, inclusive disponibilizando material didático sobre o tema. 
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1.11. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada deve prestar serviço de Assessoria de Investimento durante toda 

a vigência deste certame, conforme contrato anexo, sem caráter de exclusividade, sem ônus para o 

CONTRATANTE, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. 

 

1.12. A política anual de investimentos dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Juiz 

de Fora e suas revisões serão aprovadas pelo órgão superior competente, em conformidade com o Decreto 

Municipal nº 10.391/2010, Decreto Municipal nº 11.807/2013 e Decreto Municipal nº 12.043/2014, legislação 

aplicável e alterações futuras, antes de sua operacionalização, conforme gestão própria de investimentos pelo RPPS. 

 

1.13. Contratação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública ou Privada, 

para prestar serviço de Assessoria Previdenciária e Cálculo Atuarial, conforme contrato anexo, sem caráter de 

exclusividade, sem ônus para o CONTRATANTE, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a critério do Gestor do 

Regime Próprio de Previdência do Município de Juiz de Fora, definida pela Lei nº 11.036/2005. 

 

1.14. Contratação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública ou Privada 

para operar os serviços de investimentos das disponibilidades financeiras, atuais, futuras, inclusive novos aportes 

financeiros, em caráter de exclusividade, conforme gestão própria, do Regime Próprio de Previdência do Município 

de Juiz de Fora, pelo prazo de 60 (sessenta). 

 

1.15. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública ou Privada, centralizadora, 

contratada, disponibilizará ao MUNICÍPIO, aplicativo, software, van, site, ou outra forma, cujo objetivo é a gestão 

financeira através de consulta, remessa de arquivos contendo as Ordens Bancárias em meio eletrônico, provenientes 

dos sistemas utilizados pelo MUNICÍPIO, e inclusive para geração e/ou efetivação dos créditos aos favorecidos, 

após o recebimento da Relação Externa - RE ou Ordem Bancária - OB, devidamente assinada em conformidade ao 

Decreto nº 12.556/2016, sem ônus para o CONTRATANTE e para os Favorecidos, pelo prazo de 60 (sessenta) 

meses, e legislação aplicável para a Administração Direta e Indireta.  

 

1.16. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada deverá adequar, imediatamente obrigatoriamente, à integração de 

informações eletrônicas, remessa, retorno, através do Governança Brasil - GOVBR, ou outro sistema a ser utilizado 

pela administração direta e pela administração indireta, para o LOTE 1, e à integração de informações eletrônicas, 

remessa, retorno, através do SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios, 

para o pagamento dos Fornecedores/Favorecidos ou outro sistema a ser utilizado pela Administração Direta e 

Indireta. 

 

1.17. O MUNICÍPIO a seu critério, poderá realizar o pagamento de forma manual, solicitando a INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA que cumprirá o processamento através das regras estipuladas neste certame, em D+0, sem ônus para 

o CONTRATANTE, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. 

 

LOTE 2 
 

- APLICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA DO MUNICÍPIO 
 

1.18. Contratação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, em caráter 

de exclusividade, para aplicação das disponibilidades financeiras de caixa do MUNICÍPIO, da Administração 

Direta e Indireta, relativas aos recursos financeiros provenientes de Transferências Legais, Constitucionais e 

Voluntárias do ente Federal, Estadual e Municipal, de qualquer de seus órgãos, inclusive os recursos financeiros dos 

Fundos Municipais, e os órgãos e entidades do Poder Executivo, que forem criados na vigência deste instrumento, 

ou que tenham suas estruturas modificadas, fundidas ou transformadas, conforme estabelecido neste edital, para os 

recursos vinculados ou não, que disponibilizará os produtos de investimentos voltados para o setor público: 

caderneta de poupança e fundos de investimentos classificados como Renda Fixa, e legislação aplicável para as 

empresas públicas.  

 

1.18.1. Administração Direta: Comissão Permanente de Licitação - CPL, Secretaria de Agropecuária e 

Abastecimento - SAA, Secretaria de Administração e Recursos Humanos - SARH, Secretaria de Atividades Urbanas 

- SAU, Secretaria de Comunicação Social - SCS, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Geração de 

Emprego e Renda - SDEER, Secretaria de Desenvolvimento Social - SDS, Secretaria de Educação - SE, Secretaria 

de Obras - SO, Secretaria da Fazenda - SF, Secretaria de Esporte e Lazer - SEL, Secretaria de Governo - SG, 

Secretaria de Meio Ambiente - SMA, Secretaria de Transporte e Trânsito - SETTRA, Procuradoria Geral do 

Município - PGM, Secretaria de Saúde - SS, Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG. 
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1.18.2. Administração Indireta: Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização - EMPAV, Fundação Cultural 

Alfredo Ferreira Lage - FUNALFA, Fundação Museu Mariano Procópio - MAPRO, Agência de Proteção e Defesa 

do Consumidor - PROCON, Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DEMLURB, Empresa Regional de 

Habitação - EMCASA, Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA. 

 

1.19. Contratação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, para 

aplicação das disponibilidades financeiras de caixa do MUNICÍPIO voltadas para o setor público, em conformidade 

com a legislação aplicável atual e futura do Sistema Financeiro Nacional, através do Banco Central do Brasil - BCB, 

Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de 

Capitais - ANBIMA. 

 

1.20. Contratação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, que irá 

disponibilizar através de site na internet, aplicativo, software, de movimentação financeira para gestão das contas 

bancárias e investimentos do Município, sem ônus para o CONTRATANTE, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, em 

conformidade com a legislação aplicável, contemplando entre outros: 

 

a. produtos financeiros; 

 

b. transações financeiras; 

 

c. consulta sobre a movimentação financeira; 

 

d. consulta de aplicações e resgates; 

 

e. rentabilidade diária, mensal e anual; 

 

f. conter funcionalidades de acesso exclusivo (contratante e usuário); 

 

g. procedimentos de segurança: registro/perfil do usuário, autenticação, assinatura digital de documentos eletrônicos, 

segurança criptográfica, histórico de chaves/senhas, cópia de segurança, entre outros, inclusive sigilo das 

informações realizadas ou informadas no sistema, tais como, a movimentação financeira, senhas, identificação do 

usuário autor da consulta/registro. 

 

1.21. A gestão de investimentos é própria do MUNICÍPIO de Juiz de Fora, englobando a Administração Direta e 

Indireta. 

1.22. O MUNICÍPIO de Juiz de Fora, para Administração Direta e Indireta, terá tratamento de único correntista de 

forma que a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada disponibilizará os melhores fundos de investimentos com as 

melhores rentabilidades, independente do número de contas bancárias e volume de recursos das mesmas, o 

tratamento não será individualizado por conta bancária, mas sim de forma unificada e global para cada CNPJ da 

Administração Direta e Indireta. 

1.23. O MUNICÍPIO comandará a aplicação/resgate para as contas bancárias de mesma titularidade e mesmo 

domicílio bancário (agência e conta corrente), inclusive transferências entre contas bancárias vinculadas com a 

finalidade de aplicação/investimento dentro da própria INSTITUIÇÃO FINANCEIRA e mesma titularidade, 

preferencialmente através do software bancário disponibilizado pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ou através do 

comando diretamente repassado para a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, sem ônus para o MUNICÍPIO, pelo prazo de 

60 (sessenta) meses. 

1.24. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA irá disponibilizar todo o conteúdo dos prospectos, regulamentos, lâmina de 

informações, dos fundos de investimentos, sem ônus para o CONTRATANTE, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. 

1.25. É VEDADO a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada, realizar movimentações financeiras de 

aplicação/resgate, sem prévia e expressa autorização dos servidores titulares, qualificados e identificados, através da 

RESOLUÇÃO n.° 096 - SF - 05 de abril de 2016, art. nº 21, art. nº 24 e art. nº 28, isoladamente, e a legislação 

aplicável para a Administração Direta e Indireta. 

1.26. É obrigatório a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA formalizar imediatamente ao MUNICÍPIO, ocorrência de 

novas contas de titularidade da administração direta, indireta e fundos, abertas, principalmente pelos órgãos 
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repassadores de recursos financeiros estaduais e federais, e inclusão no software/aplicativo, para o primeiro ingresso 

de recursos financeiros, no qual se dará o controle da gestão financeira para a Administração Direta e Indireta. Esta 

formalização deverá ser encaminhada ao servidor titular identificado e qualificado através da RESOLUÇÃO nº 096 

- SF - 05 de abril de 2016, art. nº 21 e art. nº 24, e legislação aplicável para a Administração Direta e Indireta. 

 

1.26.1. Quando da falta da informação formal pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, gerar dano ao erário pela falta de 

aplicação financeira, o MUNICÍPIO tomará as medidas cabíveis para o ressarcimento com os devidos acréscimos 

legais. 

 

1.27. O MUNICÍPIO de Juiz de Fora, englobando a Administração Direta e Indireta, está isento de tarifas, despesas 

inerentes à movimentação financeira, investimentos, aplicação, resgate, transferências interbancárias, intrabancárias, 

sob qualquer aspecto ou circunstâncias, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. Excetua-se a taxa de administração dos 

fundos de investimentos identificada, através dos Regulamentos e Prospectos dos Fundos voltados para o setor 

público, em conformidade com a legislação aplicável pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 

 

1.28. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, sem caráter de exclusividade, sem preferência, poderá realizar a prestação 

de serviços provenientes e decorrentes deste certame, seja de natureza da despesa pública ou receita pública, entre 

outros, a impressão de guias e carnês dos tributos municipais, centralização dos recebimentos relativos a multas de 

trânsito, conforme contrato próprio, a critério do MUNICÍPIO, pelo prazo de 60 (sessenta meses). 

 

1.29. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada, sem caráter de exclusividade, obrigatoriamente, prestará serviço 

de agente arrecadador dentro da rede de arrecadação municipal. Este serviço refere-se à arrecadação diretamente dos 

contribuintes das receitas municipais através do Documento de Arrecadação Municipal - DAM ou carnês com 

código de barras, padrão FEBRABAN, isto é, o contribuinte realizando o pagamento da receita pública de natureza 

tributária ou não, na INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, conforme contrato próprio. 

 

- PAGAMENTO A FORNECEDORES, CREDORES E FAVORECIDOS DO MUNICÍPIO 
 

1.30. Contratação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, em caráter 

de exclusividade, para operar os serviços de centralização, processamento e gerenciamento de créditos provenientes 

do pagamento aos Fornecedores, Credores, Favorecidos, Prestadores de Serviços, Auxílios, Benefícios e 

Assemelhados, Transferências de Recursos Financeiros Intrabancárias e Interbancárias, independente da 

titularidade, Obrigações Fiscais, despesas estas do MUNICÍPIO de Juiz de Fora, da Administração Direta e Indireta, 

inclusive os Fundos Municipais, e os órgãos e entidades do Poder Executivo, que forem criados na vigência deste 

instrumento, ou que tenham suas estruturas modificadas, fundidas ou transformadas.  

 

1.30.1. Administração Direta: Comissão Permanente de Licitação - CPL, Secretaria de Agropecuária e 

Abastecimento - SAA, Secretaria de Administração e Recursos Humanos - SARH, Secretaria de Atividades Urbanas 

- SAU, Secretaria de Comunicação Social - SCS, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Geração de 

Emprego e Renda - SDEER, Secretaria de Desenvolvimento Social - SDS, Secretaria de Educação - SE, Secretaria 

de Obras - SO, Secretaria da Fazenda - SF, Secretaria de Esporte e Lazer - SEL, Secretaria de Governo - SG, 

Secretaria de Meio Ambiente - SMA, Secretaria de Transporte e Trânsito - SETTRA, Procuradoria Geral do 

Município - PGM, Secretaria de Saúde - SS, Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG. 

 

1.30.2. Administração Indireta: Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização - EMPAV, Fundação Cultural 

Alfredo Ferreira Lage - FUNALFA, Fundação Museu Mariano Procópio - MAPRO, Agência de Proteção e Defesa 

do Consumidor - PROCON, Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DEMLURB, Empresa Regional de 

Habitação - EMCASA, Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA. 

 

1.31. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, centralizadora, 

contratada, disponibilizará ao MUNICÍPIO, caso este necessite, aplicativo, software, cujo objetivo é possibilitar a 

remessa de arquivos contendo as Ordens Bancárias em meio eletrônico, provenientes dos sistemas utilizados pelo 

MUNICÍPIO, e inclusive para geração e/ou efetivação dos créditos aos favorecidos, após o recebimento da Relação 

Externa - RE ou Ordem Bancária - OB, devidamente assinada em conformidade ao Decreto nº 12.556/2016, sem 

ônus para o CONTRATANTE e para os Favorecidos, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, e legislação aplicável para 

a administração indireta. 

 

1.32. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada, centralizadora, deverá disponibilizar toda a rede de agências 

atual e as novas agências, no território nacional, para o processamento de pagamentos de fornecedores com origem 

de recursos do Tesouro Municipal através de Conta Bancária Única - CTU e para pagamento de fornecedores com 

origem de recursos vinculados ou não através das Demais Contas Bancárias - CTD.  
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1.33. O MUNICÍPIO de Juiz de Fora, englobando a Administração Direta e Indireta, está isento de tarifas, despesas 

inerentes à movimentação financeira, pagamentos a Terceiros, Fornecedores, Credores, Favorecidos, Prestadores de 

Serviços, Auxílios, Benefícios e Assemelhados, Transferências de Recursos Financeiros Intrabancárias e 

Interbancárias, independente da titularidade, Obrigações Fiscais, inclusive abertura/manutenção/encerramento de 

contas bancárias, sob qualquer aspecto ou circunstâncias, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. 

 

1.33.1. O período de isenção para Transferências de Recursos Financeiros Interbancárias para pagamento de 

Fornecedor será no mínimo de 12 (doze) meses, a partir da contratação.  

 

2. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

LOTE 1 

 

- PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL  
 

2.1 A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada deve assegurar a abertura de conta registro e controle do fluxo de 

recursos para a prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadoria, 

pensões e similares (conta salário). A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA fica obrigada a proceder os respectivos 

créditos em nome do funcionalismo do Poder Executivo Municipal, da Administração Direta e Indireta, mediante 

utilização de contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos, 

conforme contrato anexo, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, sem ônus para o CONTRATANTE e funcionalismo do 

Poder Executivo Municipal, e legislações aplicáveis em vigor e futuras, em conformidade com a Resolução do 

Banco Central do Brasil - BCB nº 3.402/2006, Resolução do Banco Central do Brasil - BCB nº 3.424/2006, Circular 

do Banco Central do Brasil - BCB nº 3.336/2006, Circular Banco Central do Brasil - BCB nº 3.338/2006, incluído a 

PORTABILIDADE de cadastro e salário. 

 

2.2. O CONTRATANTE remeterá as informações individualizadas necessárias para o crédito do funcionalismo do 

Poder Executivo Municipal, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da data prevista para o pagamento, 

conforme critério e calendário de pagamento de salários do MUNICÍPIO, e contrato anexo, sem ônus para o 

CONTRATANTE e funcionalismo do Poder Executivo Municipal. 

 

2.3. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA acatará solicitações de cancelamentos e substituições de arquivos de 

pagamentos, com antecedência de 01 (um) dia útil da data prevista para o pagamento, conforme critério e calendário 

de pagamento de salários do MUNICÍPIO, e contrato anexo, sem ônus para o CONTRATANTE e funcionalismo do 

Poder Executivo Municipal. 

 

2.4. O CONTRATANTE remeterá as informações totais necessárias para o débito da conta bancária do 

MUNICÍPIO, com antecedência de 03 (três) dias úteis da data prevista para o pagamento, conforme critério e 

calendário de pagamento de salários do MUNICÍPIO, e contrato anexo, sem ônus para o CONTRATANTE e 

funcionalismo do Poder Executivo Municipal. 

 

2.5. O CONTRATANTE proverá de recursos financeiros a conta bancária, destinados ao pagamento do 

funcionalismo do Poder Executivo Municipal, com antecedência de 01 (um) dia útil da data prevista para o 

pagamento, conforme critério e calendário de pagamento de salários do MUNICÍPIO, e contrato anexo, sem ônus 

para o CONTRATANTE e o funcionalismo do Poder Executivo Municipal. 

 

2.6. O CONTRATANTE e a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA poderão viabilizar o pagamento do funcionalismo do 

Poder Executivo Municipal, previamente acordado, com remessa de informações no mesmo dia, eventualmente, 

conforme critério do MUNICÍPIO, conforme contrato anexo, sem ônus para o CONTRATANTE e funcionalismo 

do Poder Executivo Municipal. 

 

2.7 A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada deve assegurar, sem ônus para a CONTRATANTE e 

funcionalismo do Poder Executivo Municipal, à faculdade de transferência dos créditos para as contas de depósito 

de titularidade dos beneficiários, livremente abertas em outras instituições financeiras, através de Transferência 

Eletrônica Disponível - TED, com disponibilidade no mesmo dia, até as 7:00 h, conforme contrato anexo, pelo prazo 

de 60 (sessenta) meses, conforme Resolução do Banco Central do Brasil - BCB nº 3.402/2006, Resolução do Banco 

Central do Brasil - BCB nº 3.424/2006, Circular do Banco Central do Brasil - BCB nº 3.336/2006, Circular do 

Banco Central do Brasil - BCB nº 3.338/2006, legislações aplicáveis em vigor e futuras, inclusive aos direitos do 

consumidor, Lei nº 8.078/1990. 
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2.8. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA irá realizar a abertura, obrigatoriamente, de contas de registro (conta salário), 

conforme Resolução do Banco Central do Brasil - BCB nº 3.402/2006, Circular do Banco Central do Brasil - BCB 

nº 3.338/2006, mediante solicitação do Poder Executivo Municipal destinada ao pagamento de salários, proventos, 

vencimentos, aposentadorias, pensões e similares. 

 

2.8.1. Fica VEDADO a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada a conversão de conta salário para conta corrente, 

bem como adicionar, valores superiores ao salário, benefícios, empréstimos, seguros, similares, sem prévia e 

expressa autorização do funcionalismo do Poder Executivo Municipal. 

 

2.9. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada deve assegurar a faculdade de utilização pelo funcionalismo do 

Poder Executivo Municipal de conta bancária (conta corrente) na agência definida pelo mesmo conforme o tipo e 

modalidade em conformidade com a Resolução do Banco Central do Brasil - BCB nº 2.025/1993, em substituição a 

conta registro e controle do fluxo de recursos para a prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, 

vencimentos, aposentadorias, pensões e similares (conta salário). 

 

2.9.1. Durante o período de migração de eventual troca de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, destinada ao pagamento 

do funcionalismo municipal, a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada, indicará às agências bancárias de sua 

rede, para esta finalidade.  

 

2.9.2. A partir do processamento do primeiro mês de pagamento, fica facultado ao funcionalismo municipal a 

alteração de agência e conta bancária da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada, devendo para tal realizar a 

operação e informar ao MUNICÍPIO em prazo fixado pelo mesmo, para processamento da operação em folha de 

pagamento. 

 

2.10. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada deve assegurar a emissão e distribuição dos cartões magnéticos ao 

Funcionalismo do Poder Executivo Municipal, sem ônus para o CONTRATANTE e o Funcionalismo do Poder 

Executivo. 

 

2.11. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada deve assegurar no mínimo um pacote de serviços para a conta 

salário, sem ônus para o CONTRATANTE e o funcionalismo do Poder Executivo Municipal, pelo período de 60 

(sessenta) meses e conta corrente, sem ônus para o CONTRATANTE e o funcionalismo do Poder Executivo 

Municipal, pelo período mínimo de 6 (seis) meses, além de cumprir a Resolução do Banco Central do Brasil - BCB 

nº 3.919/2010. 

 

2.11.1. O pacote de serviços (MUNICÍPIO) para a conta registro e controle do fluxo de recursos para a prestação de 

serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares (conta 

salário), com isenção pelo prazo de 60 (sessenta) meses, deverá contemplar no mínimo: 

 

a. fornecimento de cartão magnético com função débito; 

b. realização de saques, seis, por evento de crédito; 

c. acesso, por meio de terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, a pelo menos vinte 

consultas mensais ao saldo; 

d. acesso, por meio de terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, a pelo menos vinte 

consultas mensais ao extrato com movimentação mínima de trinta dias; 

e. manutenção da conta, inclusive no caso de não haver movimentação, durante a vigência da contratação; 

f. disponibilização de canal de consulta e movimentação de autoatendimento via internet com operações sem custo;  

g. transferência, total, dos créditos para a mesma e outras instituições, sem limites de valores, por eventos de crédito; 

h. saques, totais ou parciais, dos créditos. 

 

2.11.2. O pacote de serviços (MUNICÍPIO) para a conta corrente deverá contemplar, isenção mínima de 06 (seis) 

meses para o funcionalismo: 

 

a. fornecimento de cartão magnético com função débito; 

b. realização de quatro saques, por evento de crédito; 

c. acesso, por meio de terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, quatro consultas mensais ao 

saldo; 

d. acesso, por meio de terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, a pelo menos duas consultas 

mensais ao extrato com movimentação mínima de 30 dias; 

e. manutenção da conta, inclusive no caso de não haver movimentação, durante a vigência da contratação; 

f. disponibilização de canal de consulta de autoatendimento via internet com operações sem custo; 

g. disponibilização de talonário de cheque, contendo vinte folhas, 
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h. quatro transferências, total ou parcial, dos créditos para a mesma e outras instituições por evento de crédito; 

i. saques, totais ou parciais, dos créditos. 

 

2.11.3. O pacote de serviços (BACEN) para a conta corrente deverá contemplar, isenção de 60 (sessenta) meses para 

o funcionalismo, conforme Resolução do Banco Central do Brasil - BCB nº 3.919/2010, transcrito abaixo: 

 

a. fornecimento de cartão com função débito;  

b. fornecimento de segunda via do cartão referido na alínea "a", exceto nos casos de pedidos de reposição 

formulados pelo correntista decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à 

instituição emitente;  

c. realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, 

ou em terminal de autoatendimento; 

d. realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê de 

caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet;  

e. fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias por meio de guichê 

de caixa e/ou de terminal de autoatendimento;  

f. realização de consultas mediante utilização da internet;  

g. fornecimento do extrato de que trata o art. 19;  

h. compensação de cheques;  

i. fornecimento de até dez folhas de cheques por mês, desde que o correntista reúna os requisitos necessários à 

utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas; e  

j. prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar 

exclusivamente meios eletrônicos;. 

 

2.11.4. O pacote de serviços (BACEN) para a conta registro e controle do fluxo de recursos para a prestação de 

serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares (conta 

salário), isenção pelo prazo de 60 (sessenta) meses, conforme Resolução do Banco Central do Brasil - BCB nº 

3.402/2006 e Circular do Banco Central do Brasil - BCB nº 3.338/2006, transcrito abaixo: 

 

a. fornecimento de cartão magnético, exceto nos casos estabelecidos pelo art. 1º, inciso II, da Resolução 2.303, de 

1996, com a redação dada pelo art. 2º da Resolução 2.747, de 28 de junho de 2000;  

b. realização de até cinco saques, por evento de crédito;  

c. acesso, por meio de terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, a pelo menos duas 

consultas mensais ao saldo;  

d. fornecimento, por meio de terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, a pelo menos dois 

extratos contendo toda a movimentação da conta nos últimos trinta dias;  

e. manutenção da conta, inclusive no caso de não haver movimentação. 

 

2.12. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada disponibilizará as informações relativas a contracheques em 

autoatendimento e internet para o funcionalismo do Poder Executivo Municipal, conforme contrato anexo, 

independente da modalidade de conta mantida com a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada, pelo período 

mínimo de 03 (três) meses contados do mês de referência do contracheque, e será disponibilizado no mínimo 02 

(duas) emissões de contracheque por evento de crédito, sem ônus para o CONTRATANTE e o funcionalismo do 

Poder Executivo Municipal, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a critério do MUNICÍPIO. 

 

2.13. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada prestará serviços de concessão de crédito a servidores efetivos e 

ocupantes de cargo em comissão, mediante consignação em folha de pagamento, sem caráter de exclusividade, com 

taxa diferenciada, praticada pelo mercado financeiro, trazendo benefício ao funcionalismo do Poder Executivo 

Municipal em conformidade com os requisitos necessários, através de convênio próprio e legislação aplicável em 

vigor ou futura, conforme Decreto Municipal nº 9.891/2009. 

 

2.14. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada providenciará os créditos mensais decorrentes de determinações 

judiciais em que o depósito deve ser realizado na INSTITUIÇÃO FINANCEIRA diferente da contratada, devendo ser 

observado mesmo prazo aplicável no item de 2.7 acima. 

 

2.15 A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada viabilizará os créditos nas contas do funcionalismo do Poder 

Executivo Municipal, através do padrão tecnológico do sistema de pagamento de salários e similares, entre outros, 

utilizado pelo MUNICÍPIO englobando a Administração Direta e Indireta. 

 

2.15.1 A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública ou Privada, 

centralizadora, contratada, disponibilizará ao MUNICÍPIO, aplicativo, software, van, site, ou outra forma, cujo 
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objetivo é a gestão financeira através de consulta, remessa de arquivos para geração e/ou efetivação dos créditos ao 

funcionalismo municipal, e o pagamento acontecerá após o recebimento da Relação Externa - RE ou Ordem 

Bancária - OB, devidamente assinada em conformidade ao Decreto nº 12.556/2016, sem ônus para o 

CONTRATANTE e para os Favorecidos, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, e legislação aplicável para a 

Administração Direta e Indireta.  

 

2.16. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada irá instalar e manter obrigatoriamente no mínimo, 01 (um) Posto 

de Atendimento Bancário - PAB no Conjunto Arquitetônico Tancredo Neves, situado na Av. Brasil, 2001, Centro, 

cujo local de instalação será definido pelo MUNICÍPIO, no qual o atendimento será preferencialmente ao 

Funcionalismo Municipal, e facultado no mínimo 01 (um) preposto da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ou a própria 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA pertencente à rede arrecadadora, a instalar no Espaço Cidadão situado na Av. Rio 

Branco, 2234, Centro/Parque Halfeld, ambos em até 180 dias da assinatura do contrato, de forma a assegurar o 

melhor atendimento ao Funcionalismo Municipal, ao Contribuinte, e ao MUNICÍPIO, conforme contrato próprio, 

sem ônus da utilização do espaço para a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, e sem ônus de instalação para o Município, 

pelo prazo de 60 (sessenta) meses. 

 

- APLICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO 

MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS 
 

2.17. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada deve assegurar e disponibilizar os investimentos em conformidade 

com legislação em vigor e futura, Resolução do Banco Central do Brasil - BCB nº 3.922/2010 e nº 4.392/2014, para 

gestão própria do Regime Próprio de Previdência do Município de Juiz de Fora, terminologia amplamente conhecida 

como Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. 

 

2.18. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada deve disponibilizar os segmentos de aplicação e produtos 

financeiros, para gestão própria pelo MUNICÍPIO, conforme o art. 2º da Resolução do Banco Central do Brasil - 

BCB nº 3.922/2010 e nº 4.392/2014: 

 

I - Renda Fixa; 

II - Renda Variável; 

 

2.19. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada deve disponibilizar opções de produtos financeiros para 

diversificação da política de investimento conforme incisos, do art. 7º e art. 8º, da Resolução Banco Central do Brasil 

- BCB nº 3.922/2010 e nº 4.392/2014, transcritos abaixo, e alterações futuras, com a finalidade de cumprirmos a 

legislação e seus limites, a meta anual de investimentos, fundamentalmente através da diversificação da política de 

investimento, para gestão própria pelo MUNICÍPIO: 

 

Art. 7º da Resolução 3.922/2010 - Renda Fixa: 

 

I - até 100% (cem por cento) em: 

 

a. títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC); 

 

b. cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos prevejam 

que suas respectivas carteiras sejam representadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea "a" deste inciso 

e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de 

Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice 

atrelado à taxa de juros de um dia; 

 

II - até 15% (quinze por cento) em operações compromissadas, lastreadas exclusivamente pelos títulos definidos na 

alínea "a" do inciso I; 

 

III - até 80% (oitenta por cento) em: 

 

a. cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de 

desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto e cuja política de investimento assuma o 

compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de 

Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia; 
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b. cotas de fundos de índices de renda fixa cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem 

refletir as variações e rentabilidade dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração 

Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia; 

 

(Inciso III com redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.)  

 

IV - até 30% (trinta por cento) em: 

 

a. cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de 

desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto; 

 

b. cotas de fundos de índices cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem refletir as 

variações e rentabilidade de índices de referência de renda fixa; 

 

(Inciso IV com redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.) 

 

V - até 20% (vinte por cento) em: 

 

a. depósitos de poupança em instituição financeira considerada como de baixo risco de crédito pelos responsáveis 

pela gestão de recursos do regime próprio de previdência social, com base, entre outros critérios, em classificação 

efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País; 

 

b. Letras Imobiliárias Garantidas; 

(Inciso V com redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.) 

 

VI - até 15% (quinze por cento) em cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, 

constituídos sob a forma de condomínio aberto; (Redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.) 

 

VII - até 5% (cinco por cento) em: (Redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.) 

 

a. cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio 

fechado; ou (Redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.) 

 

b. cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de 

desempenho de renda fixa que contenham em sua denominação a expressão "crédito privado". 

 

§ 1º As operações que envolvam os ativos previstos na alínea "a" do inciso I deste artigo deverão ser realizadas por 

meio de plataformas eletrônicas administradas por sistemas autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil 

ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nas suas respectivas áreas de competência, admitindo-se, ainda, 

aquisições em ofertas públicas do Tesouro Nacional por intermédio das instituições regularmente habilitadas, 

desde que possam ser devidamente comprovadas. 

 

§ 2º As aplicações previstas nos incisos III e IV deste artigo subordinam-se a que a respectiva denominação não 

contenha a expressão "crédito privado". 

 

§ 3º As aplicações previstas nos incisos III e IV e na alínea "b" do inciso VII subordinam-se a que o regulamento do 

fundo determine: 

 

I - que os direitos, títulos e valores mobiliários que compõem suas carteiras ou os respectivos emissores sejam 

considerados de baixo risco de crédito, com base, dentre outros critérios, em classificação efetuada por agência 

classificadora de risco em funcionamento no País; e 

 

II - que o limite máximo de concentração em uma mesma pessoa jurídica, de sua controladora, de entidade por ela 

direta ou indiretamente controlada e de coligada ou quaisquer outras sociedades sob controle comum seja de 20% 

(vinte por cento). 

 

§ 4º As aplicações previstas no inciso VI e alínea "a" do inciso VII deste artigo subordinam-se a: 

 

I - que a série ou classe de cotas do fundo seja considerada de baixo risco de crédito, com base, dentre outros 

critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País; 
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II - que o regulamento do fundo determine que o limite máximo de concentração em uma mesma pessoa jurídica, de 

sua controladora, de entidade por ela direta ou indiretamente controlada e de coligada ou quaisquer outras 

sociedades sob controle comum seja de 20% (vinte por cento). 

 

§ 5º A totalidade das aplicações previstas nos incisos VI e VII não deverá exceder o limite de 15% (quinze por 

cento). 

 

Art. 8º da Resolução 3.922/2010 - Renda Variável: 

 

No segmento de renda variável, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-

se aos seguintes limites: 

 

I - até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento constituídos sob a forma de condomínio aberto e 

classificados como referenciados que identifiquem em sua denominação e em sua política de investimento indicador 

de desempenho vinculado ao índice Ibovespa, IBrX ou IBrX-50; 

 

II - até 20% (vinte por cento) em cotas de fundos de índices referenciados em ações, negociadas em bolsa de 

valores, admitindo-se exclusivamente os índices Ibovespa, IBrX e IBrX-50; 

 

III - até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em ações, constituídos sob a forma de 

condomínio aberto, cujos regulamentos dos fundos determinem que as cotas de fundos de índices referenciados em 

ações que compõem suas carteiras estejam no âmbito dos índices previstos no inciso II deste artigo; 

 

IV - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como multimercado, constituídos sob 

a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos determinem tratar-se de fundos sem alavancagem; 

 

V - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundo de investimento em participações, constituídos sob a forma de 

condomínio fechado; 

 

VI - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento imobiliário, com cotas negociadas em bolsa de 

valores. 

 

Parágrafo único. As aplicações previstas neste artigo, cumulativamente, limitar-se-ão a 30% (trinta por cento) da 

totalidade das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social e aos limites de concentração por 

emissor conforme regulamentação editada pela Comissão de Valores Mobiliários. 

 

2.20. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada  prestará serviços, sem ônus para o CONTRATANTE, exceto a 

taxa de administração dos Fundos de Investimento, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, que compreendem: 

 

a. Administrar, os fundos de investimento utilizados para aplicação dos recursos de titularidade do RPPS; 

 

b. Disponibilizar extratos e elaborar relatórios de gestão e de informações relativas aos fundos de investimentos do 

RPPS; 

 

c. Assessorar o Comitê de Investimento do RPPS e Gestores: 

 

c.1. Disponibilizar a posição dos investimentos do RPPS, por meio de relatórios mensais, trimestrais, semestrais, 

anuais, com informações individuais e consolidadas sobre o enquadramento e limites de alocação dos recursos 

previdenciários, detalhando o desempenho das aplicações mantidas na INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, em 

conformidade com a meta atuarial, com a meta da política de investimentos anual, e com as normas do Banco 

Central do Brasil - BCB, Conselho Monetário Nacional - CMN e do Ministério da Previdência Social - MPS em 

vigência; 

 

c.2. Assessorar sobre os investimentos e disponibilidades do RPPS, por meio de mensagem eletrônica, telefone, 

videoconferência e presencial; 

 

c.3. Participação presencial, quando solicitado, em reunião, no mínimo 04 (quatro) por ano, mediante comunicação 

prévia e formal, com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência. 

 

c.4. Assessorar o comitê de investimentos e gestores na elaboração da política anual de investimentos do RPPS, 

gestão própria, em conformidade com o cenário econômico e as normas do Ministério da Previdência Social - MPS; 
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c.5. Treinar o comitê de investimento e servidores do RPPS, com o objetivo de capacitá-lo para prestação do exame 

de certificação CPA 10 e CPA 20 da ANBIMA, com a abordagem dos seguintes temas: 

 

 Sistema Financeiro Nacional; 

 

 Noções de Economia e Finanças; 

 

 Princípios de Investimento; 

 

 Produtos de Investimento; 

 

 Fundos de Investimento; e 

 

 Ética, Regulamentação e Análise do Perfil do Investidor. 

 

Parágrafo único - O treinamento será oferecido no MUNICÍPIO, e também através da modalidade à distância, por 

meio de acesso em ambiente on-line, inclusive disponibilizando material didático sobre o tema. 

 

2.21. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública ou Privada, contratada 

prestará serviço de Assessoria de Investimento durante toda a vigência deste certame, conforme contrato anexo, sem 

caráter de exclusividade, sem ônus para o CONTRATANTE, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. 

 

2.22. A política anual de investimentos dos recursos do regime próprio de previdência social e suas revisões serão 

aprovadas pelo órgão superior competente, em conformidade com o Decreto Municipal nº 10.391/2010 e Decreto 

Municipal nº 11.807/2013 e Decreto Municipal nº 12.043/2014, legislação aplicável e alterações futuras, antes de 

sua operacionalização, conforme gestão própria de investimentos pelo RPPS. 

 

2.23. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública ou Privada, contratada 

prestará serviço de Assessoria Previdenciária e Cálculo Atuarial, conforme contrato anexo, sem ônus para o 

CONTRATANTE, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, sem caráter de exclusividade, a critério do Gestor do Regime 

Próprio de Previdência do Município de Juiz de Fora, definida pela Lei nº 11.036/2005. 

 

2.24. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública ou Privada, centralizadora, 

contratada, disponibilizará ao MUNICÍPIO, aplicativo, software, van, site, ou outra forma, cujo objetivo é a gestão 

financeira através de consulta, remessa de arquivos contendo as Ordens Bancárias em meio eletrônico, provenientes 

dos sistemas utilizados pelo MUNICÍPIO, e inclusive para geração e/ou efetivação dos créditos aos favorecidos, 

após o recebimento da Relação Externa - RE ou Ordem Bancária - OB, devidamente assinada em conformidade ao 

Decreto nº 12.556/2016, sem ônus para o CONTRATANTE e para os Favorecidos, pelo prazo de 60 (sessenta) 

meses, e legislação aplicável para a administração indireta.  

 

2.25. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada deverá adequar, imediatamente obrigatoriamente, à integração de 

informações eletrônicas, remessa, retorno, através do Governança Brasil - GOVBR, ou outro sistema a ser utilizado 

pela administração direta e pela administração indireta, para o LOTE 1, e à integração de informações eletrônicas, 

remessa, retorno, através do SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios, 

para o pagamento dos Fornecedores/Favorecidos ou outro sistema a ser utilizado pela Administração Direta e 

Indireta. 

 

2.26. O MUNICÍPIO a seu critério, poderá realizar o pagamento de forma manual, solicitando a INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA que cumprirá o processamento através das regras estipuladas neste certame, em D+0, sem ônus para 

o CONTRATANTE, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. 

 

LOTE 2 
 

- APLICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA DO MUNICÍPIO 
 

2.27. Contratação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, para 

aplicação relativa aos recursos financeiros provenientes de Transferências Legais, Constitucionais e Voluntárias do 

ente Federal, Estadual e Municipal, de qualquer de seus órgãos, inclusive os recursos financeiros dos Fundos 

Municipais, referente às disponibilidades financeiras de caixa do MUNICÍPIO, da Administração Direta e Indireta, 
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em conformidade com legislação aplicável atual e futura, voltado para o setor público, regulamentado pelo Sistema 

Financeiro Nacional, através do Banco Central do Brasil - BCB, Comissão de Valores Mobiliários - CVM, 

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA, bem como a legislação 

aplicável para as empresas públicas. 

 

2.27.1. Administração Direta: Comissão Permanente de Licitação - CPL, Secretaria de Agropecuária e 

Abastecimento - SAA, Secretaria de Administração e Recursos Humanos - SARH, Secretaria de Atividades Urbanas 

- SAU, Secretaria de Comunicação Social - SCS, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Geração de 

Emprego e Renda - SDEER, Secretaria de Desenvolvimento Social - SDS, Secretaria de Educação - SE, Secretaria 

de Obras - SO, Secretaria da Fazenda - SF, Secretaria de Esporte e Lazer - SEL, Secretaria de Governo - SG, 

Secretaria de Meio Ambiente - SMA, Secretaria de Transporte e Trânsito - SETTRA, Procuradoria Geral do 

Município - PGM, Secretaria de Saúde - SS, Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG. 

 

2.27.2. Administração Indireta: Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização - EMPAV, Fundação Cultural 

Alfredo Ferreira Lage - FUNALFA, Fundação Museu Mariano Procópio - MAPRO, Agência de Proteção e Defesa 

do Consumidor - PROCON, Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DEMLURB, Empresa Regional de 

Habitação - EMCASA, Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA. 

 

2.28. Contratação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, que irá 

disponibilizar através de site na internet, aplicativo, software, de movimentação financeira para gestão das contas 

bancárias e investimentos do Município, sem ônus para o CONTRATANTE, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, em 

conformidade com a legislação aplicável, contemplando entre outros: 

 

a. produtos financeiros; 

 

b. transações financeiras; 

 

c. consulta sobre a movimentação financeira; 

 

d. consulta de aplicações e resgates; 

 

e. rentabilidade diária, mensal e anual; 

 

f. conter funcionalidades de acesso exclusivo (contratante e usuário); 

 

g. procedimentos de segurança: registro/perfil do usuário, autenticação, assinatura digital de documentos eletrônicos, 

segurança criptográfica, histórico de chaves/senhas, cópia de segurança, entre outros, inclusive sigilo das 

informações realizadas ou informadas no sistema, tais como, a movimentação financeira, senhas, identificação do 

usuário autor da consulta/registro. 

 

2.29. A gestão de investimentos é própria do MUNICÍPIO de Juiz de Fora, englobando a Administração Direta e 

Indireta. 

 

2.30. O MUNICÍPIO de Juiz de Fora, para Administração Direta e Indireta, terá tratamento de um único correntista 

de forma que a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada disponibilizará os melhores fundos de investimentos com 

as melhores rentabilidades, independente do número de contas bancárias e volume de recursos das mesmas. O 

tratamento não será individualizado por conta bancária, mas sim tratamento unificado e global, para cada CNPJ da 

Administração Direta e Indireta. 

 

2.31. O MUNICÍPIO de Juiz de Fora, englobando a Administração Direta e Indireta, está isento de tarifas, despesas 

inerentes à movimentação financeira, investimentos, aplicação, resgate, transferências interbancárias, intrabancárias, 

sob qualquer aspecto ou circunstâncias. Excetua-se a taxa de administração dos fundos de investimentos 

identificada, através dos Regulamentos e Prospectos dos Fundos voltados para o setor público, em conformidade 

com a legislação aplicável pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 

2.32. O MUNICÍPIO comandará a aplicação/resgate para as contas bancárias de mesma titularidade e mesmo 

domicílio bancário (agência e conta corrente), inclusive transferências entre contas bancárias vinculadas com a 

finalidade de aplicação/investimento dentro da própria INSTITUIÇÃO FINANCEIRA e mesma titularidade, 

preferencialmente através do software bancário disponibilizado pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ou através do 
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comando diretamente repassado para a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, sem ônus para o MUNICÍPIO, pelo prazo de 

60 (sessenta) meses. 

2.33. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA irá disponibilizar todo o conteúdo dos prospectos, regulamentos, lâmina de 

informações, dos fundos de investimentos, sem ônus para o CONTRATANTE, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. 

2.34. É VEDADO a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada, realizar movimentações financeiras de 

aplicação/resgate, sem prévia e expressa autorização dos servidores titulares, qualificados e identificados, através da 

RESOLUÇÃO n.° 096 - SF - 05 de abril de 2016, art. nº 21, art. nº 24 e art. nº 28, isoladamente, e a legislação 

aplicável para a Administração Direta e Indireta. 

2.35. É obrigatório a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA formalizar imediatamente ao MUNICÍPIO, ocorrência de 

novas contas de titularidade da administração direta, indireta e fundos, abertas, principalmente pelos órgãos 

repassadores de recursos financeiros estaduais e federais, e inclusão no software/aplicativo, para o primeiro ingresso 

de recursos financeiros, no qual se dará o controle da gestão financeira para a Administração Direta e Indireta. Esta 

formalização deverá ser encaminhada ao servidor titular identificado e qualificado através da RESOLUÇÃO nº 096 

- SF - 05 de abril de 2016, art. nº 21 e art. nº 24, e legislação aplicável para a Administração Direta e Indireta. 

 

2.35.1. Quando da falta da informação formal pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, gerar dano ao erário pela falta de 

aplicação financeira, o MUNICÍPIO tomará as medidas cabíveis para o ressarcimento com os devidos acréscimos 

legais. 

 

2.36. O MUNICÍPIO de Juiz de Fora, englobando a Administração Direta e Indireta, verificará e comunicará 

formalmente a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA a cobrança indevida de tarifas, para fins de ressarcimento ao erário 

municipal. 

 

2.37. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, sem caráter de exclusividade, sem preferência, poderá realizar a prestação 

de serviços provenientes e decorrentes deste certame, seja de natureza da despesa pública ou receita pública, entre 

outros, a impressão de guias e carnês dos tributos municipais, centralização dos recebimentos relativos a multas de 

trânsito, conforme contrato próprio, a critério do MUNICÍPIO, pelo prazo de 60 (sessenta meses). 

 

2.38. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada, obrigatoriamente, prestará serviço de agente arrecadador dentro 

da rede de arrecadação municipal. Este serviço refere-se à arrecadação diretamente dos contribuintes das receitas 

municipais através do Documento de Arrecadação Municipal - DAM ou carnês com código de barras, padrão 

FEBRABAN, isto é, o contribuinte realizando o pagamento da receita pública de natureza tributária ou não, na 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, conforme contrato próprio, sem caráter de exclusividade. 

 

- PAGAMENTO A FORNECEDORES, CREDORES E FAVORECIDOS DO MUNICÍPIO 
 

2.39. Contratação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, 

centralizadora, para operar os serviços de centralização, processamento e gerenciamento de créditos provenientes 

dos pagamentos aos Fornecedores, Credores, Favorecidos, Prestadores de Serviços, Auxílios, Benefícios e 

Assemelhados, Transferências de Recursos Financeiros Intrabancárias e Interbancárias, independente da titularidade 

e Obrigações Fiscais, despesas estas do MUNICÍPIO de Juiz de Fora, da Administração Direta e Indireta, inclusive 

os Fundos Municipais, e os órgãos e entidades do Poder Executivo, que forem criados na vigência deste 

instrumento, ou que tenham suas estruturas modificadas, fundidas ou transformadas. 

 

2.39.1. Administração Direta: Comissão Permanente de Licitação - CPL, Secretaria de Agropecuária e 

Abastecimento - SAA, Secretaria de Administração e Recursos Humanos - SARH, Secretaria de Atividades Urbanas 

- SAU, Secretaria de Comunicação Social - SCS, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Geração de 

Emprego e Renda - SDEER, Secretaria de Desenvolvimento Social - SDS, Secretaria de Educação - SE, Secretaria 

de Obras - SO, Secretaria da Fazenda - SF, Secretaria de Esporte e Lazer - SEL, Secretaria de Governo - SG, 

Secretaria de Meio Ambiente - SMA, Secretaria de Transporte e Trânsito - SETTRA, Procuradoria Geral do 

Município - PGM, Secretaria de Saúde - SS, Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG. 

 

2.39.2. Administração Indireta: Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização - EMPAV, Fundação Cultural 

Alfredo Ferreira Lage - FUNALFA, Fundação Museu Mariano Procópio - MAPRO, Agência de Proteção e Defesa 

do Consumidor - PROCON, Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DEMLURB, Empresa Regional de 

Habitação - EMCASA, Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA. 
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2.40. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, centralizadora, contratada, 

disponibilizará ao MUNICÍPIO, aplicativo, software, van, site, ou outra forma, cujo objetivo é a gestão financeira 

através de consulta, remessa de arquivos contendo as Ordens Bancárias em meio eletrônico, provenientes dos 

sistemas utilizados pelo MUNICÍPIO, e inclusive para geração e/ou efetivação dos créditos aos favorecidos, após o 

recebimento da Relação Externa - RE ou Ordem Bancária - OB, devidamente assinada em conformidade ao Decreto 

nº 12.556/2016, e legislação aplicável para administração indireta, sem ônus para o CONTRATANTE e para os 

FAVORECIDOS, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. 

 

2.41. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, centralizadora, contratada, 

disponibilizará para as entidades conveniadas à rede assistencial e educacional, aplicativo, software, cujo objetivo é 

a gestão financeira através de consulta, geração e efetivação dos créditos aos Favorecidos, sem ônus para todas as 

partes, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, conforme legislável aplicável. 

 

2.42. O floating, para o Lote 2 - pagamento de fornecedor, da prestação contratada, está definido de forma 

individualizada na Descrição do Objeto, sendo de D + 1 (no dia útil seguinte), e quando da necessidade, 

eventualmente, por parte do CONTRATANTE em D + 0 (no mesmo dia) devidamente solicitada. 

 

2.43. O CONTRATANTE e a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA irão viabilizar, mutuamente, os ajustes necessários 

para garantir a compatibilidade operacional e de sistemas de informática com a finalidade de garantir e permitir que 

qualquer das partes, a qualquer circunstância e tempo, verifique integral cumprimento da prestação de serviço 

contratada. 

 

2.43.1. O MUNICÍPIO a seu critério, para não ter descontinuidade do serviço público e manutenção da segurança 

financeira, migrará de forma gradativa em até 90 dias, todas as contas bancárias contempladas deste certame, com o 

apoio dos respectivos gestores e da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada.  

 

2.43.1.1. Iniciando pela CTU, após compatibilidade de remessa e retorno das informações dos pagamentos, através 

do sistema SIAFEM com o sistema da instituição contratada. 

 

2.43.1.2. Continuando pelas CTD, após compatibilidade de remessa e retorno das informações dos pagamentos, 

através do sistema SIAFEM com o sistema da instituição contratada. 

 

2.43.1.3 Fica vedada à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, a abertura de conta bancária de titularidade do Município, 

inclusive da Administração Direta, Indireta e Fundos Municipais, a ser migrada, sem prévia autorização do 

MUNICÍPIO, para o devido cadastro pelo mesmo, acesso as informações, inclusive para a gestão financeira, 

incluído de investimentos/aplicação financeira, conforme Lei 8.666/93, para o MUNICÍPIO não ter problemas na 

prestação de contas aos órgãos de fiscalização externos e internos, evitando dano ao erário. 

 

2.43.1.4 Fica vedada a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA encerrar as contas bancárias do MUNICÍPIO, inclusive de 

poupança, sem a expressa autorização formal pelo MUNICÍPIO.  

 

2.44. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, centralizadora, contratada, 

deverá disponibilizar toda a rede de agências atual e as novas agências, no território nacional, para o processamento 

de pagamentos de fornecedores com origem de recursos do Tesouro Municipal, através de Conta Bancária Única - 

CTU e para pagamento de fornecedores com origem de recursos vinculados ou não, através de Demais Contas 

Bancárias - CTD. 

 

2.45. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, centralizadora, contratada, 

deverá após o floating de D+1, cumprir as legislações do Sistema de Pagamento Brasileiro - SPB, vigentes e futuras, 

inclusive quanto aos prazos para os créditos dos recursos financeiros aos favorecidos, as transferências dos recursos 

financeiros intrabancárias, inclusive pagamento em espécie, será em D+0, e as transferências interbancárias através 

de TED em D+0, independente do valor. 

 

2.46. O débito na conta bancária do MUNICÍPIO, em D+0, será realizado no dia da remessa do arquivo eletrônico 

no qual contém as Ordens Bancárias. 

 

2.47. O floating estabelecido é contado a partir da data do arquivo remessa. 

 

2.48. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, centralizadora, contratada, 

deverá liberar o pagamento dos fornecedores, condicionado: 

 



 
 

 

51 
 

2.48.1. Ao perfeito processamento do registro da Ordem Bancária - OB remetido pelo CONTRATANTE através do 

arquivo de remessa OBN600/601; 

 

2.48.2. A disponibilização de recursos financeiros nas contas bancárias do MUNICÍPIO ; 

 

2.48.3 A remessa da Relação Externa - RE à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do 

Brasil, Pública, centralizadora, contratada, contendo a (s) Ordem (ns) Bancária (s), ou a Ordem Bancária - OB, 

ambas devidamente assinadas, conforme Decreto nº 12.556/2016, e alterações futuras; 

 

2.49. O CONTRATANTE é o responsável exclusivo por informar com exatidão as contas correntes das Unidades 

Gestoras - UG´s, para débito, e as contas correntes dos Fornecedores, para crédito, por meio eletrônico dos arquivos 

de pagamentos e das informações físicas da Relação Externa - RE, contendo a (s) Ordem (ns) Bancárias (s) - OB´(s), 

ou a Ordem Bancária - OB. 

 

2.49.1 O MUNICÍPIO a seu critério, poderá realizar o pagamento de forma manual, solicitando a INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA que cumprirá o processamento através das regras estipuladas neste certame, em D+0, sem ônus para 

o CONTRATANTE, pelo prazo de 60 (sessenta) meses.  

 

2.50. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, centralizadora, contratada, 

remeterá, obrigatoriamente, diariamente, arquivo retorno de depuração contendo as Ordens Bancárias - OB´s, pagas 

e/ou canceladas ao MUNICÍPIO, com a finalidade de conciliação eletrônica, de suas contas bancárias, conforme os 

códigos de retorno detalhado deste Edital, a critério do MUNICÍPIO. 

 

2.51. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, centralizadora, contratada, 

cumprirá a devolução de recursos financeiros da Ordem Bancária - OB, não pagas e/ou rejeitadas ao MUNICÍPIO, 

através de crédito na conta bancária de origem do débito, em D+1, no dia útil seguinte ao da remessa do arquivo 

pelo MUNICÍPIO, CTU e CTD, para os casos de cancelamento via RE/OB ou já rejeitado na remessa do arquivo, 

será creditado em D+0, no mesmo dia. 

 

2.52. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, centralizadora, contratada, 

creditará o recurso financeiro ao MUNICÍPIO através de crédito na conta bancária de origem do débito, referente a 

Ordem Bancária - OB liberada ou não, e não paga, no prazo de 45 dias, após a remessa dos arquivos, pelo motivo de 

decurso de prazo, no mesmo dia do cancelamento. O CONTRATANTE a seu critério poderá autorizar o 

cancelamento antes do prazo de 45 dias. 

 

2.53. O CONTRATANTE irá comunicar aos seus fornecedores a impossibilidade do pagamento, quando da 

indisponibilidade dos recursos financeiros ou por problemas técnicos com os arquivos originados pelo MUNICÍPIO. 

Estes arquivos estarão automaticamente cancelados. 

 

2.54. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA disponibilizará o serviço de centralização de saldos, transferindo os recursos 

financeiros das contas bancárias centralizadas, para a conta bancária centralizadora, de forma automática, em D+0, 

conforme critério do MUNICÍPIO e contrato anexo, sem ônus para o CONTRATANTE, pelo período de 60 

(sessenta) meses.  

 

2.55. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA será responsável por arcar com os acréscimos legais (multa, juros, outros 

encargos) por perda de vencimento, caso o MUNICÍPIO cumpra o pagamento em tempo hábil, ora contratado, para 

o devido processamento da despesa pública dentro do vencimento, principalmente para o pagamento das obrigações 

ficais/trabalhistas/previdenciárias entre outras e a dívida pública contratada.  

 

2.56. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA isentará todas as tarifas que sejam provenientes e decorrentes da prestação 

de serviços dos objetos, ora contratados, exceto a taxa de administração de aplicações da carteira de Portfólios de 

Fundos de Investimentos. 

 

2.57. O MUNICÍPIO de Juiz de Fora, englobando a Administração Direta e Indireta, está isento de tarifas, despesas 

inerentes à movimentação financeira, pagamentos a Terceiros, Fornecedores, Credores, Favorecidos, Prestadores de 

Serviços, Auxílios, Benefícios e Assemelhados, Transferências de Recursos Financeiros Intrabancárias e 

Interbancárias, independente da titularidade, Obrigações Fiscais, inclusive abertura/manutenção/encerramento de 

contas bancárias, sob qualquer aspecto ou circunstâncias, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. 

 

2.57.1. O período de isenção para Transferências de Recursos Financeiros Interbancárias para pagamento de 

Fornecedor será no mínimo de 12 (doze) meses, a partir da contratação.  
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2.58. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, sem caráter de exclusividade, sem preferência, poderá realizar a prestação 

de serviços provenientes e decorrentes deste certame, seja de natureza da despesa pública ou receita pública, entre 

outros, contratação e liquidação no País e no Exterior das operações de compra e venda de moeda estrangeira, cartão 

corporativo, outros serviços financeiros, conforme contrato próprio, sem ônus e a critério do MUNICÍPIO, pelo 

prazo de 60 (sessenta) meses. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

Necessidade de viabilizar a gestão da movimentação bilionária de recursos financeiros do MUNICÍPIO de Juiz de 

Fora com a segurança financeira, orçamentária, contábil, transparência, controle, gestão, modernidade, legalidade, 

através de intermediário financeiro entre o ente público e a sociedade, para a prestação de serviços de transferência 

de numerário ao funcionalismo e fornecedores/favorecidos do Poder Executivo Municipal, contemplando milhares 

de créditos aos favorecidos devido à inviabilidade do pagamento de forma administrativa (dinheiro/cheque), desta 

forma, cumprindo a legalidade para o pagamento do Funcionalismo do Poder Executivo Municipal e o pagamento 

dos Fornecedores/Favorecidos do MUNICÍPIO, ambos, através do crédito em conta bancária, e ou decorrentes de 

produtos bancários. Investimentos através da aplicação financeira dos recursos do Regime Próprio de Previdência do 

MUNICÍPIO de Juiz de Fora, e aplicação financeira das disponibilidades de caixa do MUNICÍPIO, devido a 

inviabilidade de estrutura própria para operar no mercado financeiro, através da compra diretamente de títulos 

públicos no mercado primário e secundário, ressaltando da gestão própria dos investimentos pelo MUNICÍPIO, tudo 

em conformidade com a legalidade. O MUNICÍPIO deverá entender do Mercado Financeiro e ter capacidade de 

desempenhar sua atribuição de gestor e fiscalizador das prestações de serviços das Instituições Financeiras através 

da complexidade da legislação do Sistema Financeiro Nacional e seus órgãos reguladores, fiscalizadores, além do 

conhecimento dos produtos e transações financeiras à disposição para obtermos a segurança e avançarmos na 

otimização e modernização da máquina administrativa pública. 

 

4.  DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

4.1. Os serviços contratados terão vigência pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a partir da data de assinatura do (s) 

contrato (s) e anexo (s), que é de (10) dez dias a partir de declarado o vencedor, para cada um, dos 02 (dois) LOTES, 

abaixo:  

 

LOTE 1: Contratação de Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública ou Privada, para 

operar os serviços de processamento e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento do 

Funcionalismo do Poder Executivo Municipal, Administração Direta e Indireta, e Aplicação das 

Disponibilidades do Regime Próprio de Previdência do Município de Juiz de Fora, cujas especificações detalhadas 

encontram-se nos Anexos que acompanham o Edital. 

 

LOTE 2: Contratação de Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, para aplicação 

das disponibilidades financeiras de caixa do Município, para a Administração Direta e Indireta, relativas aos 

recursos financeiros provenientes de Transferências Legais, Constitucionais e Voluntárias do ente Federal, 

Estadual e Municipal, de qualquer de seus órgãos, inclusive os recursos financeiros dos Fundos Municipais e 

para operar os serviços de centralização, processamento e gerenciamento de créditos provenientes do pagamento 

aos Fornecedores, Credores, Favorecidos, Prestadores de Serviços, Auxílios, Benefícios e Assemelhados, 

Transferências de Recursos Financeiros Intrabancárias e Interbancárias, independente da titularidade, 

Obrigações Fiscais de qualquer ente, cujas especificações detalhadas encontram-se nos Anexos que acompanham o 

Edital.  

 

5. TIPO DE LICITAÇÃO: Maior Oferta de Preço. 

 

6. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

 

6.1. Os serviços contratados desta licitação, contemplando o LOTE 1 - Pagamento do Funcionalismo do Poder 

Executivo Municipal e Aplicação Financeira das Disponibilidades do Regime Próprio de Previdência do Município 

de Juiz de Fora, e o LOTE 2 - Aplicação Financeira das Disponibilidades de Caixa do MUNICÍPIO e Pagamento a 

Fornecedores, Credores e Favorecidos do MUNICÍPIO, serão prestados pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

PÚBLICA ou PRIVADA para o LOTE 1 e INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PÚBLICA para o LOTE 2, além das 

prestações de serviços decorrentes desta contratação, que está detalhadamente especificado, quantificado e 

qualificado, no Termo de Referência, no Edital e seus Anexos, que fazem parte integrante, indispensável e 

insubstituível deste procedimento. As prestações serão sem ônus para o CONTRATANTE, funcionalismo, 



 
 

 

53 
 

favorecido e contribuinte, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. Exceto a taxa de administração de aplicações da 

carteira de Portfólios de Fundos de Investimentos durante o prazo da vigência contratual. 

 

6.1.1. Excetuam-se os casos definidos no LOTE 2, em que haja previsão legal ou contratual para a centralização, 

processamento e gerenciamento da movimentação financeira em outras instituições bancárias. 

  

6.2. O CONTRATANTE e a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Privada e/ou 

Pública, centralizadora, contratada, assinarão o contrato de prestação de serviço inerentes ao CONTRATO - LOTE 1 

- ANEXO 7, e ANEXOS: 7.A, 7.B, 7.C e 7.D, e o CONTRATANTE e a INSTIUIÇÃO FINANCEIRA Pública, 

centralizadora, assinarão o CONTRATO - LOTE 2 - ANEXO 8, e ANEXOS: 8.A, 8.B e 8C, ambos, em até 10 dias 

após declarado o vencedor deste certame, de forma a garantir a legalidade e permitir que qualquer das partes, a 

qualquer circunstância e tempo, verifique o integral cumprimento da prestação de serviços contratada.  

 

6.2.1. A Secretaria de Administração de Recursos Humanos - SARH, Gestora do CONTRATO - LOTE 1 - ANEXO 

7 e ANEXOS: 7.A, 7.B, 7.C e 7.D; 

 

6.2.2. A Secretaria da Fazenda - SF, Gestora do CONTRATO - LOTE 2 - ANEXO 8 e ANEXOS: 8.A, 8.B e 8 C; 

 

6.2.3. A Administração Indireta, CESAMA, DEMLURB, EMCASA, EMPAV, FUNAFA, MAPRO e PROCON, 

respectivamente, darão anuência expressa nos 02 (dois) CONTRATOS : 

 

6.2.3.1 CONTRATO - LOTE 1 (ANEXO 7), ANEXOS: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7;  

 

6.2.3.2 CONTRATO - LOTE 2 (ANEXO 8), ANEXOS: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7.  

 

6.3. Em virtude da existência de contrato atualmente em vigor, de prestação de serviços que compreende o objeto 

ora licitado, firmado em 05 de Junho de 2012, eventual rescisão contratual, inclusive o pagamento integral em única 

parcela de eventuais valores, serão honrados pelo MUNICÍPIO, conforme legislação aplicável. 

 

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DEFINIÇÕES 

 

7.1.  Os serviços contratados desta licitação, e decorrentes das mesmas, que envolvem as receitas e despesas 

públicas, entre outros, do Poder Executivo Municipal, englobando a Administração Direta e Indireta, contempladas 

neste certame, terão competição através do processo licitatório, com a participação das INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS PRIVADAS E PÚBLICAS, para o LOTE 1, e as INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, para o LOTE 

2, estas que estejam regularmente em atividade e autorizada pelo Banco Central do Brasil - BCB, estão 

detalhadamente especificados, quantificados e qualificados, neste Termo de Referência, no Edital e seus Anexos, 

que fazem parte integrante, indispensável e insubstituível deste procedimento. 

  

7.2. A atual estrutura administrativa do Poder Executivo, e os novos órgãos e entidades do Poder Executivo 

Municipal, que forem criados na vigência deste instrumento, ou que tenham suas estruturas modificadas, fundidas 

ou transformadas, estão contempladas nesta contratação. 

 

7.3. O atual quadro do funcionalismo do Poder Executivo Municipal, caso haja o ingresso de novos, sob qualquer 

vínculo empregatício, estão contemplados neste certame. 

 

7.4. Os valores projetados para os anos subsequentes; que compõe este edital, tiveram como metodologia a 

estimativa IPCA - expectativa de mercado de 31 de dezembro de 2015, site do Banco Central do Brasil - BCB, mais 

o crescimento vegetativo de 3% a.a., demonstrando uma tendência de crescimento dos valores futuros, apenas 

economicamente, sem levar em consideração negociação salarial, atual e futura, ressaltando também, que as futuras 

contratações de funcionalismo, através de concurso público, que este governo já sinalizou sua realização, também 

não entraram nos valores projetados, devido a sua não efetivação.  

 

7.5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA irá operacionalizar a logística da abertura da conta bancária do 

funcionalismo do Poder Executivo Municipal, inclusive os novos, conforme critério e indicação do 

CONTRATANTE, com responsabilidade da abertura da conta exclusiva da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA e do 

funcionalismo do Poder Executivo Municipal, conforme pacotes de serviços definidos neste edital. 

 

7.6. A todo o funcionalismo do Poder Executivo Municipal é exercido o direito a PORTABILIDADE. 
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7.7. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada prestará serviços de concessão de crédito a servidores efetivos e 

ocupantes de cargo em comissão, mediante consignação em folha de pagamento, sem caráter de exclusividade, com 

taxa diferenciada, praticada pelo mercado financeiro, trazendo benefício ao funcionalismo do poder executivo 

municipal em conformidade com os requisitos necessários, através de convênio próprio e legislação aplicável em 

vigor ou futura, conforme Decreto Municipal nº 9.891/2009. 

 

7.8. O servidor que tem empréstimo consignado continuará a ter o desconto na folha de salários, e o 

CONTRATANTE repassará para a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA do empréstimo, conforme legislação aplicável. 

 

7.9. O floating no que refere-se a transferência/pagamento de numerário ao funcionalismo do Poder Executivo 

Municipal, será de D + 1 (no dia útil seguinte), e excepcionalmente quando da necessidade por parte do 

CONTRATANTE em D + 0 (no mesmo dia), a contar da data de liberação do arquivo eletrônico pela 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, sem ônus para o MUNICÍPIO e o funcionalismo do Poder Executivo Municipal. 

 

7.10. O MUNICÍPIO, a seu critério, a qualquer tempo e hora, definirá e utilizará o (s) aplicativo (s), software (s), 

disponibilizado (s) pela (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s), definidos no LOTE 1 e LOTE 2, no qual já está 

(ao), incluído (s) sua (s) devida (s) capacitação (ões) de utilização da (s) ferramenta (s) aos usuários indicados pelo 

MUNICÍPIO a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, todos pertencentes ao quadro do Poder Executivo Municipal, da 

Administração Direta e Indireta do Município, inclusive as entidades educacionais e sociais. 

 

7.11. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e da apresentação de suas propostas. 

 

7.12. Não será admitida nesta licitação a participação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA das empresas nas seguintes 

condições: 

 

7.12.1. Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

 

7.12.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que por esta 

tenham sido declaradas inidôneas; 

 

7.12.3. Que estejam com intervenção ou suspensão, pelo Banco Central do Brasil - BCB, ou por outros órgãos 

públicos de fiscalização, em decorrência do comprometimento patrimonial, do descumprimento de normas do 

Conselho Monetário Nacional - CMN e do Banco Central do Brasil - BCB; 

 

7.12.4. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si ou, ainda, 

qualquer que seja sua forma de constituição; 

 

7.12.5. Que não tenham no MUNICÍPIO de Juiz de Fora rede de agência instalada; e, 

 

7.12.6. Estrangeiras que não funcionem no País ou que estejam encerrando suas atividades no País. 

 

7.13. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá apresentar e manter durante a vigência da contratação a regularidade 

fiscal com a União, Estado e MUNICÍPIO. 

 

7.14. As penalidades do não pagamento do valor do certame, assinatura e cumprimento do contrato estão definidas 

a parte. 

 

7.15. O CONTRATANTE, Administração Direta e Indireta, deverá indicar o órgão (aos) e servidor (es) responsável 

(eis) para gerir, acompanhar, fiscalizar, individualmente, conforme contratos anexos ou próprios e/ou decorrentes 

desta contratação. 

 

7.16. A Secretaria de Administração e Recursos Humanos - SARH, gestora do LOTE 1 - ANEXO 7, através de 

Portaria, designará os servidores responsáveis para gestão e fiscalização do CONTRATO LOTE 1 e  ANEXOS: 

7.A, 7.B, 7.C, e 7.D, conforme legislação aplicável. 

 

7.16.1. A administração indireta: CESAMA, DEMLURB, EMCASA, EMPAV, FUNAFA, MAPRO e PROCON, 

respectivamente, nomearão os gestores e fiscais de contratos, para o LOTE 1- ANEXO 7, conforme legislação 

aplicável. 
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7.17.  A Secretaria da Fazenda - SF gestora do LOTE 2 -ANEXO 8, através de Portaria, designará os servidores 

responsáveis para gestão e fiscalização do CONTRATO LOTE 2, ANEXOS: 8.A, 8.B e 8.C, conforme legislação 

aplicável. 

 

7.17.1. A administração indireta: CESAMA, DEMLURB, EMCASA, EMPAV, FUNAFA, MAPRO e PROCON, 

nomearão os gestores e fiscais de contratos, para o LOTE 2 (ANEXO 8), conforme legislação aplicável. 

 

7.18. A administração Indireta, CESAMA, DEMLURB, EMCASA, EMPAV, FUNAFA, MAPRO e PROCON, 

respectivamente, darão anuência expressa nos 02 (dois) CONTRATOS : 

 

7.18.1. CONTRATO - LOTE 1 (ANEXO 7), ANEXOS: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7;  

 

7.18.2. CONTRATO - LOTE 2 (ANEXO 8), ANEXOS: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7. 

 

7.19. O formulário de autorização para abertura de contas do funcionalismo municipal, será remetido à 

INSTITUIÇÃO FIANCEIRA, conforme legislação aplicável vigente e futura, através da RESOLUÇÃO nº 050 de 

28 de dezembro de 2010, art. nº 56, conforme servidores identificados e qualificados através da formalização de 

Ofício da Secretaria de Administração e Recursos Humanos - SARH, para seu devido cumprimento, e legislação 

aplicável para a administração indireta. 

 

7.20.  Os órgãos não assumirão, inclusive para efeitos da Lei nº 8.078/1990 - Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor, quaisquer responsabilidades pelas atividades exercidas pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

contratada. 

 

7.21.  CESSÃO – O PROPONENTE somente poderá ceder, parcialmente, o objeto do contrato, 
mediante prévia e expressa autorização da autoridade gestora do contrato e desde que o cessionário 
preencha os requisitos de habilitação jurídica, financeira, técnica e fiscal consignados no ato 
convocatório do certame. 

 

7.22. Excetuam-se os casos em que haja previsão legal ou contratual para a centralização, processamento e 

gerenciamento em outras instituições financeiras. 

 

7.23. Autorização para funcionamento expedida pelo Banco Central do Brasil - BCB, nos termos do art. 10, 

inciso X, da Lei Federal nº 4.595/64; 

 

7.24. Decreto de autorização, em se tratando de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA em funcionamento no País, e ato 

de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

7.25. Declaração subscrita pelo representante legal da proponente de que ela não incorre em qualquer das 

condições impeditivas, especificando, conforme Anexo 6. 

 

7.26. De forma a demonstrar a prova de Qualificação Econômico-Financeira, as licitantes deverão apresentar o 

Balanço Patrimonial e demonstração de resultado do último exercício social exigível, assinados por bacharel ou 

técnico em Ciências Contábeis, legalmente habilitados, constando nome completo e registro profissional, que 

comprovem a boa situação financeira da pessoa jurídica, vedada a sua substituição por balancetes ou Balanços 

Provisórios. 

 

7.27. A licitante deverá demonstrar boa situação financeira, mediante apresentação de declaração de que o seu 

índice de Adequação de Capital (Índice de Basiléia) é de, no mínimo, 11% (onze por cento), calculado na 

conformidade das regras estabelecidas pela Resolução do Banco Central do Brasil - BCB nº 4.193/13 e normativos 

complementares. 

 

7.28. A instituição poderá apresentar a cópia da última Demonstração de Limites Operacionais - DLO, enviado 

ao Banco Central do Brasil - BCB, nos termos da Circular do Banco Central do Brasil - BCB nº 3.398/2008 e Carta-

Circular do Banco Central do Brasil - BCB nº 3.415/2009, para demonstrar o IB - Índice de Basiléia. Circular do 

Banco Central do Brasil - BCB nº 3.415/2009 - Documento normativo revogado pela Circular do Banco Central do 

Brasil - BCB nº 3.471/2010; Circular do Banco Central do Brasil - BCB nº 3.471/2010 - Documento normativo 

revogado pela Circular do Banco Central do Brasil - BCB nº 3.644/2013 e Circular do Banco Central do Brasil - 

BCB nº 3.616/2013. 
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7.29. A documentação relativa a Qualificação técnica consistir-se-á em: no mínimo, 01 (um) Atestado, fornecido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove já ter executado serviços 

bancários de pagamento do funcionalismo seja da administração direta ou da administração indireta e aplicação das 

disponibilidades do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, para o Lote 1, e serviços bancários de pagamento 

de fornecedores e favorecidos e aplicação das disponibilidades de caixa do MUNICÍPIO para o Lote 2. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

 

8.1. A (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) contratada (s) deverá (ão) estar em conformidade com a 

Resolução do Banco Central do Brasil - BCB nº 4.019/2011 que dispõe sobre medidas prudenciais preventivas 

destinadas a assegurar a solidez, a estabilidade e o regular funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. 

 

8.2. A (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) contratada (s) deverá (ão) indicar a agência do MUNICÍPIO de 

Juiz de Fora e o (s) funcionário (s) responsável (is) para gerir, acompanhar, fiscalizar as prestações de serviços 

contratadas, para a Administração Direta e Indireta, decorrentes de contratos anexos, próprios, e/ou decorrentes 

desta contratação.  

 

8.3. A (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) contratada (s) deverá (ão) manter os sistemas operacionais e 

sistemas de informática de forma a garantir o melhor padrão de qualidade, disponibilizando as informações 

necessárias ao CONTRATANTE, através de sua equipe de atendimento, para a devida operacionalização dos 

negócios envolvidos e o devido acompanhamento pelo CONTRATADO, a qualquer tempo e circunstância.  

 

8.4. A (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) contratada (s) deverá (ão) adequar ao padrão tecnológico dos 

sistemas de informática utilizado pelo MUNICÍPIO, para a Administração Direta e Indireta, e ou melhorá-los com a 

devida customização para o MUNICÍPIO, sem ônus para o CONTRATANTE. 

 

8.5. A (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) contratada (s) deverá (ao) adequar, imediatamente e 

obrigatoriamente, à integração de informações eletrônicas, remessa, retorno, através do Governança Brasil - 

GOVBR utilizado para o pagamento do funcionalismo do Poder Executivo Municipal; e através do SIAFEM - 

Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios, utilizado para o pagamento do 

fornecedor/favorecido, ou outro sistema a ser utilizado pelo Município, através da administração direta e 

administração indireta. 

 

8.6. A (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) contratada (s) é (são) responsável (is) por executar com 

fidedignidade a movimentação financeira do MUNICÍPIO, em cumprimento a legislação do Sistema de Pagamento 

Brasileiro - SPB. 

 

8.7. A (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) contratada (s) irá (ao) executar os serviços de acordo com a 

melhor técnica aplicável a trabalhos de cada natureza, efetuando-os com zelo e diligência, e com a rigorosa 

observância do sigilo e confidencialidade das informações a que a (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) 

contratada (s) tiver (em) acesso, obrigando-se a observar outros detalhes e ordens definidas pelo MUNICÍPIO. 

 

8.8. A (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) contratada (s) responsabilizar-se-á por todos os ônus e tributos, 

emolumentos, honorários ou despesas incidentes sobre os serviços contratados, bem como cumprir, rigorosamente, 

todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas ao pessoal que empregar para a execução 

dos serviços, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos. 

 

8.9. A (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) e o CONTRATANTE irão viabilizar, mutuamente, os ajustes 

necessários para garantir a compatibilidade operacional e de sistemas de informática com a finalidade de garantir e 

permitir que qualquer das partes, a qualquer circunstância e tempo, verifique o integral cumprimento da prestação de 

serviço contratada. 

 

8.10. A (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) e o CONTRATANTE assinarão todos os contratos de 

prestação de serviços, de forma a garantir a legalidade e permitir que qualquer das partes, a qualquer circunstância e 

tempo, verifique o integral cumprimento da prestação de serviço contratada. 

 

8.11. A (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) contratada (s) deverá (ao) disponibilizar o gerente e as equipe 

técnica (s), para o pronto atendimento com capacidade de atender o CONTRATANTE a contento de forma a zelar 

pelo recurso público evitando assim dano ao erário, e consequentemente, as medidas cabíveis por parte do 

CONTRATANTE. O MUNICÍPIO terá atendimento diferenciado, em função do volume de recursos financeiros 

públicos e complexidade dos serviços financeiros envolvidos. 
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8.12. A (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) contratada (s) disponibilizará (ao) os melhores fundos de 

investimentos, dentro da política de segurança e preservação do patrimônio, com as melhores rentabilidades, 

independente do número de contas bancárias e volume de recursos das mesmas. O tratamento não será 

individualizado por conta bancária, mas sim tratamento unificado e global, para cada CNPJ da Administração Direta 

e Indireta. 

 

8.13. A (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) contratada (s) irá (ão) disponibilizar através de site na internet, 

aplicativo, software, de movimentação financeira para gestão das contas bancárias, investimentos, movimentação 

financeira, inclusive para gerar pagamento a terceiros e remessa de arquivos eletrônicos para créditos dos 

favorecidos, sem custo para o MUNICÍPIO, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. 

 

8.14. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada será responsável por arcar com os acréscimos legais (multa, 

juros, outros encargos) por perda de vencimento, caso o MUNICÍPIO cumpra o pagamento em tempo hábil, ora 

contratado, para o devido processamento da despesa pública dentro do vencimento, principalmente para o 

pagamento das obrigações ficais/trabalhistas/previdenciárias entre outras e a dívida pública contratada. 

8.15. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada caso não libere os arquivos após as devidas autorizações por 

parte do MUNICÍPIO, pagará multa de 2%, mais juros de 12% ao ano, valores estes incidentes sobre o valor das 

Ordens Bancárias não liberadas, além de outras medidas cabíveis por parte do MUNICÍPIO. 

8.16. É VEDADO a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada, realizar movimentações financeiras de 

aplicação/resgate, sem prévia e expressa autorização dos servidores titulares, qualificados e identificados, através da 

RESOLUÇÃO n.° 096 - SF - 05 de abril de 2016, art. nº 21, art. nº 24 e art. nº 28, isoladamente, e a legislação 

aplicável para a Administração Direta e Indireta. 

8.17. É obrigatório a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA formalizar imediatamente ao MUNICÍPIO, ocorrência de 

novas contas de titularidade da administração direta, indireta e fundos municipais, abertas, principalmente pelos 

órgãos repassadores de recursos financeiros estaduais e federais, e inclusão no software/aplicativo, para o primeiro 

ingresso de recursos financeiros, no qual se dará o controle da gestão financeira para a Administração Direta e 

Indireta. Esta formalização deverá ser encaminhada ao servidor titular identificado e qualificado através da 

RESOLUÇÃO nº 096 - SF - 05 de abril de 2016, art. nº 21 e art. nº 24, e legislação aplicável para a Administração 

Direta e Indireta. 

 

8.17.1. Quando da falta da informação formal pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, gerar dano ao erário pela falta de 

aplicação financeira, o MUNICÍPIO tomará as medidas cabíveis para o ressarcimento com os devidos acréscimos 

legais. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

9.1. O CONTRATANTE, Administração Direta e Indireta, deverá indicar o órgão (aos) e servidor (es) responsável 

(eis) para gerir, acompanhar, fiscalizar, individualmente, conforme contratos anexos ou próprios e/ou decorrentes 

desta contratação. 

 

9.1.1. A Secretaria de Administração e Recursos Humanos - SARH, gestora do LOTE 1, através de Portaria, 

designará os servidores responsáveis para gestão e fiscalização do contrato, conforme legislação aplicável. 

 

9.1.1.1. A administração indireta, respectivamente, nomeará os gestores e fiscais de contratos, conforme legislação 

aplicável. 

 

9.1.2.  A Secretaria da Fazenda - SF gestora do LOTE 2, através de Portaria, designará os servidores responsáveis 

para gestão e fiscalização do contrato, conforme legislável aplicável.  

 

9.1.2.1.  A administração indireta, respectivamente, nomeará os gestores e fiscais de contratos, conforme legislação 

aplicável. 

 

9.2. O CONTRATANTE irá manter na (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s), os recursos financeiros para 

garantir a prestação de serviços da contratada, para o objeto deste certame. 
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9.3. O CONTRATANTE é o responsável por gerar as informações com exatidão, clareza, fidedignidade, da conta 

bancária de origem, para débito, e destino, para crédito, a correta identificação do favorecido, e o valor, referente ao 

pagamento do funcionalismo público do Poder Executivo Municipal, para o cumprimento da Legislação do Sistema 

de Pagamento Brasileiro - SPB. 

 

9.4. O CONTRATANTE irá acrescentar novos servidores ativos, funcionários e inativos, novos órgãos, 

imediatamente, conforme contratos anexos ou próprios e/ou decorrentes desta contratação, inclusive caso haja 

qualquer alteração, inclusão, fusão, reestruturação do atual organograma da Administração Direta e Indireta. 

 

9.5. O CONTRATANTE e a (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) irão viabilizar, mutuamente, os ajustes 

necessários para garantir a compatibilidade operacional e de sistemas de informática com a finalidade de garantir e 

permitir que qualquer das partes, a qualquer circunstância e tempo, verifique o integral cumprimento da prestação de 

serviço contratada. 

 

9.6. O CONTRATANTE e a (s) INSTITUIÇÃO (ões) FINANCEIRA (s) contratada assinarão todos os contratos de 

prestação de serviço, imediatamente, de forma a garantir a legalidade e permitir que qualquer das partes, a qualquer 

circunstância e tempo, verifique o integral cumprimento da prestação de serviço contratada. 

 

9.7. O CONTRATANTE será o responsável pela gestão dos recursos financeiros provenientes das disponibilidades 

de caixa do MUNICÍPIO, inclusive para as disponibilidades de caixa do Regime Próprio de Previdência do 

Município de Juiz de Fora, ambos, em conformidade com legislação aplicável vigente e alterações futuras. 

 

10. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

10.1. Será considerada vencedora a proposta de MAIOR OFERTA, para cada LOTE, de acordo com especificado 

no Edital. 

 

10.2. O objeto deste PREGÃO será adjudicado ao proponente cuja proposta seja considerada vencedora e que 

atenda as condições de habilitação. 

 

10.3. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, a classificação far-se-á, 

OBRIGATORIAMENTE, por SORTEIO, em ato público, na própria sessão, conforme disposto parágrafo 2º Art. 45 

da Lei n.º 8.666/93, ressalvada a observância da Lei Complementar nº 123/06, quando for o caso. 

 

11. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

Lote 1 - Folha Funcionalismo do Poder Executivo Municipal e Aplicação das Disponibilidades do RPPS. 
 

R$ 21.000.000,00 (Vinte e um milhões de reais). 

 

Total de servidores:  16.116 (dezesseis mil, cento e dezesseis) 

 

O pagamento será em parcela única, em até 10 (dez) dias úteis, após o pagamento da primeira folha de salários do 

funcionalismo do Poder Executivo Municipal com a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada, e publicação do 

extrato do contrato no Diário Oficial do MUNICÍPIO, mediante crédito em conta bancária a ser informada pela 

Administração Municipal, através da Secretaria da Fazenda. 

 

Lote 2 - Aplicação das disponibilidades de caixa do Município e pagamento aos Fornecedores/Favorecidos do 

Município. 
 

R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais). 

 

O pagamento será em parcela única, em até 10 (dez) dias úteis, após o início dos primeiros pagamentos dos 

Fornecedores através da CTU do Poder Executivo Municipal, e publicação do extrato do contrato no Diário Oficial 

do MUNICÍPIO, mediante crédito em conta bancária a ser informada pela Administração Municipal, através da 

Secretaria da Fazenda.  

 

12. PENALIDADES 
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12.1. A licitante que apresentar documentação inverossímil, praticar atos ilícitos ou falta grave, ou cometer fraude, 

será inabilitada ou desclassificada, sujeitando-se, ainda, segundo a gravidade da falta cometida, à aplicação das 

seguintes penalidades: 

 

12.1.1. Suspensão temporária do direito de licitar com o MUNICÍPIO de Juiz de Fora, bem como o impedimento 

de com ele contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

 

12.1.2. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 

 

12.1.2.1. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, após decorrido 05 (cinco) anos 

da declaração, requerer a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se a 

empresa ressarcir a Administração pelo prejuízos resultantes, e desde que cessados os motivos determinantes da 

punição. 

 

12.1.2.2. A desistência da proposta, lance ou oferta, dentro do prazo de sua validade; a não apresentação dos 

documentos de habilitação no prazo estabelecido, a recusa em assinar o Termo de Contrato, dentro do prazo e 

condições estabelecidos, ensejarão a cobrança pela PREFEITURA DE JUIZ DE FORA em favor do MUNICÍPIO, 

por via administrativa ou judicial, de multa de até 10% (dez por cento) do valor total estimado do contrato, lance ou 

oferta, de acordo com a gravidade da infração, sem prejuízo da aplicação da penalidade prevista no subitem 12.1. 

 

As sanções estabelecidas neste item poderão ser aplicadas, garantida a defesa prévia do interessado, no respectivo 

processo, no prazo de 10 (dez) dias para declaração de inidoneidade e prazo de 05 (cinco) dias úteis para as demais 

penalidades. 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016 - SF 

ANEXO 1.A 

LISTA DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

1. Este ANEXO lista as instituições da Administração Indireta, referidas na prestação de serviço descritos 

nas cláusulas Primeiras, CONTRATO - LOTE 1 - ANEXO 7 e parte integrante os ANEXOS: 7.A, 7.B, 

7.C e 7.D; e CONTRATO -LOTE 2 - ANEXO 8 e parte integrante os ANEXOS: 8.A, 8.B e 8.C, 

conforme Termo de Adesão para cada CONTRATO LOTE 1: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7 e 

CONTRATO - LOTE 2: 8.1,  8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, e 8.7. 

Relação das entidades da Administração Indireta: 

 

a. COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA  

  CNPJ: 21.572.243/0001-74 

 

b. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - DEMLURB 

 CNPJ: 20.430.120/0001-36. 

 

c. EMPRESA REGIONAL DE HABITAÇÃO DE JUIZ DE FORA S.A. - EMCASA 

 CNPJ: 23.871.429/0001-50; 

 

d. EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO - EMPAV 

 CNPJ: 17.783.044/0001-38; 

 

e. FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE - FUNALFA 

 CNPJ: 20.429.437/0001-52; 

 

f. FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO - MAPRO 

 CNPJ: 07.768.170/0001-60 

 

g. AGÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE JUIZ DE FORA - PROCON  

CNPJ: 07.040.601/0001-77 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016  - SF 
 

ANEXO 1.B 

 

MEMÓRIA DO ATIVO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

Valores Brutos da Administração Direta e Indireta (inclusive 13º salário) 

REALIZADO 05 ANOS 

 

PODER 

EXECUTIVO 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA 295.551.439,53 329.303.376,35 353.084.823,05 406.148.166,86 431.938.119,70 1.816.025.925,49 

RPPS 59.653.922,09 70.691.544,39 84.487.862,65 99.910.627,96 113.859.881,47 428.603.838,56 

AGENDA JF ( * ) 1.771.561,79 2.148.627,56 - - - 3.920.189,35 

MAPRO 1.137.320,98 1.308.252,89 1.373.912,74 1.360.944,00 1.390.992,34 6.571.422,95 

PROCON 1.106.822,56 1.173.406,71 1.150.423,95 1.153.721,92 1.171.551,39 5.755.926,53 

FUNALFA 3.582.817,08 4.230.508,44 4.551.762,91 4.187.828,15 3.963.338,26 20.516.254,84 

DEMLURB 19.566.407,82 22.380.893,64 24.315.737,03 28.340.729,93 30.390.603,03 124.994.371,45 

CESAMA 27.185.301,63 30.788.718,42 34.406.318,97 36.122.210,42 39.134.702,49 167.637.251,93 

EMPAV 9.629.426,44 11.022.859,53 12.556.305,39 14.393.878,20 14.103.504,06 61.705.973,62 

EMCASA 869.918,57 960.769,71 991.262,73 991.603,43 1.009.115,77 4.822.670,21 

TOTAL GERAL 420.054.938,49 474.008.957,64 516.918.409,42 592.609.710,87 636.961.808,51 2.640.553.824,93 
 

Nota Explicativa: 

 

* AGENDA JF - Até 2012, foi órgão da Administração Indireta. De 2013 em diante passou a integrar a Administração Direta como secretaria. 
 

SIGLAS: 
 

RPPS - Regime Próprio de Previdência Social  
MAPRO- Fundação Museu Mariano Procópio 

PROCON - Agência de Proteção e Defesa do Consumidor  

FUNALFA - Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage  
DEMLURB - Departamento Municipal de Limpeza Urbana  

CESAMA - Companhia de Saneamento Municipal 
EMPAV - Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização 

EMCASA - Empresa Regional de Habitação de Juiz de Fora 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016  - SF 

 

ANEXO 1.B - MEMÓRIA DO ATIVO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

Valores Brutos da Administração Direta e Indireta (inclusive 13º salário) 

PROJEÇÃO 05 ANOS 
 

PODER 

EXECUTIVO 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA     506.434.846,92      540.018.887,29      569.800.363,89      614.395.826,16      660.046.642,94        2.890.696.567,20 

RPPS     133.050.883,92      141.877.546,26      149.700.608,95      161.840.311,40      174.289.338,45           760.758.688,98  

MAPRO         1.642.544,81          1.751.148,77          1.847.402,24          1.992.078,02          2.140.187,20               9.373.361,04  

PROCON         1.374.831,93          1.465.907,43          1.546.619,97          1.670.715,59          1.797.908,57               7.855.983,49  

FUNALFA         4.666.401,46          4.975.220,39          5.248.915,04          5.664.466,74          6.090.109,99             26.645.113,62  

DEMLURB       35.192.661,65        37.539.820,37        39.625.018,02        42.635.467,92        45.712.202,26           200.705.170,22  

CESAMA       41.823.256,55        43.998.065,89        46.197.969,19        48.276.877,80        50.449.337,30           230.745.506,73  

EMPAV       15.072.414,79        15.856.180,36        16.648.989,38        17.398.193,90        18.181.112,62             83.156.891,05  

EMCASA         1.078.442,02          1.134.521,01          1.191.247,06          1.244.853,18          1.300.871,57               5.949.934,84  

TOTAL GERAL     740.336.284,05      788.617.297,77      831.807.133,74      895.118.790,71     960.007.710,90        4.215.887.217,17  

 
Metodologia Projeção: 
Estimativa IPCA - expectativa de mercado de 31 de dezembro de 2015, site do Banco Central do Brasil - BCB, mais o crescimento vegetativo de 3% a.a. 

SIGLAS: 

 

RPPS - Regime Próprio de Previdência Social  
MAPRO- Fundação Museu Mariano Procópio 

PROCON - Agência de Proteção e Defesa do Consumidor  
FUNALFA - Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage  

DEMLURB - Departamento Municipal de Limpeza Urbana  

CESAMA - Companhia de Saneamento Municipal 
EMPAV - Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização 

EMCASA - Empresa Regional de Habitação de Juiz de Fora
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016  - SF 

 

ANEXO 1.B  

 

 MEMÓRIA DO ATIVO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
 

 

 

 

Quantidade do Funcionalismo da Administração Direta e Indireta (dezembro 2015) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODER EXECUTIVO Nº 

 ADM. DIRETA 10.779 

RPPS 3.032 

MAPRO 29 

PROCON 20 

FUNALFA 86 

DEMLURB 1.006 

CESAMA 661 

EMPAV 483 

EMCASA 20 

TOTAL 16.116 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016 - SF 

 

MEMÓRIA DO ATIVO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
 

 

Quantidade do Funcionalismo da Administração Direta e Indireta (dezembro 2015) 

 

 

PIRÂMIDE SALARIAL - DEZEMBRO 2015 

 

 

ADM. DIRETA DEZ/15  RPPS DEZ/15  PROCON DEZ/15 

Até 788,00 443  Até 788,00 81  Até 788,00 1 

DE 788,01 a 1.500,00 2.709  DE 788,01 a 1.500,00 774  DE 788,01 a 1.500,00 0 

DE 1.500,01 a 3.000,00 3.881  DE 1.500,01 a 3.000,00 978  DE 1.500,01 a 3.000,00 5 

DE 3.000,01 a 5.000,00 1.943  DE 3.000,01 a 5.000,00 726  DE 3.000,01 a 5.000,00 7 

DE 5.000,01 a 10.000,00 1.510  DE 5.000,01 a 10.000,00 411  DE 5.000,01 a 10.000,00 6 

Acima de 10.000,01 293  Acima de 10.000,01 62  Acima de 10.000,01 1 

TOTAL 10.779  TOTAL 3.032  TOTAL 20 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016  - SF 

 

ANEXO 1.B  

 

 MEMÓRIA DO ATIVO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
 

Quantidade do Funcionalismo da Administração Direta e Indireta (dezembro 2015) 

 

PIRÂMIDE SALARIAL  

        

FUNALFA DEZ/15  DEMLURB DEZ/15  EMCASA DEZ/15 

Até 788,00 0  Até 788,00 5  Até 788,00 0 

DE 788,01 a 1.500,00 7  DE 788,01 a 1.500,00 177  DE 788,01 a 1.500,00 3 

DE 1.500,01 a 3.000,00 49  DE 1.500,01 a 3.000,00 543  DE 1.500,01 a 3.000,00 12 

DE 3.000,01 a 5.000,00 15  DE 3.000,01 a 5.000,00 201  DE 3.000,01 a 5.000,00 1 

DE 5.000,01 a 10.000,00 14  DE 5.000,01 a 10.000,00 68  DE 5.000,01 a 10.000,00 3 

Acima de 10.000,01 1  Acima de 10.000,01 12  Acima de 10.000,01 1 

TOTAL 86  TOTAL 1.006  TOTAL 20 

        

CESAMA DEZ/15  EMPAV DEZ/15  MAPRO DEZ/15 

Até 788,00 0  Até 788,00 103  Até 788,00 9 

DE 788,01 a 1.500,00 94  DE 788,01 a 1.500,00 45  DE 788,01 a 1.500,00 3 

DE 1.500,01 a 3.000,00 327  DE 1.500,01 a 3.000,00 242  DE 1.500,01 a 3.000,00 4 

DE 3.000,01 a 5.000,00 133  DE 3.000,01 a 5.000,00 60  DE 3.000,01 a 5.000,00 3 

DE 5.000,01 a 10.000,00 75  DE 5.000,01 a 10.000,00 26  DE 5.000,01 a 10.000,00 8 

Acima de 10.000,01 32  Acima de 10.000,01 7  Acima de 10.000,01 2 

TOTAL 661  TOTAL 483  TOTAL 29 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016  - SF 

MEMÓRIA DO ATIVO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

Quantidade do Funcionalismo da Administração Direta e Indireta (dezembro 2015) 

Pirâmede Salarial - Complementação do Anexo 1.B - Efetivos e Não Efetivos 

           

           

 ADM. DIRETA   EFETIVO   NÃO     RPPS   EFETIVO   NÃO     PROCON   EFETIVO   NÃO  

 Até 788,00                      2                  441     Até 788,00                    81                     -       Até 788,00                     -                        1  

 DE 788,01 a 1.500,00                  832               1.877     DE 788,01 a 1.500,00                  774                     -       DE 788,01 a 1.500,00                     -                       -    

 DE 1.500,01 a 3.000,00               2.167               1.714     DE 1.500,01 a 3.000,00                  978                     -       DE 1.500,01 a 3.000,00                      5                     -    

 DE 3.000,01 a 5.000,00               1.821                  122     DE 3.000,01 a 5.000,00                  726                     -       DE 3.000,01 a 5.000,00                      6                      1  

 DE 5.000,01 a 10.000,00               1.256                  254     DE 5.000,01 a 10.000,00                  411                     -       DE 5.000,01 a 10.000,00                      2                      4  

 Acima de 10.000,01                  244                    49     Acima de 10.000,01                    62                     -       Acima de 10.000,01                      1                     -    

 TOTAL              6.322              4.457     TOTAL              3.032                     -       TOTAL                   14                      6  

 %                0,59                0,41    %                1,00                    -      %                0,70                0,30  

 ANEXO 1.B           10.779                    -      ANEXO 1.B             3.032                    -      ANEXO 1.B                   20                    -    

           

 FUNALFA   EFETIVO   NÃO    DEMLURB   EFETIVO   NÃO    EMCASA   EFETIVO   NÃO  

 Até 788,00                     -                       -      Até 788,00                     -                        5    Até 788,00                     -                       -    

 DE 788,01 a 1.500,00                      5                      2    DE 788,01 a 1.500,00                    61                  116    DE 788,01 a 1.500,00                      3                     -    

 DE 1.500,01 a 3.000,00                    27                    22    DE 1.500,01 a 3.000,00                  338                  205    DE 1.500,01 a 3.000,00                    12                     -    

 DE 3.000,01 a 5.000,00                    13                      2    DE 3.000,01 a 5.000,00                  186                    15    DE 3.000,01 a 5.000,00                      1                     -    

 DE 5.000,01 a 10.000,00                      9                      5    DE 5.000,01 a 10.000,00                    68                     -      DE 5.000,01 a 10.000,00                      2                      1  

 Acima de 10.000,01                     -                        1    Acima de 10.000,01                    11                      1    Acima de 10.000,01                     -                        1  

 TOTAL                   54                   32    TOTAL                 664                 342    TOTAL                   18                      2  

 %                0,63                0,37    %                0,66                0,34    %                0,90                0,10  

 ANEXO 1.B                   86                    -      ANEXO 1.B             1.006                    -      ANEXO 1.B                   20                    -    
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 CESAMA   EFETIVO   NÃO    EMPAV   EFETIVO   NÃO     MAPRO   EFETIVO   NÃO  

 Até 788,00                     -                       -      Até 788,00                    80                    23     Até 788,00                     -                        9  

 DE 788,01 a 1.500,00                    94                     -      DE 788,01 a 1.500,00                      6                    39     DE 788,01 a 1.500,00                      2                      1  

 DE 1.500,01 a 3.000,00                  327                     -      DE 1.500,01 a 3.000,00                  198                    44     DE 1.500,01 a 3.000,00                      4                     -    

 DE 3.000,01 a 5.000,00                  128                      5    DE 3.000,01 a 5.000,00                    51                      9     DE 3.000,01 a 5.000,00                      2                      1  

 DE 5.000,01 a 10.000,00                    75                     -      DE 5.000,01 a 10.000,00                    17                      9     DE 5.000,01 a 10.000,00                      4                      4  

 Acima de 10.000,01                    30                      2    Acima de 10.000,01                      6                      1     Acima de 10.000,01                      2                     -    

 TOTAL                 654                      7    TOTAL                 358                 125     TOTAL                   14                   15  

 %                0,99                0,01    %                0,74                0,26    %                0,48                0,52  

 ANEXO 1.B                 661                    -      ANEXO 1.B                 483                    -      ANEXO 1.B                   29                    -    

           

           

           

 FUNCIONALISMO   NÚMERO   %          

 Efetivo           11.130             69,06          

 Não efetivo             4.986             30,94          

 TOTAL SERVIDORES           16.116                 100          
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016 - SF 

 

 

ANEXO 2 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

A empresa................................................................, inscrita no CNPJ sob o nº ........................................., sediada na ........................................, 

cidade de .................................., estado.................,telefone(s) .............................................................,  e-mail para 

contato.............................................,  neste ato representada  pelo(a)  Sr(a).................................., portador  da cédula de identidade 

RG................................., residente e domiciliado na  ................................,  inscrito no CPF  sob o nº. 

................................................. , detentor de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça às vezes para 

fins licitatórios, confere-os à ................................................., portador da cédula de identidade............................., e inscrito 

no CPF sob o nº. .................................com o fim específico de representar a outorgante perante Prefeitura de Juiz de 

Fora, no Pregão Presencial nº 088/2016, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em lances 

verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou prestação de 

serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento 

do presente mandato. 

 

________________, ___ de ____________ de _____. 

 

____________________ 

Outorgante (reconhecer firma) 

____________________ 

Outorgado 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016 - SF 

 

ANEXO 3 

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

Data:  

Pregão Presencial nº  088/2016 - SF 

 

À 

 

Prefeitura de Juiz de Fora 

A/C: Sr. Pregoeiro Prezado 

Senhor, 

 

 

A sociedade empresária.............................................., com sede na rua/Av......................................, inscrita sob o CNPJ 

nº.................................................., abaixo assinada por seu representante legal, INDICA O PREÇO DE R$......................... 

(...................................) a que se propõe pagar, para o LOTE 1 (Instituição Financeira Pública ou Privada), para operar os 

serviços de processamento e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento de agentes políticos, 

servidores ativos, servidores temporários, estagiários, funcionários, servidores inativos, aposentados, pensionistas e 

demais beneficiários do Município de Juiz de Fora da Administração Direta e Indireta, inclusive os órgãos e 

entidades do Poder Executivo, que forem criados na vigência deste instrumento, ou que tenham suas estruturas 

modificadas, fundidas ou transformadas, e aplicação das Disponibilidades do Regime Próprio de Previdência do 

Município de Juiz de Fora, referente aos recursos financeiros provenientes das disponibilidades atuais, futuras, 

inclusive novos aportes financeiros, em caráter de exclusividade. 

 

A sociedade empresária..............................................,  com sede na rua/Av......................................, inscrita sob o CNPJ 

nº.................................................., abaixo assinada por seu representante legal, INDICA O PREÇO DE R$ ......................... 

(...................................) a que se propõe pagar, para o LOTE 2 (Instituição Financeira Pública), para operar os serviços de 

Aplicação Financeira das Disponibilidades de Caixa, do Município, e pagamento dos Favorecidos/Fornecedores do 

Município, todos, de acordo com as condições e exigências determinadas no Procedimento Licitatório, Edital e 

Anexos. 

 

- Validade (s) da (s) proposta (s): ...................................................................................... .... 

 

- Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, 

informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, fretes, impostos, obrigações, entre outros. 

 

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

(local e data) 

 

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

 

Assinatura, qualificação e carimbo 

(representante legal) 

 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 

 

Carimbo do CNPJ 
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PREGÃO PRESENCIAL nº  088/2016 - SF 

 

ANEXO 4 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO 

 

 

 

 

A empresa................................................................, inscrita no CNPJ sob nº ........................................., sediada na 

............................................., cidade de.................................., estado ................., telefone(s) 

............................................................. , e-mail  para  contato ............................................. , neste ato representada pelo (a) 

Sr(a)….............................., portador da Carteira de Identidade nº ….........................e do CPF nº …................, 

declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital 

do Pregão Presencial n° 088/2016, assim como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências 

constantes do Edital e seus anexos. 

 

 

 

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

(local e data) 

 

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

 

Assinatura, qualificação e carimbo 

(representante legal) 

 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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PREGÃO PRESENCIAL nº  088/2016 - SF  

 

 

ANEXO 5  

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

 

 

A empresa................................................................, inscrita no CNPJ sob nº ........................................., sediada na 

............................................., cidade de.................................., estado ................., telefone(s) 

............................................................. , e-mail  para  contato ............................................. , neste ato representada pelo (a) 

Sr(a)….............................., portador da Carteira de Identidade nº ….........................e do CPF nº …................, 

declara, sob as penas da Lei, cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, 

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

dezesseis anos. 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

(local e data) 

 

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

 

Assinatura, qualificação e carimbo 

(representante legal) 

 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 

 

 

 

 



 

72 
 

 

 

 

 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL nº  088/2016  - SF 

 

ANEXO 6 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

(Nome da empresa), sediada (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº …........................, por intermédio 

do seu representante legal o Sr.(a) …...................., portador da Carteira de Identidade nº …......................... e do CPF 

nº …................, DECLARA, sob as penas da lei, que não incorre em qualquer das condições impeditivas, 

especificando: 

 

1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 

 

2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública; 

 

3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo 

igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 

 

4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada 

pela Lei Federal nº 8.883/94. 

 

E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprometendo-se a 

comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA a ocorrência de quaisquer fatos supervenientes 

impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, 

e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações. 

 

 

 

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

(local e data) 

 

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

 

Assinatura, qualificação e carimbo 

(representante legal) 

 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016  - SF 

 

 

Demais anexos integrantes do edital, que constam em arquivo digital anexo: 

 

 

Anexo 7- Minuta de Contrato - LOTE 1 

Anexo 7.A - Modelo de Operacionalização Pagamento Funcionalismo 

Anexo 7.B - Modelo de Operacionalização Investimento Disponibilidade de Caixa do RPPS 

Anexo 7.C - Modelo de Operacionalização Contracheque 

Anexo 7.D - Modelo de Operacionalização Assessoria Previdenciária e Cálculo Atuarial 

Anexo 7.1. - Termo de Adesão (CESAMA) 

Anexo 7.2 - Termo de Adesão (DEMLURB) 

Anexo 7.3 - Termo de Adesão (EMCASA) 

Anexo 7.4 - Termo de Adesão (EMPAV) 

Anexo 7.5 - Termo de Adesão (FUNALFA) 

Anexo 7.6 - Termo de Adesão (MAPRO) 

Anexo 7.7 - Termo de Adesão (PROCON) 

Anexo 8 - Minuta de Contrato - LOTE 2 

Anexo 8.A - Modelo de Operacionalização Investimento Disponibilidade de Caixa do Município 

Anexo 8.B - Modelo de Operacionalização de Pagamento de Fornecedores 

Anexo 8.C - Modelo de Operacionalização da Centralização de Saldos 

Anexo 8.1. - Termo de Adesão (CESAMA) 

Anexo 8.2 - Termo de Adesão (DEMLURB) 

Anexo 8.3 - Termo de Adesão (EMCASA) 

Anexo 8.4 - Termo de Adesão (EMPAV) 

Anexo 8.5 - Termo de Adesão (FUNALFA) 

Anexo 8.6 - Termo de Adesão (MAPRO) 

Anexo 8.7 - Termo de Adesão (PROCON) 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016 - SF 

ANEXO 7 
 

MINUTA DE CONTRATO - LOTE 1 
 
O Município de Juiz de Fora, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Brasil, 2001- Centro, 

Juiz de Fora MG, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º 

18.338.178/0001-02, neste ato representado pelo Chefe do Poder Executivo, Sr.................................................., 

brasileiro, estado civil, inscrito no CPF sob o n.º ................................ e portador do RG n.º ....................................., 

expedido pela ..................., com interveniência do (a) Secretário(a) de................................................ ..., Sr. 

................................................., brasileiro, estado civil, inscrito no CPF sob o n.º ................................ e portador do 

RG n.º ....................................., expedido pela ..................., doravante denominado MUNICÍPIO, e do outro lado, a 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, (tipo de sociedade, endereço, inscrito no  Cadastro  Nacional  de Pessoa  Jurídica do 

Ministério da Fazenda sob o n.º.....................................), neste ato representado pelo Gerente Geral, 

Sr........................................... , nacionalidade, estado civil, inscrito no CPF sob o n.º............................... e portador 

do RG n.º.............................................., expedido pelo............,doravante  denominado INSTITUIÇÃO  

FINANCEIRA, firmam o presente Contrato de Prestação de Serviços, no qual é parte integrante os Anexos 7.A, 7.B, 

7.C, e 7.D, doravante identificado apenas CONTRATO, sujeitando-se o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA às normas disciplinares da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, e demais legislações 

aplicáveis, mediante a adoção das seguintes cláusulas e condições, além do estabelecidos no Edital: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS OBJETOS DO CONTRATO 
 
1. O presente CONTRATO tem por objeto a prestação pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, dos seguintes serviços 
ao MUNICÍPIO: 
 
1.1. Centralização e processamento do pagamento do Funcionalismo do Poder Executivo Municipal, em caráter de 

exclusividade, contendo atualmente 16.116 (dezesseis mil, cento e dezesseis) créditos de agentes políticos, 
servidores ativos, servidores temporários, estagiários, funcionários, servidores inativos, aposentados, pensionistas e 

demais beneficiários da Administração Direta e Indireta, inclusive os novos recursos humanos que ingressarem no 
Poder Executivo Municipal, conforme operacionalização através do ANEXO 7.A; 
 
1.1.1. Administração Direta: Comissão Permanente de Licitação - CPL, Secretaria de Agropecuária e 

Abastecimento - SAA, Secretaria de Administração e Recursos Humanos - SARH, Secretaria de Atividades 

Urbanas - SAU, Secretaria de Comunicação Social - SCS, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e 

Geração de Emprego e Renda - SDEER, Secretaria de Desenvolvimento Social - SDS, Secretaria de Educação - SE, 
Secretaria de Obras - SO, Secretaria da Fazenda - SF, Secretaria de Esporte e Lazer - SEL, Secretaria de Governo - 

SG, Secretaria de Meio Ambiente - SMA, Secretaria de Transporte e Trânsito - SETTRA, Procuradoria Geral do 

Município - PGM, Secretaria de Saúde - SS, Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG.  

 

1.1.2. Administração Indireta: Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização - EMPAV, Fundação Cultural 
Alfredo Ferreira Lage - FUNALFA, Fundação Museu Mariano Procópio - MAPRO, Agência de Proteção e Defesa 
do Consumidor - PROCON, Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DEMLURB, Empresa Regional de 
Habitação - EMCASA, Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA.  

 
1.1.3. Obrigatório o direito a Portabilidade, conforme legislação aplicável vigente e futura, através da Resolução do 
Banco Central do Brasil - BCB nº 3.402/2006, à disposição do Funcionalismo Municipal, conforme o pacote de 
serviços: 

 
1.1.3.1. O pacote de serviços (MUNICÍPIO) para a conta registro e controle do fluxo de recursos para a prestação de 
serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares (conta 
salário), com isenção pelo prazo de 60 (sessenta) meses, deverá contemplar no mínimo:  

 
a. fornecimento de cartão magnético com função débito;  

b. realização de saques, seis, por evento de crédito;   
c. acesso, por meio de terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, a pelo menos vinte 
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consultas mensais ao saldo;   
e. acesso, por meio de terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, a pelo menos vinte 

consultas mensais ao extrato com movimentação mínima de trinta dias; 

f. manutenção da conta, inclusive no caso de não haver movimentação, durante a vigência da contratação;   
g. disponibilização de canal de consulta e movimentação de autoatendimento via internet com operações sem custo;   
h. transferência, total, dos créditos para a mesma ou outras instituições , sem limites de valores, por eventos de 
crédito;   
i. saques, totais ou parciais, dos créditos.  

 
1.1.3.2. O pacote de serviços (MUNICÍPIO) para a conta corrente deverá contemplar, com isenção mínima de 06 
(seis) meses para o funcionalismo: 
 
a. fornecimento de cartão magnético com função débito;   
b. realização de quatro saques, por evento de crédito;   
c. acesso, por meio de terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, a quatro consultas mensais 
ao saldo;   
d. acesso, por meio de terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, a pelo menos duas 
consultas mensais ao extrato com movimentação mínima de 30 dias;   
e. manutenção da conta, inclusive no caso de não haver movimentação, durante a vigência da contratação;   
f. disponibilização de canal de consulta de autoatendimento via internet com operações sem custo;   
g. disponibilização de talonário de cheque, contendo vinte folhas, mensal;   
h. quatro transferências, total ou parcial, dos créditos para a mesma ou outras instituições por evento de crédito;   
i. saques, totais ou parciais, dos créditos.  

 
1.1.3.3. O pacote de serviços (BACEN) para a conta corrente deverá contemplar, com isenção de 60 (sessenta) 
meses para o funcionalismo conforme a Resolução do Banco Central do Brasil - BCB nº 3.919/2010, transcrito 
abaixo:  

 
a. fornecimento de cartão com função débito;   
b. fornecimento de segunda via do cartão referido na alínea "a", exceto nos casos de pedidos de reposição 
formulados pelo correntista decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à 
instituição emitente;   
c. realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, 
ou em terminal de autoatendimento;   
d. realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê de 
caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet;   
e. fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias por meio de guichê 
de caixa e/ou de terminal de autoatendimento;  

f. realização de consultas mediante utilização da internet;   
g. fornecimento do extrato de que trata o art. 19;   
h. compensação de cheques;   
i. fornecimento de até dez folhas de cheques por mês, desde que o correntista reúna os requisitos necessários à 
utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas; e   
j. prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar 
exclusivamente meios eletrônicos;.  

 
1.1.3.4. O pacote de serviços (BACEN) para a conta registro e controle do fluxo de recursos para a prestação de 

serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares (conta 
salário), com isenção pelo prazo de 60 (sessenta) meses, transcrito abaixo, conforme Resolução do Banco Central do 

Brasil - BCB nº 3.402/2006 e Circular do Banco Central do Brasil - BCB nº 3.338/2006 : 
 
a. fornecimento de cartão magnético, exceto nos casos estabelecidos pelo art. 1º, inciso II, da Resolução 2.303, de 
1996, com a redação dada pelo art. 2º da Resolução 2.747, de 28 de junho de 2000;  

b. realização de até cinco saques, por evento de crédito;   
c. acesso, por meio de terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, a pelo menos duas 
consultas mensais ao saldo;   
d. fornecimento, por meio de terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, a pelo menos dois 
extratos contendo toda a movimentação da conta nos últimos trinta dias;  

e. manutenção da conta, inclusive no caso de não haver movimentação.  
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1.1.4. Concessão de crédito aos servidores efetivos e ocupantes de cargo em comissão do MUNICÍPIO, mediante 
consignação em folha de pagamento, sem caráter de exclusividade, desde que atendidas a legislação aplicável 
vigente e futura, através do Decreto 9.891/2009; 

  
1.2. Centralização e Aplicação das Disponibilidades atuais e futuras do Regime Próprio de Previdência do 
Município de Juiz de Fora, em caráter de exclusividade, através da legislação aplicável vigente e futura, através da 
Resolução Banco Central do Brasil - BCB nº 3.922/2010 e nº 4.392/2014. 
 
1.2.1 A gestão própria pelo Município, em conformidade com a legislação aplicável vigente e futura, através do 
Decreto Municipal nº 10.391/2010, Decreto Municipal nº 11.807/2013 e Decreto Municipal nº 12.043/2014. 
 
1.3. Assessoria de Investimentos para o Regime Próprio de Previdência do Município de Juiz de Fora, sem caráter 
de exclusividade, sem custo e a critério do Município, conforme operacionalização através do ANEXO 7.B.  

 
1.4. Disponibilização de informação relativa a contracheque, em terminais de autoatendimento e internet, sem 
caráter de exclusividade, sem custo e a critério do Município, conforme operacionalização através do ANEXO 7.C.  

 
1.5. Assessoria Previdenciária e Cálculo Atuarial para o Regime Próprio de Previdência do Município de Juiz de 
Fora, sem caráter de exclusividade, sem custo e a critério do Município, conforme operacionalização através do 
ANEXO 7.D.  

 
1.6. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada irá instalar e manter obrigatoriamente no mínimo, 01 (um) Posto 

de Atendimento Bancário - PAB no Conjunto Arquitetônico Tancredo Neves, situado na Av. Brasil, 2001, Centro, 

cujo local de instalação será definido pelo MUNICÍPIO, no qual o atendimento será preferencialmente ao 

Funcionalismo Municipal, e facultado no mínimo 01 (um) preposto da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ou a própria 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA pertencente à rede arrecadadora, a instalar no Espaço Cidadão situado na Av. Rio 

Branco, 2234, Centro/Parque Halfeld, ambos em até 180 dias da assinatura do contrato, de forma a assegurar o 

melhor atendimento ao Funcionalismo Municipal, ao Contribuinte, e ao MUNICÍPIO, conforme contrato próprio, 

sem ônus da utilização do espaço para a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, e sem ônus de instalação para o Município, 

pelo prazo de 60 (sessenta) meses. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PAGAMENTO AO FUNCIONALISMO 

MUNICIPAL 
 
2. O serviço de pagamento de salários do Funcionalismo do Poder Executivo Municipal será realizado 
exclusivamente pela rede de agências de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA no País. 
 
2.1 Os pagamentos de salários serão efetuados pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, através de crédito em conta 
salário do funcionalismo do Poder Executivo Municipal, mantida junto a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, 
ressaltando a PORTABILIDADE. 
 
2.2. O MUNICÍPIO fornecerá a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, através de intercâmbio de informações em meio 
magnético/eletrônico, conforme o padrão FEBRABAN, os dados necessários ao cadastramento dos servidores e à 
efetivação dos pagamentos.  

 
2.3. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA disponibilizará para o funcionalismo municipal as (04) quatro opções de 
pacote de serviços de contas bancárias, conforme definido na Cláusula Primeira, item 1.1.3.  

 
2.4. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA é a responsável pela gestão, emissão, distribuição dos cartões magnéticos ao 
Funcionalismo do Poder Executivo Municipal.  

 
2.5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada deverá adequar, imediatamente e obrigatoriamente, à integração 
de informações eletrônicas, remessa, retorno, através do Governança Brasil - GOVBR, ou outro sistema a ser 
utilizado pela administração direta e pela administração indireta, para o LOTE 1.  
  
2.6. O ANEXO 7.A detalhará operacionalmente a prestação de serviço para o pagamento do Funcionalismo 
Municipal, em conformidade com as regras/exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, para o Contratante e 
Contratado.  



 

77 

 

 
2.7. Com vistas ao fiel cumprimento das obrigações aqui assumidas, compromete-se a INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA, enquanto vigente este CONTRATO:  

 
2.7.1. A cumprir tempestiva e corretamente as condições deste CONTRATO, no que concerne ao prazo e as 
condições para abertura e manutenção de contas dos CREDITADOS, abertas para depósito de salários, proventos, 
soldos, vencimentos, aposentadoria, pensões e similares devidos pelo MUNICÍPIO;  

 
2.7.2. A manter sistemas operacionais e de informática capazes de bem operacionalizar os serviços contratados e 

fornecer ao MUNICÍPIO, prontamente, as informações necessárias ao acompanhamento das movimentações 

financeiras do MUNICÍPIO e outras que forem requeridas, de modo a que os serviços sejam prestados dentro do 
melhor padrão de qualidade possível; e  

 
2.7.3. Observar as disposições da Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 3.424 e da Circular Banco Central 

do Brasil n° 3.338, ambas de 21.12.2006, inclusive a isenção relativamente à cobrança de tarifas de saques, 

transferências, fornecimento de talão de cheques e cartões magnéticos dos servidores, cujo salário provento ou 

pensão seja creditada através, da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, por força deste CONTRATO, na forma da 

Cláusula Primeira, alínea “a”, item I, ressaltando o pacote de serviços mínimos para a conta salário e para a conta 

corrente conforme definido no certame licitatório e contrato.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA OPERACIONALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS DISPONIBILDADES DE 

CAIXA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA 
 
3. O serviço de investimentos das disponibilidades de caixa do Regime Próprio de Previdência do Município de Juiz 
de Fora será realizado exclusivamente pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA no País. 
 
3.1. A Instituição Financeira contratada deve assegurar e disponibilizar os investimentos em conformidade com 
legislação em vigor e futura, Resolução do Banco Central do Brasil - BCB nº 3.922/2010 e nº 4.392/2014, para 
gestão própria do Regime Próprio de Previdência do Município de Juiz de Fora, terminologia amplamente conhecida 

como Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. 
 
3.2 A Instituição Financeira contratada deve disponibilizar os segmentos de aplicação e produtos financeiros, para 
gestão própria pelo Município, conforme o art. 2º da Resolução do Banco Central do Brasil - BCB nº 3.922/2010 e 
nº 4.392/2014: 
 
I - Renda Fixa;  
II - Renda Variável; 
 
3.3. A Instituição Financeira contratada deve disponibilizar opções de produtos financeiros para diversificação da 

política de investimento conforme incisos, do art. 7º e art. 8º, da Resolução Banco Central do Brasil - BCB nº 
3.922/2010 e nº 4.392/2014, transcritos abaixo, e alterações futuras, com a finalidade de cumprirmos a legislação e 

seus limites, a meta anual de investimentos, fundamentalmente através da diversificação da política de investimento, 
para gestão própria pelo Município: 
 
Art. 7º da Resolução 3.922/2010 - Renda Fixa: 
 
I - até 100% (cem por cento) em: 
 
a. títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC);  

 
b. cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos prevejam 
que suas respectivas carteiras sejam representadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea "a" deste inciso 

e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de 
Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice 

atrelado à taxa de juros de um dia;  

 
II - até 15% (quinze por cento) em operações compromissadas, lastreadas exclusivamente pelos títulos definidos na 
alínea "a" do inciso I; 
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III - até 80% (oitenta por cento) em: 
 
a. cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de 
desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto e cuja política de investimento assuma o 
compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de 
Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia;  

 
b. cotas de fundos de índices de renda fixa cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem 
refletir as variações e rentabilidade dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração 
Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia;  

 
(Inciso III com redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.) 
 
IV - até 30% (trinta por cento) em: 
 
a. cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de 
desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto;  

 
b. cotas de fundos de índices cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem refletir as 
variações e rentabilidade de índices de referência de renda fixa;  

 
(Inciso IV com redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.) 
 
V - até 20% (vinte por cento) em: 
 
a. depósitos de poupança em instituição financeira considerada como de baixo risco de crédito pelos responsáveis 
pela gestão de recursos do regime próprio de previdência social, com base, entre outros critérios, em classificação 
efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País;  

 

b. Letras Imobiliárias Garantidas;   
(Inciso V com redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.) 
 
VI - até 15% (quinze por cento) em cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, 
constituídos sob a forma de condomínio aberto; (Redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.) 
 
VII - até 5% (cinco por cento) em: (Redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.) 
 
a. cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio 
fechado; ou (Redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.)  

 
b. cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de 
desempenho de renda fixa que contenham em sua denominação a expressão "crédito privado".  

 
§ 1º As operações que envolvam os ativos previstos na alínea "a" do inciso I deste artigo deverão ser realizadas 

por meio de plataformas eletrônicas administradas por sistemas autorizados a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nas suas respectivas áreas de competência, admitindo-se, 

ainda, aquisições em ofertas públicas do Tesouro Nacional por intermédio das instituições regularmente 

habilitadas, desde que possam ser devidamente comprovadas.  

 
§ 2º As aplicações previstas nos incisos III e IV deste artigo subordinam-se a que a respectiva denominação não 
contenha a expressão "crédito privado".  

 
§ 3º As aplicações previstas nos incisos III e IV e na alínea "b" do inciso VII subordinam-se a que o regulamento 
do fundo determine:  

 
I - que os direitos, títulos e valores mobiliários que compõem suas carteiras ou os respectivos emissores sejam 
considerados de baixo risco de crédito, com base, dentre outros critérios, em classificação efetuada por agência 
classificadora de risco em funcionamento no País; e 
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II - que o limite máximo de concentração em uma mesma pessoa jurídica, de sua controladora, de entidade por ela 
direta ou indiretamente controlada e de coligada ou quaisquer outras sociedades sob controle comum seja de 20% 
(vinte por cento). 
 
§ 4º As aplicações previstas no inciso VI e alínea "a" do inciso VII deste artigo subordinam-se a: 
 
I - que a série ou classe de cotas do fundo seja considerada de baixo risco de crédito, com base, dentre outros 
critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País; 
 
II - que o regulamento do fundo determine que o limite máximo de concentração em uma mesma pessoa jurídica, de 
sua controladora, de entidade por ela direta ou indiretamente controlada e de coligada ou quaisquer outras 
sociedades sob controle comum seja de 20% (vinte por cento). 
 
§ 5º A totalidade das aplicações previstas nos incisos VI e VII não deverá exceder o limite de 15% (quinze por 
cento). 
 
Art. 8º da Resolução 3.922/2010 - Renda Variável: 
 
No segmento de renda variável, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-
se aos seguintes limites: 
 
I - até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento constituídos sob a forma de condomínio aberto e 
classificados como referenciados que identifiquem em sua denominação e em sua política de investimento indicador 
de desempenho vinculado ao índice Ibovespa, IBrX ou IBrX-50; 
 
II - até 20% (vinte por cento) em cotas de fundos de índices referenciados em ações, negociadas em bolsa de 
valores, admitindo-se exclusivamente os índices Ibovespa, IBrX e IBrX-50; 
 
III - até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em ações, constituídos sob a forma de 
condomínio aberto, cujos regulamentos dos fundos determinem que as cotas de fundos de índices referenciados em 
ações que compõem suas carteiras estejam no âmbito dos índices previstos no inciso II deste artigo; 
 
IV - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como multimercado, constituídos 
sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos determinem tratar-se de fundos sem alavancagem; 
 
V - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundo de investimento em participações, constituídos sob a forma de 
condomínio fechado; 
 
VI - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento imobiliário, com cotas negociadas em bolsa de 
valores. 
 
Parágrafo único. As aplicações previstas neste artigo, cumulativamente, limitar-se-ão a 30% (trinta por cento) da 
totalidade das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social e aos limites de concentração por 
emissor conforme regulamentação editada pela Comissão de Valores Mobiliários. 
 
3.4. A Instituição Financeira contratada, prestará serviços, sem ônus para o contratante, exceto a taxa de 
administração dos Fundos de Investimento, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, que compreendem: 
 
a. Administrar, os fundos de investimento utilizados para aplicação dos recursos de titularidade do RPPS;  

 
b. Disponibilizar extratos e elaborar relatórios de gestão e de informações relativas aos fundos de investimentos do 
RPPS;  

 

c. Assessorar o Comitê de Investimento do RPPS e Gestores:  

 
c.1. Disponibilizar a posição dos investimentos do RPPS, por meio de relatórios mensais, trimestrais, semestrais, 

anuais, com informações individuais e consolidadas sobre o enquadramento e limites de alocação dos recursos 
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previdenciários, detalhando o desempenho das aplicações mantidas na Instituição Financeira, em conformidade com 

a meta atuarial, com a meta da política de investimentos anual, e com as normas do Banco Central do Brasil - BCB, 

Conselho Monetário Nacional - CMN e do Ministério da Previdência Social - MPS em vigência; 

  
c.2. Assessorar sobre os investimentos e disponibilidades do RPPS, por meio de mensagem eletrônica, telefone, 
videoconferência e presencial; 
 
c.3. Participação presencial, quando solicitado, em reunião, no mínimo 04 (quatro) por ano, mediante comunicação 
prévia e formal, com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência. 
 
c.4. Assessorar o comitê de investimentos e gestores na elaboração da política anual de investimentos do RPPS, 
gestão própria, em conformidade com o cenário econômico e as normas do Ministério da Previdência Social - MPS; 
 
c.5. Treinar o comitê de investimento e servidores do RPPS, com o objetivo de capacitá-lo para prestação do exame 
de certificação CPA 10 e CPA 20 da ANBIMA, com a abordagem dos seguintes temas: 
 
 Sistema Financeiro Nacional; 

 
 Noções de Economia e Finanças; 

 
 Princípios de Investimento; 

 
 Produtos de Investimento; 

 
 Fundos de Investimento; e 

 
 Ética, Regulamentação e Análise do Perfil do Investidor. 

 
Parágrafo único - O treinamento será oferecido no Município, e também através da modalidade à distância, por meio 
de acesso em ambiente on-line, inclusive disponibilizando material didático sobre o tema. 
 
3.5. A Instituição Financeira contratada deve prestar serviço de Assessoria de Investimento durante toda a vigência 
deste certame, conforme contrato anexo, sem caráter de exclusividade, sem ônus para o contratante, pelo prazo de 
60 (sessenta) meses.  

 
3.6. A política anual de investimentos dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social e suas revisões serão 

aprovadas pelo órgão superior competente, em conformidade com o Decreto Municipal nº 10.391/2010 e Decreto 
Municipal nº 11.807/2013 e Decreto Municipal nº 12.043/2014, legislação aplicável e alterações futuras, antes de 

sua operacionalização, conforme gestão própria de investimentos pelo RPPS.  

 
3.7. Prestar serviço de Assessoria Previdenciária e Cálculo Atuarial, conforme contrato próprio, sem caráter de 
exclusividade, sem ônus para o contratante, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a critério do Gestor, do Regime 
Próprio de Previdência do Município de Juiz de Fora, definida pela Lei nº 11.036/2005.  

 
3.8. Prestar serviço de pagamento: Inativos, Pensionistas, Beneficiários, Fornecedores e Favorecidos de forma 

Geral.  

 
CLÁUSULA QUARTA - DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO 
 
4. A Estrutura de atendimento contemplará:  

 

4.1. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA instalará e manterá obrigatoriamente no mínimo, 01 (um) Posto de 

Atendimento Bancário - PAB no Conjunto Arquitetônico Tancredo Neves, situado na Av. Brasil, nº 2.001, Centro, 

no qual o atendimento será preferencialmente ao Funcionalismo Municipal, e facultativamente no mínimo 01 (um) 

preposto da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ou a própria INSTITUIÇÃO FINANCEIRA pertencente à rede 

arrecadadora, no Espaço Cidadão situado na Av. Rio Branco, nº 2.234, Centro/Parque Halfeld, ambos em até 180 

dias. 
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4.1.1. O MUNICÍPIO a seu critério indicará e colocará à disposição da INSTITUIÇÃO FINANCERIA área para a 
instalação das estruturas elencadas no item 4.1, sem ônus para a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, mediante contrato 
de concessão de uso, em até 180 dias, após a contratação.  

 

4.2. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA irá disponibilizar a rede de agências atual e novas no MUNICÍPIO e todas as 
agências atuais e novas, no território nacional, além de disponibilizar a equipe especializada para a prestação de 
serviços contratada.  

 
CLÁUSULA QUINTA - DAS ADEQUAÇÕES DE SISTEMAS E PROCESSOS 
 
5. A adequação de sistemas e processo contemplará: 
 
5.1. O MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA comprometem-se, mutuamente, a fazer os ajustes 
necessários em seus respectivos sistemas de processamento de dados, para o fiel cumprimento das obrigações ora 
assumidas, com vistas a viabilizar e facilitar a troca de informações, as transmissões de dados e a perfeita 
manutenção dos controles, de modo a permitir que qualquer das partes possa, a qualquer tempo, verificar o integral 
cumprimento do estabelecido neste instrumento. 
 
Parágrafo Primeiro - A Instituição Financeira contratada deverá adequar ao padrão tecnológico dos sistemas de 
informática utilizado pelo Município, para a administração direta e indireta, e ou melhorá-los com a devida 

customização no Município, sem ônus para o contratante. 
 
Parágrafo Segundo - A Instituição Financeira contratada deverá adequar, imediatamente e obrigatoriamente, à 
integração de informações eletrônicas, remessa, retorno, através do Governança Brasil - GOVBR para o pagamento 
do funcionalismo municipal, e através do sistema SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira para 
Estados e Municípios ou outro sistema a ser utilizado pelo Município através da administração direta e indireta. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS AJUSTES OPERACIONAIS 
 
6. Os ajustes operacionais compreenderão: 
 
6.1. As regulamentações futuras e demais critérios operacionais que se fizerem necessários à sistemática dos 

serviços, serão objeto de ajustes entre as partes, inclusive quanto ao prazo para sua realização para que o 
CONTRATO não venha a sofrer descontinuidade, devendo as mudanças serem efetuadas mediante Termo Aditivo. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para o exercício de todos os direitos e cumprimento de todas as obrigações estipuladas 

neste CONTRATO e em seus anexos, a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA poderá agir por si ou por terceiros 
contratados na forma da legislação aplicável, ou seus sucessores, que atuarão por conta e ordem da INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica designada pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA a Agência nome, prefixo, 

localizada à endereço, como estrutura organizacional responsável para realizar o atendimento ao MUNICÍPIO, bem 
como articular o efetivo cumprimento das obrigações assumidas pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA neste 

instrumento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS 
 
7. A remuneração será : 
 
7.1. Nenhuma importância ou prestação direta será devida pelo MUNICÍPIO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA E 
INDIRETA à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA pela prestação dos serviços descritos neste Contrato, pelo período de 
60 (sessenta) meses exceto a taxa de administração para os investimentos do Regime Próprio de Previdência do 
Município de Juiz de Fora. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA REMUNERAÇÃO DA VENDA DO ATIVO FINANCEIRO - LOTE 1 
 
8. Em razão dos termos ajustados no presente CONTRATO, a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA pagará ao 

MUNICÍPIO a importância total de R$ ............................ (...........................................), em moeda corrente nacional 

para o período de 60 (sessenta) meses de vigência deste CONTRATO. 
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8.1. O pagamento será realizado em única parcela, em até 10 (dez) dias úteis, após o pagamento da primeira folha de 
salários do funcionalismo do Poder Executivo Municipal. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO E PENALIDADES 

 

9.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão (art. 77), consoante quaisquer motivos 

declinados no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, sujeitando-se o infrator, garantida a prévia defesa, às penalidades do art. 

87 do mesmo diploma legal, das quais destacam-se: 

 

a) advertência; 

b) multa no valor de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor que deixar de liberar no dia aprazado pela 

Administração, por dia de atraso, limitados ao prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, após o qual será 

caracterizada a inexecução total; 

c) multa compensatória no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato; 

d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração por prazo 

não superior a 02 (dois) anos; 

e) 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 

depois de decorrido o prazo de 2 (dois) anos. 

 

9.1.1. O Município poderá, ainda, rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial, 

observada a legislação vigente, nos seguintes casos: 

a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 

b) decretação de falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou recuperação judicial e extrajudiciais da 

Contratada; 

c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, sem prévio e expresso 

aviso ao Município; 

d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto do contrato; 

e) mais de 2 (duas) advertências. 

 

9.2. Após o devido processo legal, as penalidades serão aplicadas pela autoridade competente que deverá comunicar 

a Comissão Permanente de Licitação todas as ocorrências para fins de cadastramento e demais providências. 

 

9.2.1. Entende-se por autoridade competente a unidade gestora do contrato. 

 

9.3. Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos 

pela Administração. 

 

9.4. Da aplicação das penalidades definidas no item 9.1, caberá recurso no prazo de (cinco) dias úteis, contados da 

intimação. 

 

9.5. Da aplicação da penalidade definida na alínea “e” do item 9.1, caberá pedido de reconsideração no prazo de 10 

(dez) dias úteis, contados da intimação. 

 

9.7. O recurso ou pedido de reconsideração relativo às penalidades acima dispostas será dirigido ao Prefeito, a qual 

decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

9.8. A autoridade gestora do contrato poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato por 

conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei 8.666/93 e suas alterações. 
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9.9. A aplicação de penalidades previstas para os casos de inexecução do objeto, erro de execução, execução 

imperfeita, atraso injustificado, inadimplemento contratual e demais condutas ilícitas será de competência da 

autoridade gestora do contrato, nos termo do § 3º, do art. 87, da Lei nº 8.666/93.  

 

9.10. Na hipótese de rescisão deste CONTRATO, o servidor que tiver contraído junto à INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA empréstimo consignado, continuará a ter o desconto na folha de salários, comprometendo-se o 

CONTRATANTE a repassar-lhe tais valores na conformidade da legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESILIÇÃO DO CONTRATO 

 

10.1. Havendo resilição unilateral do contrato por parte do CONTRATANTE, por ato de império, os valores pagos 

pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA a título de remuneração dos ativos financeiros constituir-se-ão mero 

adiantamento, competindo ao CONTRATANTE restituir à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA o valor proporcional ao 

tempo remanescente de vigência do contrato, corrigido monetariamente pelo IGP-M (Índice Geral de Preços do 

Mercado), calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou o índice que vier a lhe suceder na hipótese de sua extinção. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO NÃO EXERCÍCIO DE DIREITOS 
 
11. O não exercício de direito contemplará:  

 
11.1. O não exercício, por qualquer das partes, de direito previsto neste CONTRATO, não representará renúncia, 
nem impedirá o exercício futuro desse direito.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO 

 

12.1. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA somente poderá ceder, parcialmente, o objeto do contrato, mediante prévia e 

expressa autorização da autoridade gestora do contrato e desde que o cessionário preencha os requisitos de 

habilitação jurídica, financeira, técnica e fiscal consignados no ato convocatório do certame.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 
 
13. A vigência compreenderá:  

 
13.1 O presente CONTRATO é firmado com prazo de vigência de 60 (sessenta) meses a contar da data de sua 
assinatura.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 
 
14. A publicação será:  

 
14.1. O MUNICÍPIO se obriga a providenciar a publicação do extrato deste CONTRATO no Diário Oficial 
Eletrônico do MUNICÍPIO, em até 05 (cinco) dias após a sua assinatura, cumprindo-se à exigência contida no art. 
nº 61, parágrafo único e art. nº 26, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93, para fins de validade e eficácia do 

instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
 
As partes elegem o foro da Comarca de Juiz de Fora para dirimir quaisquer questões decorrentes deste CONTRATO 
e renunciam a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo nomeadas e assinadas. 
 
 
Juiz de Fora (MG),....... de ................................... de 2016 
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Pelo MUNICÍPIO 
 
 
 

 
Bruno de Freitas Siqueira  

Prefeito 
 
 
 

 
Andréia Madeira Goreske Leite 

Secretária de Administração e Recursos Humanos 
 
 
 
Pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: 
 

Gerente Geral 
 
 
 
Testemunhas: 
 
____________________ ____________________  
Nome: Nome:  
CPF: CPF: 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016 - SF 
 

ANEXO 7.A 
 

OPERACIONALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL - 
LOTE 1 

 
1. Este ANEXO que faz parte integrante do Contrato de Prestação de Serviço do LOTE 1, e descreve as 

condições operacionais para a prestação dos serviços de pagamento de salários do funcionalismo municipal, 

descritos no LOTE 1, do qual este é integrante.  

 
2. Este ANEXO descreve as condições operacionais para o pagamento de salários do funcionalismo 

municipal, descritos na Cláusula Primeira do Contrato do qual este é integrante, além das condições 
estabelecidas no Edital e Termo de Referência.  

 
DO PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL 

 
3. O serviço de pagamento de salários dos servidores públicos da administração direta e indireta do 

MUNICÍPIO, agentes políticos, servidores ativos, servidores temporários, estagiários, funcionários, 

aposentados, pensionistas e demais beneficiários, e servidores inativos este último vinculado ao Regime 
Próprio de Previdência do Município de Juiz de Fora, será realizado exclusivamente pela rede de agências 

da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA no País.  

 

4. Os pagamentos de salários serão efetuados pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, através de crédito em 
conta bancária do funcionalismo municipal, observando o direito a Portabilidade e regras do edital 
licitatório.  

 

5. O MUNICÍPIO fornecerá à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, através de intercâmbio de informações em 
meio magnético, conforme leiaute dos arquivos fornecidos pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, os dados 

necessários ao cadastramento dos servidores e a efetivação dos pagamentos.O padrão CNAB240 e padrão 
FEBRABAN.  

 
5.1. Os arquivos de pagamento serão entregues à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA com 03 (três) dias úteis de 

antecedência da data prevista para o pagamento, excepcionalmente poderá ser em D+0, acompanhados da   
(s) Relação (ões) Externa (s) contendo a (s) Ordem (ns) Bancária (s) em 02 (duas) vias, com a autorização 
para débito em conta com as seguintes informações mínimas:  

 
a. número da conta do MUNICÍPIO, data e valor total do débito;  

 

b. identificação da informação do funcionalismo municipal, compatível com Sistema de Pagamento Brasileiro 
- SPB, contendo no mínimo os dados dos favorecidos CPF/NOME/BANCO/AGÊNCIA/CONTA 
BANCÁRIA/VALOR INDIVIDUALIZADO do crédito nos arquivos e o valor total dos pagamentos;  

 

c. data do pagamento aos servidores, conforme cronograma oficial do Município; e  

 

d. assinaturas para o débito na conta corrente do Município em conformidade com a legislação aplicável 
através do Decreto nº 12.556/2016, e alterações futuras, para administração direta e indireta;  

 

 
5.2 A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA acatará as solicitações de cancelamento e substituições de arquivos de 

pagamento, remetidos até 01 (um) dia útil antes da data estabelecida para o pagamento, para as alterações 
que porventura venham a ocorrer.  

  
5.3 Eventual registro que não tenha regularizado no decorrer do processamento remessa/retorno dos arquivos 

entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, deverá ser disponibilizado uma Ordem de 
Pagamento - OP para o servidor/funcionário/favorecido na rede de agências, para o devido saque, sem ônus 

para nenhuma das partes envolvidas, no mesmo dia do pagamento conforme cronograma oficial do 
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MUNICÍPIO, a critério da Contratante.  

 

5.3.1. O débito na conta do MUNICÍPIO será realizado normalmente dentro do cronograma oficial através de 

débito individualizado por CPF contendo as informações que identifique o favorecido, após o prazo de 45 

dias, caso não haja o saque pelo favorecido, a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA creditará o valor 

individualizado na conta bancária de origem do MUNICÍPIO, os recursos financeiros por expurgo de 

prazo, bem como as informações que identifiquem o servidor/funcionário/favorecido através de CPF para 

as medidas administrativas do MUNICÍPIO.  

 
5.3.1.1. A critério do MUNICÍPIO poderá haver a solicitação da devolução do recurso financeiro, antes do prazo de 

45 dias com a identificação do favorecido.  

 
5.3.2 Até o próximo pagamento do funcionalismo a situação deste item deverá ser solucionada pelo MUNICÍPIO 

com a finalidade de padronizar os pagamentos em conformidade com a legislação aplicável.  

 
6. Na hipótese de ocorrer casos de eventual indisponibilidade de recursos, problemas técnicos com os arquivos 

e/ou descumprimento dos prazos descritos no item anterior, a data do pagamento aos servidores, o 

MUNICÍPIO se compromete a comunicar aos servidores sobre a alteração da data de pagamento, isentando a 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA de qualquer responsabilidade pelo ocorrido.  

 

7. O pagamento aos servidores será efetuado nos exatos termos e valores constantes dos arquivos eletrônicos de 

forma individualizada aos créditos ao funcionalismo municipal e o total dos valores contidos na (s) Relação 
(ões) Externa (s) contendo a (s) Ordem (ns) Bancária (s) entregues pelo MUNICÍPIO, não cabendo à 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA qualquer responsabilidade por eventuais erros, omissões ou imperfeições 

existentes nos arquivos.  

 

8. No caso de necessidade de ajuste por encerramento de agência envolvida na prestação dos serviços, ficará a 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:  

 
a. autorizada a transferir as contas para a nova agência absorvedora, que se tornará a nova agência 

centralizadora e/ou pagadora das contas transferidas, até posterior indicação do funcionalismo municipal;  

 

b. obrigada a fornecer ao MUNICÍPIO relatório constando as contas de origem e as respectivas contas de 

destino, em listagem com a indicação do CPF e Matrícula/Sequência;  

 

c. obrigada a substituir os cartões sem ônus para os TITULARES e nem para o MUNICÍPIO.  

 
9. A forma de movimentação da conta de depósitos do Funcionalismo Municipal e o acesso aos demais 

produtos e serviços dar-se-ão a critério da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, de acordo com a legislação 
aplicável, além do pacote de serviços estabelecidos no certame:  

 
9.1. O pacote de serviços para a conta registro e controle do fluxo de recursos para a prestação de serviços de 

pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares (conta salário), 
com isenção pelo prazo de 60 (sessenta) meses, deverá contemplar no mínimo:  

 
I. fornecimento de cartão magnético com função débito; 

II. realização de saques, seis, por evento de crédito; 
III. acesso, por meio de terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, a pelo menos vinte 

consultas mensais ao saldo;  
IV. acesso, por meio de terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, a pelo menos vinte 

consultas mensais ao extrato com movimentação mínima de trinta dias;  
V. manutenção da conta, inclusive no caso de não haver movimentação, durante a vigência da contratação;  

VI. disponibilização de canal de consulta e movimentação de autoatendimento via internet com operações sem 
custo;  

VII. transferência, total, dos créditos para própria ou outras instituições, sem limites de valores, por eventos de 
crédito;  

VIII.  saques, totais ou parciais, dos créditos. 
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9.2. O pacote de serviços para a conta corrente deverá contemplar, isenção mínima de 06 (seis) meses para o 

funcionalismo:  

 
I. fornecimento de cartão magnético com função débito;   

II. realização de quatro saques, por evento de crédito;   
III. acesso, por meio de terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, a quatro 

consultas mensais ao saldo;   
IV. acesso, por meio de terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, a pelo menos  

duas consultas mensais ao extrato com movimentação mínima de 30 dias;  
V. manutenção da conta, inclusive no caso de não haver movimentação, durante a vigência da   

 contratação; 
VI. disponibilização de canal de consulta de autoatendimento via internet com operações sem custo; 
VII. disponibilização de talonário de cheque, contendo vinte folhas, mensal; 
VIII. quatro transferências, total ou parcial, dos créditos para a própria e/ou outras instituições por 
 evento de crédito; 
IX. saques, totais ou parciais, dos créditos. 

 
9.3. O pacote de serviços para a conta corrente deverá contemplar, isenção de 60 (sessenta) meses para o 

funcionalismo conforme Resolução do Banco Central do Brasil - BCB nº 3.919/2010, transcrito abaixo:  

 
a. fornecimento de cartão com função débito;   
b. fornecimento de segunda via do cartão referido na alínea "a", exceto nos casos de pedidos de reposição 
formulados pelo correntista decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis 
à instituição emitente;   
c. realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque 
avulso, ou em terminal de autoatendimento;   
d. realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê 
de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet;   
e. fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias por meio de 
guichê de caixa e/ou de terminal de autoatendimento;  

f. realização de consultas mediante utilização da internet;   
g. fornecimento do extrato de que trata o art. 19;   
h. compensação de cheques;   
i. fornecimento de até dez folhas de cheques por mês, desde que o correntista reúna os requisitos necessários 
à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas; e   
j. prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar 
exclusivamente meios eletrônicos.  

 
9.4. O pacote de serviços (obrigatório legal) para a conta registro e controle do fluxo de recursos para a prestação 

de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares 
(conta salário), com isenção pelo prazo de 60 (sessenta) meses, transcrito abaixo, conforme Resolução do 
Banco Central do Brasil - BCB nº 3.402/2006 e Circular do Banco Central do Brasil - BCB nº 3.338/2006 :  

 

a. fornecimento de cartão magnético, exceto nos casos estabelecidos pelo art. 1º, inciso II, da Resolução 
2.303, de 1996, com a redação dada pelo art. 2º da Resolução 2.747, de 28 de junho de 2000;  

b. realização de até cinco saques, por evento de crédito;   
c. acesso, por meio de terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, a pelo menos duas 
consultas mensais ao saldo;   
d. fornecimento, por meio de terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, a pelo menos 
dois extratos contendo toda a movimentação da conta nos últimos trinta dias;  

e. manutenção da conta, inclusive no caso de não haver movimentação.  

 

10. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA se obriga a:  

 

10.1. A divulgar e a fazer cumprir o conteúdo deste ANEXO, em todas as suas dependências envolvidas na 
prestação dos serviços contratados, e sob nenhuma circunstância e hipótese modificará, alterará, incluirá, 

excluirá, os registros contidos nos arquivos eletrônicos ou pagará valores diferentes dos autorizados nos   
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mesmos e concomitantemente com o valor global identificado na (s) Relação (ões) Externa (s) contendo a  
(s) Ordem (ns) Bancária (s);  

 
10.2. A viabilizar os ajustes necessários para garantir a compatibilidade operacional e de sistemas de informática e 

as regras estabelecidas neste certame com a finalidade de garantir e permitir que qualquer das partes, a 
qualquer circunstância e tempo, verifique o integral cumprimento da prestação de serviço contratada;  

 

10.3. A identificar o gerente e equipe e a agência nome, prefixo, localizada no endereço, como estrutura 
organizacional responsável para realizar o atendimento a contento ao MUNICÍPIO, bem como articular o 

efetivo cumprimento das obrigações assumidas pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA neste instrumento.  
 
11. O MUNICÍPIO se obriga a:  

 
a. divulgar e fazer cumprir o conteúdo acima por todos os órgãos da administração pública direta e indireta, 

integrantes do Poder Executivo Municipal;  

 

b. credenciar servidores /responsável pela administração financeira do MUNICÍPIO para responder, perante a 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, pela condução e cumprimento das condições estabelecidas acima e no 
CONTRATO;  

 
c. os recursos destinados ao pagamento dos servidores do MUNICÍPIO deverão estar disponíveis na conta do 

MUNICÍPIO com antecedência mínima de 01 (um) dia útil da data prevista para o crédito aos servidores, 
conforme cronograma oficial;  

 
12 . Nenhuma importância ou prestação direta será devida pelo MUNICÍPIO à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA pela 

prestação dos serviços descritos neste Anexo integrante do Contrato, pelo período de 60 (sessenta) meses. 
 
 
 

Juiz de Fora (MG),....... de .................................... de 2016. 
 
 
Pelo MUNICÍPIO 
 
 

Bruno de Freitas Siqueira  
Prefeito 

 
 
 

 
Andréia Madeira Goreske Leite  

Secretária de Administração e Recursos Humanos 
 
 
 

 
Pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: 
 

Gerente Geral 
 
 
 
Testemunhas: 
 
____________________ ____________________ 
Nome: Nome:  
CPF: CPF: 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016 - SF 

 
ANEXO 7.B 

 
OPERACIONALIZAÇÃO DO INVESTIMENTO DO RPPS - LOTE 1 

 
1. Este ANEXO que faz parte integrante do Contrato de Prestação de Serviço - LOTE 1, e descreve as 

condições operacionais para a prestação dos serviços para aplicação das disponibilidades financeiras de caixa 

do Regime Próprio de Previdência do Município de Juiz de Fora, relativas aos recursos financeiros 

provenientes das disponibilidades atuais, futuras, inclusive novos aportes financeiros, em caráter de 

exclusividade, conforme gestão própria, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, conforme descritos no LOTE 1, 

além das condições estabelecidas no Edital e Termo de Referência.  

 

2. Este ANEXO descreve as condições operacionais para aplicação das disponibilidades de caixa do Regime 
Próprio de Previdência do Município de Juiz de Fora e a movimentação financeira, descritos nas Cláusulas: 

Primeira e Terceira, do CONTRATO, do qual este é integrante.  

 

3. As aplicações das disponibilidades financeiras de caixa do Regime Próprio de Previdência do Município de 
Juiz de Fora serão efetuadas em conformidade com legislação em vigor e futura, Resolução do Banco Central 
do Brasil - BCB nº 3.922/2010 e nº 4.392/2014, regulamentação específica para gestão própria do Regime 
Próprio de Previdência do Município de Juiz de Fora.  

 

4. As aplicações das disponibilidades financeiras de caixa do Regime Próprio de Previdência do Município de 

Juiz de Fora serão geridas em conformidade com a Política de Investimento aprovadas pelo órgão superior 
competente, de acordo com o Decreto Municipal nº 10.391/2010 e Decreto Municipal nº 11.807/2013 e 

Decreto Municipal nº 12.043/2014, e legislação vigente e alterações futuras.  

 

5. O Município comandará a aplicação/resgate para as contas bancárias de mesma titularidade e mesmo 

domicílio bancário (agência e conta corrente), inclusive transferências entre contas bancárias vinculadas com 

a finalidade de aplicação/investimento dentro da própria INSTITUIÇÃO FINANCEIRA e mesma 

titularidade, preferencialmente através do software bancário disponibilizado pela INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA ou através do comando diretamente repassado para a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, sem 

ônus para o Município, pelo prazo de 60 (sessenta) meses.  

 

6. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA irá disponibilizar todo o conteúdo dos prospectos, regulamentos, lâmina de 

informações, dos fundos de investimentos, sem ônus para o contratante, pelo prazo de 60 (sessenta) meses.  
 

 

7. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, que irá disponibilizar 
através de site na internet, aplicativo, software, de movimentação financeira para gestão das contas bancárias 

e investimentos do Município, sem ônus para o CONTRATANTE, pelo prazo de 60 (sessenta) meses,em 

conformidade com a legislação aplicável, contemplando entre outros:  

 
a. produtos financeiros;  

 
b. transações financeiras;  

 

c. consulta sobre a movimentação financeira;  

 
d. consulta de aplicações e resgates;  

 
e. rentabilidade diária, mensal e anual;  

 

f. conter funcionalidades de acesso exclusivo (contratante e usuário);  

 
g. procedimentos de segurança: registro/perfil do usuário, autenticação, assinatura digital de documentos 

eletrônicos, segurança criptográfica, histórico de chaves/senhas, cópia de segurança, entre outros, inclusive   
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sigilo das informações realizadas ou informadas no sistema, tais como, a movimentação financeira, senhas, 
identificação do usuário autor da consulta/registro. 

 
8. A gestão de investimentos será efetuada em conformidade com a Política de Investimento aprovadas pelo 

órgão superior competente, de acordo com o Decreto Municipal nº 10.391/2010 e Decreto Municipal nº 
11.807/2013 e Decreto Municipal nº 12.043/2014, e legislação vigente e alterações futuras.  

 

9. O Regime Próprio de Previdência do Município de Juiz de Fora, está isento de tarifas, despesas inerentes à 

movimentação financeira, investimentos, aplicação, resgate, transferências interbancárias, intrabancárias, sob 
qualquer aspecto ou circunstâncias. Excetua-se a taxa de administração dos fundos de investimentos 

identificada, através dos Regulamentos e Prospectos dos Fundos voltados para o setor público, em 
conformidade com a legislação aplicável pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.  

 

10. Os servidores da Secretaria da Fazenda credenciados para operacionalizar a movimentação de investimentos 
financeiros provenientes do Regime Próprio de Previdência do Município de Juiz de Fora, perante a 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA estão identificados e qualificados através da RESOLUÇÃO n.° 096 - SF - 05 
de abril de 2016, art. nº 21, art. nº 24 e art. nº 28, isoladamente, e a legislação aplicável vigente e futura.  

 

11. A Instituição Financeira contratada, prestará serviços, sem ônus para o contratante, exceto a taxa de 

administração dos Fundos de Investimento, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, que compreendem:  
 
 
a. Administrar, os fundos de investimento utilizados para aplicação dos recursos de titularidade do RPPS;  

 
b. Disponibilizar extratos e elaborar relatórios de gestão e de informações relativas aos fundos de investimentos 

do RPPS;  

 

c. Assessorar o Comitê de Investimento do RPPS e Gestores:  

 
c.1. Disponibilizar a posição dos investimentos do RPPS, por meio de relatórios mensais, trimestrais, semestrais, 

anuais, com informações individuais e consolidadas sobre o enquadramento e limites de alocação dos 

recursos previdenciários, detalhando o desempenho das aplicações mantidas na Instituição Financeira, em 

conformidade com a meta atuarial, e com a meta da política de investimentos anual, e com as normas do 

Banco Central do Brasil - BCB, Conselho Monetário Nacional - CMN e do Ministério da Previdência Social - 

MPS em vigência; 
 
c.2. Assessorar sobre os investimentos e disponibilidades do RPPS, por meio de mensagem eletrônica, telefone, 

videoconferência e presencial; 
 
c.3. Participação presencial, quando solicitado, em reunião, no mínimo 04 (quatro) por ano, mediante 

comunicação prévia e formal, com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência. 
 
c.4. Assessorar o comitê de investimentos e gestores na elaboração da política anual de investimentos do RPPS, 

gestão própria, em conformidade com o cenário econômico e as normas do Ministério da Previdência Social - 
MPS; 

 
c.5. Treinar o comitê de investimento e servidores do RPPS, com o objetivo de capacitá-lo para prestação do 

exame de certificação CPA 10 e CPA 20 da ANBIMA, com a abordagem dos seguintes temas: 
 
 Sistema Financeiro Nacional; 



 Noções de Economia e Finanças; 



 Princípios de Investimento; 



 Produtos de Investimento; 



 Fundos de Investimento; e 
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 Ética, Regulamentação e Análise do Perfil do Investidor. 
 
Parágrafo único - O treinamento será oferecido no Município, e também através da modalidade à distância, por meio 

de acesso em ambiente on-line, inclusive disponibilizando material didático sobre o tema. 
 
12. A Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública ou Privada, centralizadora, 

contratada, disponibilizará ao Município, aplicativo, software, van, site, ou outra forma, cujo objetivo é a 

gestão financeira através de consulta, remessa de arquivos contendo as Ordens Bancárias em meio eletrônico, 

provenientes dos sistemas utilizados pelo Município, e inclusive para geração e/ou efetivação dos créditos aos 

favorecidos, após o recebimento da Relação Externa - RE ou Ordem Bancária - OB, devidamente assinada em 

conformidade ao Decreto nº 12.556/2016, sem ônus para o Contratante e para os Favorecidos, pelo prazo de 

60 (sessenta) meses, e legislação aplicável para a administração indireta.  
 

 

13. A Instituição Financeira contratada deverá adequar, imediatamente obrigatoriamente, à integração de 

informações eletrônicas, remessa, retorno, através do Governança Brasil - GOVBR, ou outro sistema a ser 

utilizado pela administração direta e pela administração indireta, para o LOTE 1 e à integração de 

informações eletrônicas, remessa, retorno, através do SIAFEM - Sistema Integrado de Administração 

Financeira para Estados e Municípios, ou outro sistema a ser utilizado pela administração direta, para o 

pagamento dos Fornecedores/Favorecidos.  

 

14. O Município a seu critério, poderá realizar o pagamento de forma manual, solicitando a instituição financeira 
que cumprirá o processamento através das regras estipuladas neste certame, em D+0, sem ônus para o 
contratante, pelo prazo de 60 (sessenta) meses.  

 
15. A Instituição Financeira contratada deve prestar serviço de Assessoria de Investimento durante toda a 

vigência deste certame, sem caráter de exclusividade, sem ônus para o contratante, pelo prazo de 60 
(sessenta) meses.  

 
 

Juiz de Fora (MG),....... de .................................... de 2016. 
 
 
Pelo MUNICÍPIO 
 
 

Bruno de Freitas Siqueira  
Prefeito 

 
 
 

Andréia Madeira Goreske Leite  
Secretária de Administração e Recursos Humanos 

 
 
 
Pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: 
 

Gerente Geral 
 
 
 
Testemunhas: 
 
____________________ ____________________  
Nome: Nome: 
CPF: CPF 
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PREGÃO PRESENCIAL n º 088/2016 - SF 

 
ANEXO 7.C 

 
OPERACIONALIZAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CONTRACHEQUE - LOTE 1 

 
1. Este ANEXO que faz parte integrante do Contrato de Prestação de Serviço do LOTE 1, e descreve as condições 

operacionais para a prestação dos serviços de emissão de contracheques, em terminais de autoatendimento e 

Internet, para o funcionalismo do Poder Executivo Municipal pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, descritos 
na Cláusula Primeira, do CONTRATO, LOTE 1, além das condições estabelecidas no Edital e Termo de 

Referência.  

 

2. Na prestação, por parte da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, dos serviços de disponibilização de informações 
relativas a contracheques, em terminais de autoatendimento e Internet, para o funcionalismo do Poder 

Executivo Municipal, independente da modalidade de conta bancária.  

 
3. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO a.  

 
O MUNICÍPIO se obriga a: 

 
I. transmitir a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA arquivo com as informações, no leiaute pré-estabelecido. com 

antecedência mínima de 02 dias úteis da data de disponibilização dos recursos financeiros ao funcionalismo 
do poder executivo municipal (usuários), para que a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA disponibilize em 01 dia 

útil antes do efetivo pagamento;  

 
II. responsabilizar-se integralmente pelas informações constantes dos documentos, inclusive sob os aspectos 

fiscais e trabalhistas, cabendo a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA apenas a prestação do serviço de 
disponibilização do contracheque em seus terminais e na Internet; 

 
III. incluir no rodapé do contracheque, mensagem e código de segurança que ateste a validade e veracidade das 

informações constantes do documento;  

 
IV. não publicar, em hipótese alguma, mensagens publicitárias de outras Empresas ou Instituições, sobretudo 

financeiras; 
 

V. tomar as providências necessárias para a correção das ocorrências apontadas no arquivo retorno transmitido 
pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA;  

 
VI. responsabilizar-se pelos transtornos advindos de eventuais divergências por substituição de informações, 

após efetuada a disponibilização; 
 

VII. esclarecer, perante os usuários, quaisquer dúvidas relativas as informações prestadas; 
 

VIII. efetuar comunicação aos usuários toda vez que ocorrer emissão de novo arquivo com alteração nas 
informações já disponibilizadas; 

 
IX. manter a guarda dos documentos trabalhistas pelos prazos exigidos em Lei, sendo de sua inteira 

responsabilidade a observação dos preceitos atinentes ao assunto; 
 
4. DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA  

 
a. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA se obriga a:  

 
I. fornecer ao MUNICÍPIO leiaute para a troca de arquivos, com a antecedência mínima de 60(sessenta) dias;  

 
II. receber e processar as informações do MUNICÍPIO, no prazo máximo de 01 (dia) útil;  
  
III. providenciar arquivo retorno com informações sobre as possíveis recusas e inconsistências. Acatar eventuais 

solicitações de cancelamentos e substituições de arquivos de informações, quando remetidos com 
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antecedência de até 02 (dois) dias úteis da data estabelecida para a disponibilização;  
 
IV. substituir informações, a qualquer tempo, a pedido do MUNICÍPIO,sem contudo responsabilizar-se pelas 

consequências deste ato; 
 
V. disponibilizar opção de acesso as informações em todos os terminais de autoatendimento do País e através 

de seu site na Internet;  

 
VI. exigir a identificação do usuário através da aposição de agência, conta e senha, para a retirada do documento; 
 
VII. não cobrar tarifa do usuário pela emissão da cinco via do documento ou contracheques adicionais por evento 

de crédito; 
 
VIII.  armazenar os dados e mantê-los disponíveis pelo prazo pactuado na cláusula sexta, deste contrato; 
 
IX. zelar pelo sigilo das informações armazenadas. 
 
5. DAS TROCAS DE ARQUIVOS - O meio de remessa e retorno dos arquivos será sempre através de 

Intercâmbio Eletrônico de Dados (IED).  

 

6. DO PRAZO DE ARMAZENAMENTO DAS INFORMAÇÕES - A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA manterá 
os dados disponíveis pelo prazo de 03 (três) meses contados do mês de referência do contracheque, com 

emissão no mínimo de 02 (duas) contracheques por evento de crédito.  

 
7. DA FUNÇÃO - Os documentos disponibilizados têm apenas a função de especificar o salário pago, não 

tendo validade como instrumento de quitação dos valores devidos.  

 

8. DOS ATRASOS - Fica estabelecido que o não cumprimento dos prazos, por parte do MUNICÍPIO, implicará 
adiamento, na mesma proporção dos atrasos, no fornecimento das informações.  

 
9. DOS ERROS E OMISSÕES - Os documentos serão disponibilizados aos usuários nos exatos termos e 

valores constantes dos arquivos remetidos pelo MUNICÍPIO, excluídos os registros rejeitados. Não cabe a 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA qualquer responsabilidade por eventuais erros, omissões ou imperfeições 

existentes nos arquivos.  

 
10. A Instituição Financeira contratada deve prestar serviço de disponibilização de contracheque, durante toda a 

vigência deste certame, sem caráter de exclusividade, sem ônus para o contratante, pelo prazo de 60 
(sessenta) meses.  

Juiz de Fora (MG),....... de .................................... de 2016. 
 
Pelo MUNICÍPIO  

Bruno de Freitas Siqueira  
Prefeito 

 
 

Andréia Madeira Goreske Leite  
Secretária de Administração e Recursos Humanos 

 
Pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:  

Gerente Geral 
 
Testemunhas:  
____________________ ____________________  
Nome: Nome:  
CPF: CPF: 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016 - SF 

 
ANEXO 7.D 

 
OPERACIONALIZAÇÃO ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA E CÁLCULO ATUARIAL- LOTE 1 

 
 
1. Este ANEXO que faz parte integrante do Contrato de Prestação de Serviço - LOTE 1, e descreve 
as condições operacionais para a prestação dos serviços de assessoria previdenciária e cálculo atuarial do 

Regime Próprio de Previdência do Município de Juiz de Fora, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, 
conforme descritos no LOTE 1, do qual este é integrante, além das condições estabelecidas no Edital e 

Termo de Referência.  

 

2. Este ANEXO descreve as condições operacionais à prestação dos serviços de assessoria 
previdenciária e cálculo atuarial, do Regime Próprio de Previdência do Município de Juiz de Fora, 
descritos na Cláusula Primeira, do CONTRATO, do qual este é integrante.  

 

3. Os serviços contemplarão no mínimo:   
a. assessoria, por telefone, por email, para o esclarecimento de dúvidas na confecção da base de dados 
necessária aos estudos atuariais, dentro do Leiaute atual utilizado pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA;  

 
b. análise da base de dados cadastrais da massa dos servidores ativos, benefícios concedidos e 
dependentes, para verificação de inconsistências e ausência de dados. Indicação dos ajustes necessários 
através da emissão de Relatório de Críticas;  

 
c. estabelecimento de critérios e parâmetros a serem considerados na avaliação atuarial aderentes à massa 
dos servidores utilizada na avaliação, com base na Legislação Municipal, Estadual e Federal em vigor;  

 
d. realização de uma reavaliação atuarial, para verificação do equilíbrio atuarial e financeiro do regime, 
considerando o custeio vigente na legislação Municipal e Federal, propondo alternativa de adequação 
quando necessário;  

 
e. realização de cálculo atuarial com a Elaboração de Nota Técnica Atuarial, Relatório de Avaliação 
Atuarial, Parecer Atuarial, Demonstrativo de Resultado de Avaliação Atuarial - DRAA e demais 
documentos exigidos por lei e pelo Ministério da Previdência Social;  

 
f. participação, quando solicitado, em reunião de apresentação do Resultado da Avaliação Atuarial ao 
CONTRATANTE, ou para a discussão de assuntos relativos à avaliação atuarial anual, mediante 
comunicação prévia e formal, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência;  

 
g. assessoria atuarial continuada pelo período de vigência do Contrato, relacionada à reavaliação atuarial 
anual, contemplando questões relacionadas ao Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, nos 
critérios relativos à avaliação atuarial; e  

 
h. realização, quando solicitado, com a mesma base de dados da reavaliação atuarial efetuada, ou caso o 
Município tenha efetuado o recadastramento, nova base, com o objetivo de avaliar outros cenários.  
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i. a Instituição Financeira contratada deve prestar serviço de Assessoria Previdenciária e Cálculo Atuarial, 
durante toda a vigência deste certame, sem caráter de exclusividade, sem ônus para o contratante, pelo 
prazo de 60 (sessenta) meses. 
 
 
 
 
 
 

Juiz de Fora (MG),....... de .................................... de 2016.  
Pelo MUNICÍPIO 
 

Bruno de Freitas Siqueira 
Prefeito 

 
 

Andréia Madeira Goreske Leite  
Secretária de Administração e Recursos Humanos 

 
 
Pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: 
 

Gerente Geral 
 
 
 
Testemunhas: 
 
____________________ ____________________  
Nome: Nome: 
CPF: CPF: 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016 - SF 

 
ANEXO 7.1 - TERMO DE ADESÃO CESAMA - LOTE 1 

TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS QUE ENTRE SI CELEBRAM 

A  C O M P A N H I A  D E  S A N E A M E N T O  M U N I C I P A L  -  C E S A M A  

E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA; QUE SE REGERÁ DE ACORDO COM 

A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. 

 
Pelo presente instrumento, em que são partes, de um lado, a COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - 

CESAMA , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.° 21.572.243/0001-

74 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Diretor Presidente, Sr. … , e de outro lado, 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA , ..., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob 

o n.° …, neste ato representado pelo , Sr. … inscrito no CPF … sob o n.° … e portador da Carteira de Identidade n.° 

… , doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e acertado a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que se 

regerá pelas condições acordadas no Edital, Contrato LOTE 1 e Anexos, publicados no Diário Oficial do 

MUNICÍPIO, em data de …. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - ADESÃO AOS SERVIÇOS 

 
A CONTRATANTE adere, formalmente, por intermédio deste ato, a todos os serviços relacionados no Edital ….do 
Contrato registrado sob o nº .... /, firmado com o MUNICÍPIO de Juiz de Fora, que Ihes tiverem aplicação, 
observados os mesmos critérios, bem como as condições operacionais para os mesmos estabelecidas nos Anexos 

que integram o referido instrumento. 
 
Parágrafo Primeiro - Incumbe a CONTRATANTE, assim como a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA dar integral 
cumprimento a todas as obrigações estabelecidas no contrato acima especificado. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 
 
A vigência desse Termo de Adesão está atrelada a vigência do instrumento de contratação referido neste Edital 
…Contrato ….., bem como de seus eventuais termos aditivos atinentes ao assunto; 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Juiz de Fora para dirimir eventuais dúvidas deste Termo de Adesão que não 
puderem ser resolvidas por entendimento diretos entre as partes. 
 
E por estarem assim justos e de pleno acordo com todas as condições estipuladas neste instrumento, os signatários 
assinam o presente Termo em duas vias, para os efeitos legais a que o mesmo se propõe na presença de duas 
testemunhas abaixo indicadas. 
 
Juiz de Fora (MG), … de … de 
 
 
Diretor Presidente - CESAMA Responsável - Instituição Financeira 
 
 

Testemunhas: 
 
 
 
 
 
Nome: Nome: 
CPF: CPF: 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016 - SF 

 
ANEXO 7.2 - TERMO DE ADESÃO DEMLURB - LOTE 1 

 
TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - DEMLURB E A 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA; QUE E REGERÁ DE ACORDO COM A 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. 
 
Pelo presente instrumento, em que são partes, de um lado, o DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA 

URBANA - DEMLURB, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, sob o nº 

20.430.120/0001-36 doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor Geral Sr. … 

portador da Carteira de Identidade n° … e de outro lado, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA , ..., inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.° …, neste ato representado pelo , Sr. … inscrito no 

CPF … sob o n.° … e portador da Carteira de Identidade n.° …, doravante denominado CONTRATADA, tem entre 

si justo e acertado a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que se regerá pelas condições acordadas neste Edital, Contrato 

LOTE 1 e Anexos, publicados no Diário Oficial do MUNICÍPIO, em data de …. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - ADESÃO AOS SERVIÇOS 
 
A CONTRATANTE adere, formalmente, por intermédio deste ato, a todos os serviços relacionados no Edital ….do 
Contrato registrado sob o nº .... /, firmado com o MUNICÍPIO de Juiz de Fora, que Ihes tiverem aplicação, 
observados os mesmos critérios, bem como as condições operacionais para os mesmos estabelecidas nos Anexos 
que integram o referido instrumento. 
 
Parágrafo Primeiro - Incumbe a CONTRATANTE, assim como a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA dar integral 
cumprimento a todas as obrigações estabelecidas no contrato acima especificado. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 
 
A vigência desse Termo de Adesão está atrelada a vigência do instrumento de contratação referido neste Edital 
…Contrato ….., bem como de seus eventuais termos aditivos atinentes ao assunto; 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Juiz de Fora para dirimir eventuais dúvidas deste Termo de Adesão que 
não puderem ser resolvidas por entendimento diretos entre as partes. 
 
E por estarem assim justos e de pleno acordo com todas as condições estipuladas neste instrumento, os signatários 
assinam o presente Termo em duas vias, para os efeitos legais a que o mesmo se propõe na presença de duas 
testemunhas abaixo indicadas.  
Juiz de Fora (MG), … de … de 
 
 

 
Diretor Geral - DEMLURB 
 

Testemunhas: 

 
 

 
Responsável Instituição Financeira 

 
 
 
 
 
Nome: Nome: 
CPF: CPF: 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016 - SF 

 
ANEXO 7.3 - TERMO DE ADESÃO EMCASA - LOTE 1 

 
TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

EMPRESA REGIONAL DE HABITACAO DE JUIZ DE FORA S . A . - EMCASA 

E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA; QUE SE REGERÁ DE ACORDO COM A 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. 
 
Pelo presente instrumento, em que são partes, de um lado, a EMPRESA REGIONAL DE HABITAÇÃO DE JUIZ 

DE FORA S.A. - EMCASA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.° 

23.871.429/0001-50, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor Presidente 

Sr. … portador da Carteira de Identidade n° … , e de outro lado, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA , ..., inscrito no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.° …, neste ato representado pelo , Sr. … 

inscrito no CPF … sob o n.° … e portador da Carteira de Identidade n.° … , doravante denominado 

CONTRATADO, tem entre si justo e acertado a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que se regerá pelas condições 

acordadas neste Edital, Contrato LOTE 1 e Anexos, publicados no Diário Oficial do MUNICÍPIO, em data de …. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - ADESÃO AOS SERVIÇOS 
 
A CONTRATANTE adere, formalmente, por intermédio deste ato, a todos os serviços relacionados no Edital ….do 
Contrato registrado sob o nº .... /, firmado com o MUNICÍPIO de Juiz de Fora, que lhes tiverem aplicação, 
observados os mesmos critérios, bem como as condições operacionais para os mesmos estabelecidas nos Anexos 
que integram o referido instrumento. 
 
Parágrafo Primeiro - Incumbe a CONTRATANTE, assim como a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA dar integral 
cumprimento a todas as obrigações estabelecidas no contrato acima especificado. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 
 
A vigência desse Termo de Adesão está atrelada a vigência do instrumento de contratação referido neste Edital 
…Contrato ….., bem como de seus eventuais termos aditivos atinentes ao assunto; 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Juiz de Fora para dirimir eventuais dúvidas deste Termo de Adesão que 
não puderem ser resolvidas por entendimento diretos entre as partes. 
 
E por estarem assim justos e de pleno acordo com todas as condições estipuladas neste instrumento, os signatários 
assinam o presente Termo em duas vias, para os efeitos legais a que o mesmo se propõe na presença de duas 
testemunhas abaixo indicadas. 
 
Juiz de Fora (MG), … de … de 
 
 
Diretor Presidente - EMCASA 
 

Testemunhas: 

 
 
Responsável - Instituição Financeira 

 
 
 
 
 
Nome: Nome:  
CPF: CPF: 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016 - SF 

 
ANEXO 7.4 - TERMO DE ADESÃO EMPAV - LOTE 1 

 
TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO - 

EMPAV E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA; QUE SE REGERÁ DE 

ACORDO COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. 
 
Pelo presente instrumento, em que são partes, de um lado, a EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E 

URBANIZACAO - EMPAV, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.° 

17.783.044/0001-38 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Diretor Presidente, Sr. 

… , e de outro lado, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA , ..., inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do 

Ministério da Fazenda sob o n.° …, neste ato representado pelo , Sr. … inscrito no CPF … sob o n.° … e portador 

da Carteira de Identidade n.° … , doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e acertado a 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que se regerá pelas condições acordadas neste Edital, Contrato LOTE 1 e Anexos, 

publicados no Diário Oficial do MUNICÍPIO, em data de …. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - ADESÃO AOS SERVIÇOS 
 
A CONTRATANTE adere, formalmente, por intermédio deste ato, a todos os serviços relacionados no Edital ….do 

Contrato registrado sob o nº .... /, firmado com o MUNICÍPIO de Juiz de Fora, que lhes tiverem aplicação, 

observados os mesmos critérios, bem como as condições operacionais para os mesmos estabelecidas nos Anexos 
que integram o referido instrumento. 
 
Parágrafo Primeiro - Incumbe a CONTRATANTE, assim como a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA dar integral 
cumprimento a todas as obrigações estabelecidas no contrato acima especificado. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 
 
A vigência desse Termo de Adesão está atrelada a vigência do instrumento de contratação referido neste Edital 
…Contrato ….., bem como de seus eventuais termos aditivos atinentes ao assunto; 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Juiz de Fora para dirimir eventuais dúvidas deste Termo de Adesão que 
não puderem ser resolvidas por entendimento diretos entre as partes. 
 
E por estarem assim justos e de pleno acordo com todas as condições estipuladas neste instrumento, os signatários 
assinam o presente Termo em duas vias, para os efeitos legais a que o mesmo se propõe na presença de duas 
testemunhas abaixo indicadas. 
 
Juiz de Fora (MG), … de … de 
 
 
 

 
Diretor Presidente - EMPAV 
 

Testemunhas: 

 
 
 

 
Responsável - Instituição Financeira 

 
 
 
 
 
Nome: Nome:  
CPF: CPF: 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016 - SF 
 

ANEXO 7.5 - TERMO DE ADESÃO FUNALFA - LOTE 1 
 

TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE - FUNALFA E A 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA; QUE SE REGERÁ DE ACORDO COM A 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. 
 
Pelo presente instrumento, em que são partes, de um lado, a FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA 

LAGE - FUNALFA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.° 

20.429.437/0001-52, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Superintendente Sr. 

… portador da Carteira de Identidade n° … , e de outro lado, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA , ..., inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.° …, neste ato representado pelo , Sr. … 

inscrito no CPF … sob o n.° … e portador da Carteira de Identidade n.° … , doravante denominada 

CONTRATADA, tem entre si justo e acertado a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que se regerá pelas condições 

acordadas neste Edital, Contrato LOTE 1 e Anexos, publicados no Diário Oficial do MUNICÍPIO, em data de …. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - ADESÃO AOS SERVIÇOS 
 
A CONTRATANTE adere, formalmente, por intermédio deste ato, a todos os serviços relacionados no Edital ….do 
Contrato registrado sob o nº .... /, firmado com o MUNICÍPIO de Juiz de Fora, que lhes tiverem aplicação, 

observados os mesmos critérios, bem como as condições operacionais para os mesmos estabelecidas nos Anexos 
que integram o referido instrumento. 
 
Parágrafo Primeiro - Incumbe a CONTRATANTE, assim como a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA dar integral 
cumprimento a todas as obrigações estabelecidas no contrato acima especificado. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 
 
A vigência desse Termo de Adesão está atrelada a vigência do instrumento de contratação referido neste Edital 
…Contrato ….., bem como de seus eventuais termos aditivos atinentes ao assunto; 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Juiz de Fora para dirimir eventuais dúvidas deste Termo de Adesão que 
não puderem ser resolvidas por entendimento diretos entre as partes. 
 
E por estarem assim justos e de pleno acordo com todas as condições estipuladas neste instrumento, os signatários 
assinam o presente Termo em duas vias, para os efeitos legais a que o mesmo se propõe na presença de duas 
testemunhas abaixo indicadas. 
 
Juiz de Fora (MG), … de … de 
 
 
 
Superintentende - FUNALFA Responsável Instituição Financeira- 
 
 

Testemunhas: 
 
 
 
 
Nome: Nome:  
CPF: CPF: 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016 - SF 

 
ANEXO 7.6 - TERMO DE ADESÃO MAPRO - LOTE 1 

 
TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO - MAPRO E A INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA; QUE SE REGERÁ DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO 

APLICÁVEL. 
 
Pelo presente instrumento, em que são partes, de um lado, a FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCÓPIO - 

MAPRO, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 07.768.170/0001-60, 

doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Superintendente Sr. … portador da 

Carteira de Identidade n° … , e de outro lado, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA , ..., inscrita no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.° …, neste ato representado pelo , Sr. … inscrito no CPF … sob o 

n.° … e portador da Carteira de Identidade n.° … , doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e 

acertado a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que se regerá pelas condições acordadas neste Edital, Contrato LOTE 1 e 

Anexos, publicados no Diário Oficial do MUNICÍPIO, em data de …. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - ADESÃO AOS SERVIÇOS 
 
A CONTRATANTE adere, formalmente, por intermédio deste ato, a todos os serviços relacionados no Edital ….do 
Contrato registrado sob o nº .... /, firmado com o MUNICÍPIO de Juiz de Fora, que lhes tiverem aplicação, 
observados os mesmos critérios, bem como as condições operacionais para os mesmos estabelecidas nos Anexos 
que integram o referido instrumento. 
 
Parágrafo Primeiro - Incumbe a CONTRATANTE, assim como a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA dar integral 
cumprimento a todas as obrigações estabelecidas no contrato acima especificado. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 
 
A vigência desse Termo de Adesão está atrelada a vigência do instrumento de contratação referido neste Edital 
…Contrato ….., bem como de seus eventuais termos aditivos atinentes ao assunto; 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Juiz de Fora para dirimir eventuais dúvidas deste Termo de Adesão que 
não puderem ser resolvidas por entendimento diretos entre as partes. 
 
E por estarem assim justos e de pleno acordo com todas as condições estipuladas neste instrumento, os signatários 
assinam o presente Termo em duas vias, para os efeitos legais a que o mesmo se propõe na presença de duas 
testemunhas abaixo indicadas. 
 
Juiz de Fora (MG), … de … de 
 
 
Superintendente - MAPRO Responsável Instituição Financeira- 
 
 

Testemunhas: 
 
 
 
 
Nome: Nome: 
CPF: CPF: 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016 - SF 

 
ANEXO 7.7 - TERMO DE ADESÃO PROCON - LOTE 1 

 
TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

AGÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE JUIZ DE 

FORA - PROCON E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA; QUE SE REGERÁ DE 

ACORDO COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. 
 
Pelo presente instrumento, em que são partes, de um lado, a AGÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR DE JUIZ DE FORA - PROCON, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério 
da Fazenda sob o n.° 07.040.601/0001-77, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu 
Superintendente Sr. … portador da Carteira de Identidade n° … , e de outro lado, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ,  
..., inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.° …, neste ato representado 
pelo , Sr. … inscrito no CPF … sob o n.° … e portador da Carteira de Identidade n.° … , doravante denominada 

CONTRATADA, tem entre si justo e acertado a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que se regerá pelas condições 
acordadas neste Edital, Contrato LOTE 1 e Anexos, publicados no Diário Oficial do MUNICÍPIO, em data de …. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - ADESÃO AOS SERVIÇOS 
 
A CONTRATANTE adere, formalmente, por intermédio deste ato, a todos os serviços relacionados no Edital ….do 
Contrato registrado sob o nº .... /, firmado com o MUNICÍPIO de Juiz de Fora, que lhes tiverem aplicação, 
observados os mesmos critérios, bem como as condições operacionais para os mesmos estabelecidas nos Anexos 
que integram o referido instrumento. 
 
Parágrafo Primeiro - Incumbe a CONTRATANTE, assim como a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA dar integral 
cumprimento a todas as obrigações estabelecidas no contrato acima especificado. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 
 
A vigência desse Termo de Adesão está atrelada a vigência do instrumento de contratação referido neste Edital 
…Contrato ….., bem como de seus eventuais termos aditivos atinentes ao assunto; 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Juiz de Fora para dirimir eventuais dúvidas deste Termo de Adesão que não 
puderem ser resolvidas por entendimento diretos entre as partes. 
 
E por estarem assim justos e de pleno acordo com todas as condições estipuladas neste instrumento, os signatários 
assinam o presente Termo em duas vias, para os efeitos legais a que o mesmo se propõe na presença de duas 
testemunhas abaixo indicadas. 
 
Juiz de Fora (MG), … de … de 
 
 

 
Superintendente - PROCON Responsável Instituição Financeira- 
 
 

Testemunhas: 
 
 
 
 
Nome: Nome:  
CPF: CPF: 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016 - SF 

ANEXO 8 - MINUTA DE CONTRATO - LOTE 2 

 
 
O Município de Juiz de Fora, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Brasil, 2001- Centro, 

Juiz de Fora MG, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º 

18.338.178/0001-02, neste ato representado pelo Chefe do Poder Executivo, Sr................................................. ., 

brasileiro, estado civil, inscrito no CPF sob o n.º ................................ e portador do RG n.º ................... .................., 

expedido pela ...................,  com interveniência do (a) Secretário(a) de.............................. ....................., Sr. 

................................................., brasileiro, estado civil, inscrito no CPF sob o n.º ................................ e portador do 

RG n.º ....................................., expedido pela ..................., doravante denominado MUNICÍPIO, e do outro lado, a 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, (tipo de sociedade, endereço, inscrito no  Cadastro  Nacional  de Pessoa  Jurídica do 

Ministério da Fazenda sob o n.º.....................................), neste ato representado pelo Gerente Geral, 

Sr........................................... , nacionalidade, estado civil, inscrito no CPF sob o n.º....................... ........ e portador do 

RG n.º.............................................., expedido pelo............,doravante denominado INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA, 

firmam o presente Contrato de Prestação de Serviços, , no qual é parte integrante os Anexos 8.A, 8.B, e 8.C, 

doravante identificado apenas CONTRATO, sujeitando-se o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA às 

normas disciplinares da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, e demais legislações aplicáveis, mediante a 

adoção das seguintes cláusulas e condições, além do estabelecidos no Edital: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS OBJETOS DO CONTRATO 
 
APLICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA DO MUNICÍPIO 
 
1. O presente CONTRATO tem por objeto a prestação pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, dos seguintes serviços 
ao MUNICÍPIO: 
 
1.1. Aplicação das disponibilidades financeiras de caixa do Município, da Administração Direta e Indireta, relativas 

aos recursos financeiros provenientes de Transferências Legais, Constitucionais e Voluntárias do ente Federal, 

Estadual e Municipal, de qualquer de seus órgãos, inclusive os recursos financeiros dos Fundos Municipais, e os 

órgãos e entidades do Poder Executivo, que forem criados na vigência deste instrumento, ou que tenham suas 

estruturas modificadas, fundidas ou transformadas, conforme estabelecido neste edital, para os recursos vinculados 
ou não, que disponibilizará os produtos de investimentos voltados para o setor público: caderneta de poupança e 

fundos de investimentos classificados como Renda Fixa, e legislação aplicável para empresas públicas, e 

operacionalização através do ANEXO 8.A. 
 
1.1.1. Administração Direta: Comissão Permanente de Licitação - CPL, Secretaria de Agropecuária e Abastecimento 

- SAA, Secretaria de Administração e Recursos Humanos - SARH, Secretaria de Atividades Urbanas - SAU, 

Secretaria de Comunicação Social - SCS, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Geração de 

Emprego e Renda - SDEER, Secretaria de Desenvolvimento Social - SDS, Secretaria de Educação - SE, Secretaria 

de Obras - SO, Secretaria da Fazenda - SF, Secretaria de Esporte e Lazer - SEL, Secretaria de Governo - SG, 

Secretaria de Meio Ambiente - SMA, Secretaria de Transporte e Trânsito - SETTRA, Procuradoria Geral do 

Município - PGM, Secretaria de Saúde - SS, Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG.  

 
1.1.2. Administração Indireta: Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização - EMPAV, Fundação Cultural 
Alfredo Ferreira Lage - FUNALFA, Fundação Museu Mariano Procópio - MAPRO, Agência de Proteção e Defesa 

do Consumidor - PROCON, Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DEMLURB, Empresa Regional de 
Habitação - EMCASA, Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA.  

 
1.2. A gestão de investimentos é própria do Município de Juiz de Fora, englobando a administração direta e indireta.  

 

1.3. Disponibilização através de site na internet, aplicativo, software, de movimentação financeira para gestão das 

contas bancárias e investimentos do Município, sem ônus para o contratante, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, 

contemplando entre outros, produtos financeiros, transações financeiras, consulta sobre a movimentação financeira, 
de aplicações e resgates, rentabilidade diária, mensal e anual, em conformidade com a legislação aplicável, contendo 
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as funcionalidades de acesso exclusivo do Contratante e dos Usuários, procedimentos de segurança, tais como: 

registro do usuário, autenticação, assinatura digital de documentos eletrônicos, segurança criptográfica, histórico de 

chaves/senhas, cópia de segurança, entre outros, inclusive sigilo das informações realizadas ou informadas no 

sistema, tais como: movimentação financeira, senhas, identificação do usuário autor da consulta/registro.  
  
1.3 Excetuam-se os casos em que haja previsão legal ou contratual para a centralização, processamento e 
gerenciamento em outras instituições financeiras. 
 
1.4. A Instituição Financeira contratada, obrigatoriamente, prestará serviço de agente arrecadador dentro da rede de 

arrecadação municipal. Este serviço refere-se à arrecadação diretamente dos contribuintes das receitas municipais 

através do Documento de Arrecadação Municipal - DAM ou carnês com código de barras, padrão FEBRABAN, isto 

é, o contribuinte realizando o pagamento da receita pública de natureza tributária ou não, na instituição financeira, 

conforme contrato próprio, sem caráter de exclusividade. 
 
PAGAMENTO A FORNECEDORES, CREDORES E FAVORECIDOS DO MUNICÍPIO 
 
1.5. Centralizar, processar e gerenciar os créditos provenientes dos pagamentos aos Fornecedores, Credores, 

Favorecidos, Prestadores de Serviços, Auxílios, Benefícios e Assemelhados, Transferências de Recursos Financeiros 

Intrabancárias e Interbancárias, independente da titularidade e Obrigações Fiscais do Município de Juiz de Fora, da 
Administração Direta e Indireta, inclusive os órgãos e entidades do Poder Executivo, que forem criados na vigência 

deste instrumento, ou que tenham suas estruturas modificadas, fundidas ou transformadas, conforme 

operacionalização através do ANEXO 8.B. 
 
1.5.1. Administração Direta: Comissão Permanente de Licitação - CPL, Secretaria de Agropecuária e Abastecimento 

- SAA, Secretaria de Administração e Recursos Humanos - SARH, Secretaria de Atividades Urbanas - SAU, 

Secretaria de Comunicação Social - SCS, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Geração de 

Emprego e Renda - SDEER, Secretaria de Desenvolvimento Social - SDS, Secretaria de Educação - SE, Secretaria 

de Obras - SO, Secretaria da Fazenda - SF, Secretaria de Esporte e Lazer - SEL, Secretaria de Governo - SG, 

Secretaria de Meio Ambiente - SMA, Secretaria de Transporte e Trânsito - SETTRA, Procuradoria Geral do 

Município - PGM, Secretaria de Saúde - SS, Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG.  

 
1.5.2. Administração Indireta: Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização - EMPAV, Fundação Cultural 

Alfredo Ferreira Lage - FUNALFA, Fundação Museu Mariano Procópio - MAPRO, Agência de Proteção e Defesa 
do Consumidor - PROCON, Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DEMLURB, Empresa Regional de 

Habitação - EMCASA, Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA.  

 
1.6. Disponibilizar ao Município, aplicativo, software, van, site, ou outra forma, cujo objetivo é a gestão financeira 

através de consulta, remessa/retorno de arquivos contendo as Ordens Bancárias em meio eletrônico, provenientes 
dos sistemas utilizados pelo Município, e inclusive para geração e/ou efetivação dos créditos aos favorecidos, após o 

recebimento da Relação Externa - RE ou Ordem Bancária - OB, devidamente assinada em conformidade ao Decreto 
nº 12.556/2016 e legislação aplicável para a administração direta e indireta.  

 

1.7. Disponibilizar para as Entidades conveniadas à rede assistencial e educacional, aplicativo, software, cujo 
objetivo é a gestão financeira através de consulta, geração e efetivação dos créditos aos Favorecidos, inclusive 
isentos de tarifas de manutenção, consultas, aplicação, resgate, sem ônus para todas as partes, pelo prazo de 60 
(sessenta) meses, conforme legislação aplicável.  

 
1.8. Excetuam-se os casos em que haja previsão legal ou contratual para a centralização, processamento e 
gerenciamento em outras instituições financeiras.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA OPERACIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DAS 

DISPONIBILIDADES DE CAIXA 
 
2. A operacionalização está estabelecida dentro dos seguintes critérios: 
 
2.1. A gestão de investimentos é própria do Município de Juiz de Fora, englobando a administração direta e indireta.  

 

2.2. O Município de Juiz de Fora, para administração direta e indireta, terá tratamento de um único correntista de 

forma que a Instituição Financeira contratada disponibilizará os melhores fundos de investimentos com as melhores 
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rentabilidades, independente do número de contas bancárias e volume de recursos das mesmas. O tratamento não 

será individualizado por conta bancária, mas sim tratamento unificado e global, para cada CNPJ da administração 
direta e indireta.  

 

2.3. O Município de Juiz de Fora, englobando a administração direta e indireta, está isento de tarifas, despesas 

inerentes à movimentação financeira, investimentos, aplicação, resgate, transferências interbancárias, intrabancárias, 
sob qualquer aspecto ou circunstâncias, pelo período de 60 (sessenta) meses. Excetua-se a taxa de administração dos 
fundos de investimentos identificada, através dos Regulamentos e Prospectos dos Fundos voltados para o setor 

público, em conformidade com a legislação aplicável pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 

 
2.4. É obrigatório a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA formalizar imediatamente ao MUNICÍPIO, ocorrência de novas 

contas de titularidade da administração direta, indireta e fundos, abertas, principalmente pelos órgãos repassadores 

de recursos financeiros estaduais e federais, e inclusão no software/aplicativo, para o primeiro ingresso de recursos 

financeiros, no qual se dará o controle da gestão financeira para a Administração Direta e Indireta. Esta formalização 

deverá ser encaminhada ao servidor titular identificado e qualificado através da RESOLUÇÃO nº 096 - SF - 05 de 
abril de 2016, art. nº 21 e art. nº 24, e legislação aplicável para a Administração Direta e Indireta. 
 
2.4.1. Quando da falta da informação formal pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, gerar dano ao erário pela falta de 

aplicação financeira, o MUNICÍPIO tomará as medidas cabíveis para o ressarcimento com os devidos acréscimos 
legais. 
 
2.5. Excetuam-se os casos em que haja previsão legal ou contratual para a centralização, processamento e 
gerenciamento em outras instituições financeiras. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PAGAMENTO A FORNECEDORES, 

CREDORES E FAVORECIDOS DO MUNICÍPIO 
 
3. A operacionalização está estabelecida dentro dos seguintes critérios: 
 
3.1. O floating, para o Lote 2 - pagamento de fornecedor, da prestação contratada, sendo de D + 1 (no dia útil 
seguinte), e quando da necessidade, eventualmente, por parte do Contratante em D + 0 (no mesmo dia) devidamente 
solicitada, sem ônus para o contratante.  

 
3.2. O Contratante e a Instituição Financeira irão viabilizar, mutuamente, os ajustes necessários para garantir a 
compatibilidade operacional e de sistemas de informática com a finalidade de garantir e permitir que qualquer das 
partes, a qualquer circunstância e tempo, verifique integral cumprimento da prestação de serviço contratada.  

 
3.3. O Município a seu critério, para não ter descontinuidade do serviço público e manutenção da segurança 
financeira na gestão dos recursos públicos, migrará de forma gradativa em até 90 dias, todas as contas bancárias 
contempladas deste certame, com o apoio dos respectivos gestores e da Instituição Financeira contratada.  

 
3.3.1. Iniciando pela Conta Única - CTU, após compatibilidade de remessa e retorno das informações dos 
pagamentos, através do sistema SIAFEM com o sistema da instituição contratada.  

 
3.3.2. Complementando pelas demais contas bancárias - CTD, após compatibilidade de remessa e retorno das 
informações dos pagamentos, através do sistema SIAFEM com o sistema da instituição contratada.  

 

3.3.3. Fica vedada à instituição financeira, a abertura de conta bancária a ser migrada, sem prévia autorização do 

Município, inclusive para o devido cadastro pelo mesmo, acesso às informações, inclusive para a gestão financeira 

de investimentos. Para não gerar dano ao erário, a legislação aplicável em conformidade com art. nº 116 parágrafo 4º 

da Lei 8.666/93, e o Município não ter problemas na prestação de contas com o ente/órgão concedente e com os 

órgãos de fiscalização externos e internos do Município, deverá haver o comando e orientação pelo Município dos 

investimentos a se realizar.  

 
3.3.4. Fica vedada a instituição financeira encerrar as contas bancárias do Município, inclusive de poupança, sem a 
expressa autorização formal pelo Município.  

 
3.3.5. Disponibilizar toda a rede de agências atual e as novas agências, no território nacional, para o processamento 
de pagamentos de fornecedores com origem de recursos do Tesouro Municipal, através de única conta bancária e 
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para pagamento de fornecedores com origem de recursos vinculados ou não, através de diversas contas bancárias.  

 
3.4. Após o floating de D+1, cumprir as legislações do Sistema de Pagamento Brasileiro - SPB, vigentes e futuras, 

inclusive quanto aos prazos para os créditos dos recursos financeiros aos favorecidos, as transferências dos recursos 
financeiros intrabancárias, inclusive pagamento em espécie, será em D+0, e as transferências interbancárias através 
de TED em D+0, independente do valor. 
  
3.5. O débito na conta bancária do Município, em D+0, será realizado no dia da remessa do arquivo eletrônico no 
qual conterá as Ordens Bancárias.  

 

3.6. O floating estabelecido contará a partir da data do arquivo remessa.  

 
3.7. A Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, centralizadora, contratada, deverá 
liberar o pagamento dos fornecedores, condicionado:  

 
3.7.1. Ao perfeito processamento do registro da Ordem Bancária - OB remetido pelo Contratante através do arquivo 
de remessa OBN600/601; 
 
3.7.2 A disponibilização de recursos financeiros nas contas bancárias do Município; 
 
3.7.3. A remessa da Relação Externa - RE à Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, 
centralizadora, contratada, contendo a (s) Ordem (ns) Bancária (s), ou a Ordem Bancária - OB, ambas devidamente 
assinadas, conforme Decreto nº 12.556/2016, e alterações futuras. 
 
3.8. O Contratante é o responsável exclusivo por informar com exatidão as contas correntes das Unidades Gestoras - 
UG´s, para débito, e as contas correntes dos Fornecedores, para crédito, por meio eletrônico dos arquivos de 

pagamentos e das informações físicas da Relação Externa - RE, contendo a (s) Ordem (ns) Bancárias (s) - OB´(s), ou 
a Ordem Bancária - OB.  

 
3.9. O Município a seu critério, poderá realizar o pagamento de forma manual, solicitando a instituição financeira 
que cumprirá o processamento através das regras estipuladas neste certame, em D+0, sem ônus para o contratante, 

pelo prazo de 60 (sessenta) meses.  

 
3.10. A Instituição Financeira deverá remeter, obrigatoriamente, diariamente, arquivo retorno de depuração 
contendo as Ordens Bancárias - OB´s, pagas e/ou canceladas ao Município, com a finalidade de conciliação 
eletrônica, de suas contas bancárias, conforme os códigos de retorno detalhado deste Edital, a critério do Município.  

 

3.11. Os recursos financeiros e arquivos eletrônicos serão devolvidos, tanto para a CTU e para a CTD :  

 
3.11.1. Rejeitado, a Ordem Bancária foi cancelada automaticamente pelo sistema, portanto o crédito na conta 
bancária de origem para a devolução dos recursos financeiros, será em D+0, mais envio do arquivo eletrônico 
(retorno), por parte da Instituição Financeira. 
 
3.11.2 Cancelamento por comando através da marcação contida na Relação Externa - RE (assinada) no qual contém 
a Ordem Bancária a não ser processada pela Instituição Financeira, deverá ser creditada em conta corrente de origem 
em D+1, mais envio do arquivo eletrônico (retorno), por parte da Instituição Financeira. 
 
3.11.2.1. Casos excepcionais a critério do Contratante, o comando de cancelamento será através do Departamento de 
Gestão Financeira ou setor financeiro correspondente da administração direta e indireta, e o recurso financeiro 
deverá ser creditado em conta bancária de origem em D+1, mais envio do arquivo eletrônico (retorno), por parte da 
Instituição Financeira. 
 
3.12. A Instituição Financeira creditará o recurso financeiro ao Município através de crédito na conta bancária de 
origem do débito, referente a Ordem Bancária - OB liberada ou não, e não paga, no prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, após a remessa dos arquivos, pelo motivo de decurso de prazo, no mesmo dia do cancelamento. O contratante a 
seu critério poderá autorizar o cancelamento antes do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.  

 
3.13. O Contratante irá comunicar aos seus fornecedores a impossibilidade do pagamento, quando da 
indisponibilidade dos recursos financeiros ou por problemas técnicos com os arquivos originados pelo Município. 
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Estes arquivos estarão automaticamente cancelados. 

 
3.14. A Instituição Financeira disponibilizará o serviço de centralização de saldos, transferindo os recursos 

financeiros das contas bancárias centralizadas, para a conta bancária centralizadora, de forma automática, em D+0, 
conforme critério do Município e contrato próprio, sem ônus para o contratante, pelo período de 60 (sessenta) 
meses. conforme operacionalização através do ANEXO 8.C.  

 
3.15. A Instituição Financeira será responsável por arcar com os acréscimos legais (multa, juros, outros encargos) 
por perda de vencimento, caso o Município cumpra o pagamento em tempo hábil, ora contratado, para o devido 
processamento da despesa pública dentro do vencimento, principalmente para o pagamento das obrigações 
ficais/trabalhistas/previdenciárias entre outras e a dívida pública contratada. 

 

3.16. A Instituição Financeira deverá manter sistemas operacionais e de informática capazes de bem operacionalizar 
os serviços contratados, inclusive no site com as informações atualizadas, provendo prontamente o Município, com 
as informações necessárias ao acompanhamento das movimentações financeiras e outras que forem requeridas, de 
modo a que os serviços sejam prestados dentro do melhor padrão de qualidade possível.  

 
3.17. Observar as disposições do Sistema de Pagamento Brasileiro e legislações aplicáveis para o seu devido 
cumprimento.  

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para o exercício de todos os direitos e cumprimento de todas as obrigações estipuladas 

neste CONTRATO e em seus anexos, a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA poderá agir por si ou por terceiros 
contratados na forma da legislação aplicável, ou seus sucessores, que atuarão por conta e ordem da INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica designada pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA a Agência nome, prefixo, 
localizada à endereço, como estrutura organizacional responsável para realizar o atendimento ao MUNICÍPIO, bem 

como articular o efetivo cumprimento das obrigações assumidas pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA neste 
instrumento. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO 
 
4. A estrutura de atendimento será:  

 

4.1. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA irá disponibilizar a rede de agências atual e novas no MUNICÍPIO e todas as 
agências atuais e novas, no território nacional, além de disponibilizar a equipe especializada para a prestação de 
serviços contratada.  

 
CLÁUSULA QUINTA - DAS ADEQUAÇÕES DE SISTEMAS E PROCESSOS 
 
5. As adequações e processos serão : 
 
5.1. O MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA comprometem-se, mutuamente, a fazer os ajustes 

necessários em seus respectivos sistemas de processamento de dados, para o fiel cumprimento das obrigações ora 
assumidas, com vistas a viabilizar e facilitar a troca de informações, as transmissões de dados e a perfeita 

manutenção dos controles, de modo a permitir que qualquer das partes possa, a qualquer tempo, verificar o integral 
cumprimento do estabelecido neste instrumento. 
 
Parágrafo Primeiro - A Instituição Financeira contratada deverá adequar ao padrão tecnológico dos sistemas de 
informática utilizado pelo Município, para a administração direta e indireta, e ou melhorá-los com a devida 
customização no Município, sem ônus para o contratante. 
 
Parágrafo Segundo - A Instituição Financeira contratada deverá adequar, imediatamente e obrigatoriamente, à 
integração de informações eletrônicas, remessa, retorno, para o pagamento de fornecedores, credores, favorecidos, e 

outros do município, através do sistema SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS ou outro sistema a ser utilizado pelo Município através da 

administração direta e indireta. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS AJUSTES OPERACIONAIS 
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6. Os ajustes operacionais compreenderão: 
 
6.1. As regulamentações futuras e demais critérios operacionais que se fizerem necessários à sistemática dos 
serviços, serão objeto de ajustes entre as partes, inclusive quanto ao prazo para sua realização para que o 
CONTRATO não venha a sofrer descontinuidade, devendo as mudanças serem efetuadas mediante Termo Aditivo. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS 
 
7. A remuneração será: 
 
7.1. Nenhuma importância ou prestação direta será devida pelo MUNICÍPIO a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA pela 

prestação dos serviços descritos neste Contrato, pelo período de 60 (sessenta) meses. Exceto a taxa de administração 

dos fundos de investimentos identificada, através dos Regulamentos e Prospectos dos Fundos voltados para o setor 
público das Disponibilidades de Caixa do Município de Juiz de Fora, em conformidade com a legislação aplicável 

pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 
 
7.1.1. O período de isenção para Transferências de Recursos Financeiros Interbancárias para pagamento de 
Fornecedor será no mínimo de 12 (doze) meses, a partir da contratação. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA REMUNERAÇÃO DA VENDA DO ATIVO FINANCEIRO - LOTE 2 
 
8. Em razão dos termos ajustados no presente CONTRATO, a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA pagará ao 

MUNICÍPIO a importância total de R$ ............................ (...........................................), em moeda corrente nacional 

para o período de 60 (sessenta) meses de vigência deste CONTRATO. 
 
8.1. O pagamento será realizado em única parcela, em até 10 (dez) dias úteis, após o início dos primeiros 
pagamentos a Fornecedores através da CTU. 

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO E PENALIDADES 

 

9.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão (art. 77), consoante quaisquer motivos declinados 

no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, sujeitando-se o infrator, garantida a prévia defesa, às penalidades do art. 87 do 

mesmo diploma legal, das quais destacam-se: 

 

a) advertência; 

b) multa no valor de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor que deixar de liberar no dia aprazado pela 

Administração, por dia de atraso, limitados ao prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, após o qual será 

caracterizada a inexecução total; 

c) multa compensatória no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato; 

d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração por prazo 

não superior a 02 (dois) anos; 

e) 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 

depois de decorrido o prazo de 2 (dois) anos. 

 

9.1.1. O Município poderá, ainda, rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial, 

observada a legislação vigente, nos seguintes casos: 

a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 

b) decretação de falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou recuperação judicial e extrajudiciais da 

Contratada; 

c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, sem prévio e expresso 

aviso ao Município; 
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d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto do contrato; 

e) mais de 2 (duas) advertências. 

 

9.2. Após o devido processo legal, as penalidades serão aplicadas pela autoridade competente que deverá comunicar 

a Comissão Permanente de Licitação todas as ocorrências para fins de cadastramento e demais providências. 

 

9.2.1. Entende-se por autoridade competente a unidade gestora do contrato. 

 

9.3. Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos 

pela Administração. 

 

9.4. Da aplicação das penalidades definidas no item 9.1, caberá recurso no prazo de (cinco) dias úteis, contados da 

intimação. 

 

9.5. Da aplicação da penalidade definida na alínea “e” do item 9.1, caberá pedido de reconsideração no prazo de 10 

(dez) dias úteis, contados da intimação. 

 

9.7. O recurso ou pedido de reconsideração relativo às penalidades acima dispostas será dirigido ao Prefeito, a qual 

decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

9.8. A autoridade gestora do contrato poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato por 

conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

9.9.  A aplicação de penalidades previstas para os casos de inexecução do objeto, erro de execução, execução 

imperfeita, atraso injustificado, inadimplemento contratual e demais condutas ilícitas será de competência da 

autoridade gestora do contrato, nos termo do § 3º, do art. 87, da Lei nº 8.666/93.  

 

9.10. Na hipótese de rescisão deste CONTRATO, o servidor que tiver contraído junto à INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA empréstimo consignado, continuará a ter o desconto na folha de salários, comprometendo-se o 

CONTRATANTE a repassar-lhe tais valores na conformidade da legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESILIÇÃO DO CONTRATO 

 

10.1. Havendo resilição unilateral do contrato por parte do CONTRATANTE, por ato de império, os valores pagos 

pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA a título de remuneração dos ativos financeiros constituir-se-ão mero 

adiantamento, competindo ao CONTRATANTE restituir à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA o valor proporcional ao 

tempo remanescente de vigência do contrato, corrigido monetariamente pelo IGP-M (Índice Geral de Preços do 

Mercado), calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou o índice que vier a lhe suceder na hipótese de sua extinção. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO NÃO EXERCÍCIO DE DIREITOS 
 
11. O não exercício de direito contemplará:  

 
11.1. O não exercício, por qualquer das partes, de direito previsto neste CONTRATO, não representará renúncia, 
nem impedirá o exercício futuro desse direito.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO 

 

12.1. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA somente poderá ceder, parcialmente, o objeto do contrato, mediante prévia e 

expressa autorização da autoridade gestora do contrato e desde que o cessionário preencha os requisitos de 

habilitação jurídica, financeira, técnica e fiscal consignados no ato convocatório do certame.  
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 
 
13. A vigência compreenderá:  

 
13.1 O presente CONTRATO é firmado com prazo de vigência de 60 (sessenta) meses a contar da data de sua 
assinatura.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 
 
14. A publicação será:  

 

14.1 O MUNICÍPIO se obriga a providenciar a publicação do extrato deste CONTRATO no Diário Oficial 
Eletrônico do MUNICÍPIO, em até 05 (cinco) dias após a sua assinatura, cumprindo-se à exigência contida no art. nº 
61, parágrafo único e art. nº 26, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93, para fins de validade e eficácia do instrumento.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

 
As partes elegem o foro da Comarca de Juiz de Fora para dirimir quaisquer questões decorrentes deste CONTRATO 
e renunciam a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo nomeadas e assinadas. 
 
 
Juiz de Fora (MG),....... de .................................... de 2016. 
 
 
Pelo MUNICÍPIO 
 
 

Bruno de Freitas Siqueira 
Prefeito 

 
 

 
Fúlvio Piccinini Albertoni 

Secretário da Fazenda 
 
 
Pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: 
 

Gerente Geral 
 
 
Testemunhas: 
 
____________________ ____________________  
Nome: Nome: 
CPF: CPF: 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016 - SF 
 

ANEXO 8.A 
 

OPERACIONALIZAÇÃO DE INVESTIMENTO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA- LOTE 2 
 
1. Este ANEXO que é parte integrante do Contrato de Prestação de Serviços - LOTE 2, e descreve as condições 

operacionais para a prestação dos serviços para aplicação das disponibilidades financeiras de caixa do 

Município, relativas aos recursos financeiros provenientes de Transferências Legais, Constitucionais e 

Voluntárias do ente Federal, Estadual e Municipal, de qualquer de seus órgãos, inclusive os recursos 

financeiros dos Fundos Municipais, descritos no LOTE 2, além das condições estabelecidas no Edital e no 

Termo de Referência.  

 

2. Este ANEXO descreve as condições operacionais para aplicação das disponibilidades de caixa do 
MUNICÍPIO, descritas na Cláusula Primeira, do CONTRATO, do qual este é integrante.  

 

3. As aplicações das disponibilidades financeiras de caixa do MUNICÍPIO serão efetuadas conforme os 

produtos financeiros disponibilizados pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, voltados para o setor público.  
 
4. As aplicações das disponibilidades financeiras de caixa serão geridas em conformidade com a legislação 

aplicável e com a Política de Investimento da Secretaria de Fazenda.  

 

5. O MUNICÍPIO comandará a aplicação/resgate para todas as contas bancárias de mesma titularidade e mesmo 
domicílio bancário (agência e conta corrente), inclusive transferências entre contas bancárias vinculadas com 

a finalidade de aplicação/investimento dentro da própria Instituição Financeira e mesma titularidade, 

preferencialmente através do software bancário disponibilizado pela Instituição Financeira ou através do 
comando diretamente repassado para a Instituição Financeira, sem ônus para o Município.  

 

6. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA irá disponibilizar todo o conteúdo dos prospectos, regulamentos, lâmina de 
informações, dos fundos de investimentos, sem ônus para o contratante, pelo prazo de 60 (sessenta) meses.  

 

7. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada pelo Banco Central do Brasil, Pública, que irá disponibilizar 
através de site na internet, aplicativo, software, de movimentação financeira para gestão das contas bancárias 
e investimentos do Município, sem ônus para o CONTRATANTE, pelo prazo de 60 (sessenta) meses,em 
conformidade com a legislação aplicável, contemplando entre outros:  

 
a. produtos financeiros;  

 
b. transações financeiras;  

 

c. consulta sobre a movimentação financeira;  

 
d. consulta de aplicações e resgates;  

 

e. rentabilidade diária, mensal e anual;  

 
f. conter funcionalidades de acesso exclusivo (contratante e usuário);  

 
g. procedimentos de segurança: registro/perfil do usuário, autenticação, assinatura digital de documentos eletrônicos, 

segurança criptográfica, histórico de chaves/senhas, cópia de segurança, entre outros, inclusive sigilo das 

informações realizadas ou informadas no sistema, tais como, a movimentação financeira, senhas, 

identificação do usuário autor da consulta/registro. 
 
8. A gestão de investimentos é própria do Município de Juiz de Fora, englobando a administração direta e 

indireta.  

 

9. O Município de Juiz de Fora, englobando a administração direta e indireta, está isento de tarifas, despesas 
inerentes à movimentação financeira, investimentos, aplicação, resgate, transferências interbancárias, 
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intrabancárias, sob qualquer aspecto ou circunstâncias. Excetua-se a taxa de administração dos fundos de 
investimentos identificada, através dos Regulamentos e Prospectos dos Fundos voltados para o setor público, 
em conformidade com a legislação aplicável pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 

 
10. O Município de Juiz de Fora, para administração direta e indireta, terá tratamento de um único correntista de 

forma que a Instituição Financeira contratada disponibilizará os melhores fundos de investimentos com as 
melhores rentabilidades, independente do número de contas bancárias e volume de recursos das mesmas. O 

tratamento não será individualizado por conta bancária, mas sim tratamento unificado e global, para cada 

CNPJ da administração direta e indireta do Município.  

 

11. É VEDADO a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada, realizar movimentações financeiras de 
aplicação/resgate, sem prévia e expressa autorização dos servidores titulares, qualificados e identificados, 
através da RESOLUÇÃO n.° 096 - SF - 05 de abril de 2016, art. nº 21, art. nº 24 e art. nº 28, isoladamente, e 
a legislação aplicável para a Administração Direta e Indireta.  

 
12. É obrigatório a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA formalizar imediatamente ao MUNICÍPIO, ocorrência de 

novas contas de titularidade da administração direta, indireta e fundos, abertas, principalmente pelos órgãos 

repassadores de recursos financeiros estaduais e federais, e inclusão no software/aplicativo, para o primeiro 

ingresso de recursos financeiros, no qual se dará o controle da gestão financeira para a Administração Direta 

e Indireta. Esta formalização deverá ser encaminhada ao servidor titular identificado e qualificado através da 

RESOLUÇÃO nº 096 - SF - 05 de abril de 2016, art. nº 21 e art. nº 24, e legislação aplicável para a 

Administração Direta e Indireta.  

 

13. Quando da falta da informação formal pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, gerar dano ao erário pela falta de 
aplicação financeira, o MUNICÍPIO tomará as medidas cabíveis para o ressarcimento com os devidos 
acréscimos legais.  

 
14. Quando da falta da informação formal pela Instituição Financeira, gerar dano ao erário pela falta de aplicação 

financeira, a Instituição Financeira ressarcirá ao Município com os devidos acréscimos legais.  
 
 

 
 Juiz de Fora (MG),....... de .................................... de 2016. 

Pelo MUNICÍPIO   

 Bruno de Freitas Siqueira  
 Prefeito  

 Fúlvio Piccinini Albertoni  
 Secretário da Fazenda  

Pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:   

 Gerente Geral  

Testemunhas:   

____________________ ____________________  
Nome: Nome:  

CPF: CPF  
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016 - SF 
 

ANEXO 8.B 
 

OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO AOS FORNECEDORES/FAVORECIDOS - LOTE 2 
 
1 Este ANEXO é parte integrante do Contrato de Prestação de Serviço do LOTE 2, e descreve as condições 

operacionais para a prestação dos serviços de Pagamento aos Fornecedores, Credores, Favorecidos, 

Prestadores de Serviços, Auxílios, Benefícios e Assemelhados, Transferências de Recursos Financeiros 

Intrabancárias e Interbancárias, independente da titularidade, Obrigações Fiscais de qualquer ente, descritos 

no LOTE 2, e condições estabelecidas no Edital e o Termo de Referência, do qual este é integrante. 
 
2 São as seguintes as modalidades de Ordens Bancárias, a serem processadas pelo Sistema OBN, de forma 

eletrônica:  

 
a. Quando a débito da Conta Única do MUNICÍPIO (CTU) :  

 

I. OB tipo 11 - Ordem Bancária de Crédito, cuja conta do favorecido é em outra INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA; 

II. OB tipo 12 - Ordem Bancária de Crédito, cuja conta do favorecido é na INSTITUIÇÃO FINANCEIRA; 

III. OB tipo 13 - Ordem Bancária Banco, para pagamentos diversos processados no terminal de Caixa; 

IV. OB tipo 16/15 - Ordem Bancária para pagamento em espécie na rede de agências da INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA no País, para beneficiário sem domicílio bancário; 

V. OB tipo 17 - Ordem Bancária Lista que possibilita o pagamento de vários favorecidos em uma única 
ordem; 

VI. OB tipo 18 - Ordem Bancária Fatura com código de barras, para liquidação de títulos, guias, carnês e 

assemelhados; 

VII. OB tipo 19 - Ordem Bancária Fatura sem código de barras, para liquidação de GPS, DARF e DARF 
simples; 

VIII. OB tipo 21 - Ordem Bancária de Débito na conta de devolução/cancelamento de OB para crédito à Conta 

Única (Estadual ou Municipal); 

 

b. Quando a débito da Conta de Convênios (CTD): 

 

I. OB tipo 31 - Ordem Bancária de Crédito, cuja conta do favorecido é em outra INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA; 

II. OB tipo 32 - Ordem Bancária de Crédito, cuja conta do favorecido é na INSTITUIÇÃO FINANCEIRA; 

III. OB tipo 33 - Ordem Bancária Banco para pagamentos diversos a serem efetuados no terminal de Caixa; 

IV. OB tipo 36/35 - Ordem Bancária para pagamento em espécie na rede de agências da INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA no País, para beneficiário sem domicílio bancário; 

V. OB tipo 37 - Ordem Bancária Lista que possibilita o pagamento de vários favorecidos em uma única ordem; 

VI. OB tipo 38 - Ordem bancária Fatura com código de barras, para liquidação de títulos, guias, carnês e 
assemelhados; 

VII. OB tipo 39 - Ordem Bancária Fatura sem código de barras, para liquidação de GPS, DARF e DARF 
simples; 

 
3. O pagamento a fornecedores de bens e serviços, nos termos do presente ANEXO, ocorrerá em âmbito 

Nacional, sendo que a rede pagadora será composta de toda a rede de agências da INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA.  

 
4. O MUNICÍPIO informará as contas correntes das Unidades Gestoras - UG para débito, nos termos do 

presente ANEXO, sendo de sua exclusiva responsabilidade a exatidão dos dados informados por meio dos 
arquivos de pagamentos.  

 
4.1 O MUNICÍPIO disponibilizará o arquivo com a identificação das Unidades Gestoras - UG´s/Gestão/ 

cadastro dos domicílios bancários, para o devido registro na Instituição Financeira com a finalidade de 

possibilitar o processamento das Ordens Bancárias identificada no item 2, de forma eletrônica.  

 
4.2 As informações serão atualizadas sempre da abertura de nova conta bancária, com a Instituição Financeira 
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contratada.  

 
4.3. É obrigatório a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA formalizar imediatamente ao MUNICÍPIO, ocorrência de 

novas contas de titularidade da administração direta, indireta e fundos, abertas, principalmente pelos órgãos 

repassadores de recursos financeiros estaduais e federais, e inclusão no software/aplicativo, para o primeiro 

ingresso de recursos financeiros, no qual se dará o controle da gestão financeira para a Administração Direta 

e Indireta. Esta formalização deverá ser encaminhada ao servidor titular identificado e qualificado através da 

RESOLUÇÃO nº 096 - SF - 05 de abril de 2016, art. nº 21 e art. nº 24, e legislação aplicável para a 

Administração Direta e Indireta.  

 
4.3.1. Quando da falta da informação formal pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, gerar dano ao erário pela falta de 

aplicação financeira, o MUNICÍPIO tomará as medidas cabíveis para o ressarcimento com os devidos 
acréscimos legais.  

 
5. O MUNICÍPIO fornecerá à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA os dados necessários à efetivação dos 

pagamentos, através do intercâmbio de informações em meio magnético/eletrônico, conforme leiaute dos 

arquivos compatíveis com os padrões fornecidos pelo MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, que 

disponibilizará o canal para a remessa das informações (internet/aplicativo/van), em horário previamente 

estabelecido pelo contratante.  

 
5.1. A disponibilização dos recursos das OB’s - Ordens Bancárias de Crédito tipo 12 e 32 aos beneficiários será 

efetuada pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, através de crédito em conta corrente após o cumprimento do 

float ora negociado de 01 (um) dia útil, condicionado à consistência das informações constantes das OB´s. 

As OB´s de crédito direcionadas para correntistas de outras INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - Ordens 

Bancárias de Crédito tipo 11 e 31, ensejarão o encaminhamento de TED - Transferência Eletrônica 

Disponível pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ao Serviço de Compensação de Cheques e outros 

Documentos - COMPE ou TED - Transferência Eletrônica Disponível, após o cumprimento do float ora 

negociado de 01 (um) dia útil, sendo que a sua liquidação ou devolução será de responsabilidade da 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA do favorecido. O desbloqueio das OB de crédito estará condicionado: 
 

a. Ao perfeito processamento dos registros das OB encaminhados no arquivo remessa OBN600/601; 
 

b. À existência de saldo na Conta Única - CTU ou na conta de convênio do MUNICÍPIO - CTD, no dia da 
remessa do arquivo; 

 

c. A entrega da Relação Externa - RE à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contendo a (s) Ordem(ns) Bancária 
(s), ou a Ordem Bancária, ambas devidamente assinadas.  

5.1.1. As OB´s de Pagamentos tipo 15/16, 35/36 poderão ser liquidadas em espécie pela INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA após o cumprimento do "float" ora negociado de 01 (um) dia útil.  

 

5.1.2. A critério do MUNICÍPIO, excepcionalmente, pagará em D+0, conforme solicitação, sem ônus.  
 
5.2 O pagamento aos fornecedores/favorecidos será efetuado nos exatos termos e valores constantes dos arquivos 

entregues pelo MUNICÍPIO, não cabendo a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA qualquer responsabilidade por 

eventuais erros, omissões ou imperfeições existentes nos mesmos. Qualquer pagamento indevido que decorra 
de erro no preenchimento formal das OB´s é de responsabilidade do MUNICÍPIO.  

 
5.3 A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA encaminhará, diariamente, arquivo retorno de depuração contendo as OB´s 

pagas/canceladas ao MUNICÍPIO, com vistas a possibilitar a conciliação eletrônica de sua CONTA ÚNICA - 
CTU e CONTAS DE CONVÊNIO - CTD, mediante os códigos de retorno detalhados conforme item 7.  

 
5.4. A devolução de recursos de OB´s rejeitadas/devolvidas no processamento do arquivo de OB enviado a 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, será creditado no dia útil seguinte ao do encaminhamento do arquivo pelo 
MUNICÍPIO na conta origem do débito.  

 
5.5. A devolução de recursos de OB´s canceladas via RE será creditada na conta origem do débito, no dia do 

cancelamento da OB, conforme campo próprio para anotação formal.  
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5.6. As OB´s não liberadas/pagas no prazo de 45 dias após a transmissão dos arquivos, serão canceladas por 

decurso de prazo e terão os recursos creditados na conta de origem do débito, automaticamente, no dia do 
cancelamento ou no primeiro dia útil subsequente, quando este cair em dia não útil. A critério do Município o 

prazo acima poderá ser inferior conforme solicitação formal pelo mesmo.  

 
5.7. Eventualmente em caso de necessidade do MUNICÍPIO a Ordem Bancária - OB será remetida manualmente a 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA para o seu devido processamento conforme legislação aplicável, para 
pagamento em D+0.  

 
5.8 A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA disponibilizará ao MUNICÍPIO, caso este não possua sistema automatizado 

de pagamentos de forncedor/favorecido, aplicativo/software, cujo objetivo é possibilitar a geração e 

encaminhamento de arquivos em meio magnético/eletrônico para efetivação dos pagamentos aos 

Fornecedores/Favorecidos de forma eletrônica, condicionada a entrega da Relação Externa - RE à 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contendo a (s) Ordem (ns) Bancária (s), ou a Ordem Bancária, ambas 

devidamente assinadas.  

 
6. A indisponibilidade dos recursos e os problemas técnicos com os arquivos causados pelo MUNICÍPIO 

provocarão o cancelamento desses arquivos. Na hipótese de ocorrer casos da espécie, o MUNICÍPIO se 
compromete a comunicar aos seus fornecedores a impossibilidade do pagamento, bem como sobre a alteração 

da data de pagamento da OB, isentando a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA de qualquer responsabilidade pelo 
ocorrido.  

 

7. Tabela de Código Retorno P ad Det 

 
Pad DetaDlheasdcorição 
9 2 OB cancelada em razão do prazo de expurgo vencido. 
9 3 O número do CPF/CNPJ não conferiu durante a validação da conta . 
9 3 O código de UG/Gestão é inválido - validação do GRU (OB GRU). 
9 3 O código do tipo de identificador é igual a 1, e o CNPJ é inválido (OB pagamento caixa). 
9 3 O código do tipo de identificador é igual a 2, e o CPF é inválido (OB pagamento caixa). 
9 3 O número do CPF/CNPJ não conferiu durante a validação da conta. 
9 3 Destino - GRU inválida. 
9 4 Relação já enviada anteriormente ao banco. Registros com mesmo número na relação foram cancelados. 
9 6 OB cancelada através de comando. 
9 7 Saldo insuficiente. 
9 8 Destino - Conta Corrente inválida. 
9 8 Destino - Poupança inválida. 
9 11 O número da conta do beneficiário está zerado . 
9 11 O número da conta do beneficiário não foi localizado . 
9 11 O número da conta do beneficiário está zerado . 
9 11 O número da conta do beneficiário não foi localizado . 
9 11 O número da conta do beneficiário não foi localizado . 
9 11 
8 15 O código de banco beneficiário é igual a 0 ou 1 (OB crédito outros bancos). 
8 15 O código de banco beneficiário é igual a 0 ou 1 (OB crédito outros bancos). 
9 16 OB 12/32 - Indicador de pagamento pessoal diferente de 0 e 1. 
9 16 O valor da 'OB Crédito outros bancos - DOC/TED' é menor que o valor da tarifa. 
9 16 O código do tipo de identificador é diferente de 1 e 2 (OB pagamento caixa). 
9 17 O código da agência é inexistente. 
9 17 O código da agência é inexistente. 
9 18 O contrato é inexistente no PGT (pagamento salário ou títulos). 
9 18 Destino - Contrato inexistente no PGT (OB Pagamento Títulos). 
9 18 Destino - Contrato inexistente no PAG (OB Pagamento Salário). 
9 19 O valor é inválido (602E-2-VL). 
9 21 O código do DV da agência do beneficiário é inválido . 
9 22 O DV da conta do beneficiário é inválido . 
9 22 O DV da conta do beneficiário é inválido . 
9 26 A Unidade Gestora é inválida. Verifique se o código está zerado ou possui valor não numérico. 
7 26 OB21 - A Unidade Gestora não foi cadastrada ou encontra-se inativa. 
9 26 Conta Única - A Unidade Gestora não foi cadastrada ou encontra-se inativa. 
9 26 Convênio - A Unidade Gestora não foi cadastrada ou encontra-se inativa. 
9 26 A agência da UG/Gestão é igual a zero. 
9 26 O DV da agência da UG/Gestão é inválido. 
9 26 A agência da UG/Gestão é inexistente ou inválida. 
9 26 Conta Única - A Unidade Gestora não foi cadastrada ou encontra-se inativa. 
9 27 O tipo da OB informada é inválido. 
9 27 Tipo de OB inválido para OB 17/37 (OB Lista). 
9 27 Tipo de Pagamento inválido para OB 17/37 (OB Lista). 
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9 27 Tipo de OB inválido para OB 18/38 (Pagamento de OB Fatura com código de barra). 
9 27 Tipo de Fatura inválida para OB 18/38 (Pagamento de OB Fatura com código de barra). 
9 27 Tipo de Pagamento inválido para OB 19/39 (Pagamento de OB Fatura sem código de barra). 
9 27 Tipo de Fatura inválida para OB 19/39 (Pagamento de OB Fatura sem código de barra). 
9 28 O código de agência beneficiária é igual a 0 (OB crédito outros bancos). 
9 28 O código de agência beneficiária é inexistente (OB crédito outros bancos). 
9 28 O código de banco beneficiário é inválido (OB crédito outros bancos). 
9 28 O código de conta beneficiária é igual a 0 (OB crédito outros bancos). 
9 28 O banco do beneficiário está zerado (OB crédito outros bancos). 
9 28 A conta de beneficiário está zerada (OB crédito outros bancos). 
9 28 O código de agência beneficiária é igual a 0 (OB crédito outros bancos). 
9 28 O código de agência beneficiária é inexistente (OB crédito outros bancos). 
9 28 O código de banco beneficiário é inválido (OB crédito outros bancos). 
9 28 O código de banco beneficiário é inválido (OB crédito outros bancos). 
9 28 O código de conta beneficiária é igual a 0 (OB crédito outros bancos). 
9 29 O código do tipo de identificador é diferente do CPF/CNPJ (OB crédito outros bancos). 
9 29 O código do tipo de identificador é igual a 1, e o CNPJ é igual a 0 (OB crédito outros bancos). 
9 29 O código do tipo de identificador é igual a 2, e o CPF é igual a 0 (OB crédito outros bancos). 
9 29 O tipo identificador é igual a 1, e o CNPJ está zerado (OB crédito outros bancos). 
9 29 O código do tipo de identificador é diferente do CPF/CNPJ (OB crédito outros bancos). 
9 29 Crd.outros bcos-Radical Inv.p/ IF 
9 29 O código do tipo de identificador é igual a 1, e o CNPJ é igual a 0 (OB crédito outros bancos). 
9 29 O código do tipo de identificador é igual a 2, e o CPF é igual a 0 (OB crédito outros bancos). 
9 35 Registro do tipo 2 com tipo de OB diferente de 17 e 37 - detalhe reg. 3. 
9 35 Registro do tipo 2 com tipo de OB diferente de 18 e 38 - detalhe reg. 4. 
9 35 Registro do tipo 2 com tipo de OB diferente de 19 e 39 - detalhe reg. 5. 
9 35 Tipo de registro 3 sem tipo de registro 2. 
9 35 Tipo de registro 4 sem tipo de registro 2. 
9 35 Tipo de registro 5 sem tipo de registro 2. 
9 35 Registro tipo 3 misturado com outros tipos de registro. 
9 35 Registro tipo 3 com chaves OB diferentes - tipo 2 gerado. 
9 35 Registro tipo 4 misturado com outros tipos de registro. 
9 35 Registro tipo 4 com chaves OB diferentes - tipo 2 gerado. 
9 35 Registro tipo 5 misturado com outros tipos de registro. 
9 35 Registro tipo 5 com chaves OB diferentes - tipo 2 gerado. 
9 37 O código de banco é diferente de 001 . 
9 41 Remessa recusada - a qtde. de registros no arq. OBNF560 não confere. O prog. OBNP0106 cancelou reg. 
9 43 O número de remessa não segue a sequência ou está duplicado. 
9 52 Débito agendado pelo cliente com data de referência igual a dia não útil. 
9 52 Débito agendado pelo cliente com data de referência menor que data atual. 
9 52 Débito agendado pelo cliente com data de referência maior que prazo de agendamento permitido. 
9 53 O código de barras informado no título está em branco ou zerado (OB fatura com barra). 
9 53 O código de barras informado no convênio é inválido (OB fatura com barra). 
9 53 Destino - Convênio - o código de barras é inválido. 
9 54 A data informada no título está zerada (OB fatura com barra). 
9 54 A data informada no título é inválida (OB fatura com barra). 
9 54 A data de pagamento informada no convênio é inválida (OB fatura com barra). 
9 54 A data de pagamento informada na GPS está zerada (OB fatura com barra). 
9 54 A data de pagamento informada na GPS é inválida (OB fatura com barra). 
9 54 A data de pagamento informada na GPS é menor que a data de float (OB fatura com barra). 
9 54 A data de pagamento constante na guia de DARF é inválida (OB fatura sem barra). 
9 54 A data de pagamento constante na guia de DARF SIMPLES está zerada (OB fatura sem barra). 
9 54 A data de pagamento constante na guia de DARF SIMPLES é inválida (OB fatura sem barra). 
9 54 Destino - Convênio - a data de pagamento é inválida. 
9 55 O valor informado no título é inválido (OB fatura com barra). 
9 55 O valor de pagamento informado no convênio é inválido (OB fatura com barra). 
9 55 O valor informado na GPS é inválido (OB fatura com barra). 
9 56 O mês de competência informado para o pagamento da GPS está zerado (OB fatura com barra). 
9 56 O mês de competência informado para o pagamento da GPS é inválido (OB fatura com barra). 
9 56 O ano de competência informado para o pagamento da GPS está zerado (OB fatura com barra). 
9 56 O ano de competência informado para o pagamento da GPS é inválido (OB fatura com barra). 
9 57 O código de receita para o pagamento da GPS é inválido ou está em branco (OB fatura com barra). 
9 57 O código de receita para pagamento DARF é inválido (OB fatura com barra). 
9 57 O código da receita federal constante na guia de DARF SIMPLES é inválido (OB fatura sem barra). 
9 58 O código identificador para o pagamento da GPS é inválido (OB fatura com barra). 
9 58 O código de identificador para pagamento DARF é inválido (OB fatura com barra). 
9 58 O código identificador constante na guia de DARF SIMPLES é inválido (OB fatura sem barra). 
9 59 A data de vencimento informada no título é menor que a data de float (OB fatura com barra). 
9 59 A data de vencimento constante na guia de DARF está zerada (OB fatura com barra). 
9 59 A data de vencimento constante na guia de DARF é inválida (OB fatura com barra). 
9 59 A data de pagamento constante na guia de DARF está zerada (OB fatura sem barra). 
9 59 A data de vencimento constante na guia de DARF é menor que a data de float (OB fatura sem barra). 
9 59 A data de vencimento constante na guia de DARF SIMPLES é menor que data float (OB fatura s/ barra). 
9 61 O número de referência na guia de DARF é inválido (OB fatura com barra). 
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9 62 O período de apuração constante na guia de DARF é inválido (OB fatura com barra). 
9 62 O período de apuração constante na guia de DARF SIMPLES está zerado (OB fatura sem barra). 
9 63 O contrato é inexistente no IED (pagamento salário ou títulos). 
9 63 Destino - Contrato inexistente no IED (OB Pagamento Títulos). 9 63 Destino - Contrato inexistente no IED (OB Pagamento 
Salário). 
9 99 O Contrato é inexistente. 
9 99 O Contrato é inativo. 
9 99 Remessa recusada - somatório do arq OBNF560 não confere. O programa OBNP0106 cancelou registros. 
9 99 A conta de débito não aceita lançamentos. 
9 99 OB21 - A conta indicada para débito é diferente do cadastro BB. 
9 99 Registros duplicados numa mesma relação no arquivo. 
9 99 Foram encontradas contas de débito diferentes numa mesma relação, qdo. a relação admite apenas uma. 
9 99 Déb. agendado p/ cliente onde há mesma relação (contrato, UG e RE iguais) c/ data de Ref. Diferente. 
9 99 O somatório dos itens da OB (registro tipo 3) não confere. 
9 99 Todos os itens da OB (registro tipo 3) foram cancelados. 
9 99 O somatório dos itens da OB (registro tipo 4) não confere. 
9 99 Todos os itens da OB (registro tipo 4) foram cancelados. 
9 99 O somatório dos itens da OB (registro tipo 5) não confere. 
9 99 Todos os itens da OB (registro tipo 5) foram cancelados. 
9 99 O código do tipo de identificador é diferente de 1 e 2 . 
9 99 O código do tipo de identificador é igual a 1, e o CNPJ é inválido . 
9 99 O código do tipo de identificador é igual a 2, e o CPF é inválido . 
9 99 O código do tipo de identificador é igual a 5, e o GRU é inválido . 
9 99 Pgto de salario não pode ser CNPJ 
9 99 O tipo de identificador do beneficiário (CNPJ) possui DV inválido. 
9 99 O tipo de identificador do beneficiário (CPF) possui DV inválido. 
9 99 A agência da Conta para débito está zerada. 
9 99 OB pagamento salário inválida. 
9 99 O tipo de identificador é inválido (OB fatura sem barra). 
9 99 A conta de débito não aceita lançamentos. 
9 99 OB Lista ou OB Fatura sem itens. 
9 99 O código do tipo de identificador é diferente de 1e 2 . 
9 99 O código do tipo de identificador é igual a 1, e o CNPJ é inválido . 
9 99 O código do tipo de identificador é igual a 2, e o CPF é inválido . 
9 99 OB fatura (sem barra) inválida. 
9 99 OB fatura (sem barra) inválida. 
9 99 OB fatura (sem barra) inválida. 
9 99 OB fatura (sem barra) inválida. 
9 99 A OB foi recusada pelo sistema CARTÃO (OB cartão). 
9 99 A OB foi recusada pelo sistema CARTÃO (OB cartão). 
9 99 Não foi encontrado o benefício no cadastro (OB cartão). 
9 99 OB foi enviada com prioridade somente no processamento noturno 
9 99 Destino - Contabilização recusada. 
9 99 Destino - Convênio - o pagamento é inválido. 
9 99 Destino - Contrato inexistente no PAG (OB Pagamento Tributo). 
9 99 Destino - Contrato inexistente no IED (OB Pagamento Tributo). 
9 99 Destino - TFI devolvida pela COMPE. 
9 99 Destino - TFI devolvida pela COMPE-Outros. 
9 99 Destino - Pagamento de salário recusado pelo PGT. 
1 99 
9 99 
PAD - Retorno Padrão 
DET - Retorno Detalhado 
 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
8.1. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA se obriga a:  

 
8.1.1. Divulgar e a fazer cumprir o conteúdo deste ANEXO, em todas as suas dependências envolvidas na prestação 
dos serviços contratados, e sob nenhuma circunstância e hipótese modificar, alterar, incluir, excluir, os registros 

contidos nos arquivos eletrônicos e realizar a validação das informações da Relação Externa - RE, entregue à 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, contendo a (s) Ordem (ns) Bancária (s), ou a Ordem Bancária, ambas devidamente 

assinadas. 
 
8.1.2 Viabilizar os ajustes necessários para garantir a compatibilidade operacional e de sistemas de informática e as 

regras estabelecidas neste certame com a finalidade de garantir e permitir que qualquer das partes, a qualquer 
circunstância e tempo, verifique o integral cumprimento da prestação de serviço contratada.  

 
8.1.3 Identificar a agência nome, prefixo, localizada à endereço, como estrutura organizacional responsável para 
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realizar o atendimento diário ao MUNICÍPIO, bem como articular o efetivo cumprimento das obrigações 
assumidas pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA neste instrumento.  

 
8.1.4. Isentar de qualquer tarifa ou qualquer valor referente a prestação de serviço para pagamento aos 

Fornecedores/Credores/Favorecidos, do MUNICÍPIO e ou dedução destas junto aos 

FORNECEDORES/FAVORECIDOS da Administração direta e indireta, sob qualquer circunstância e 
hipótese, pelo prazo de no mínimo de 12 (doze) meses, a partir da contratação, inclusive para o pagamento da 

rede assistencial e educacional aos seus respectivos fornecedores/favorecidos.  

 
8.1.5 Executar os serviços de acordo com a melhor técnica aplicável a trabalhos de cada natureza, efetuando-os 

com zelo e diligência, e com a rigorosa observância do sigilo e confidencialidade das informações a que a 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA contratada tiver acesso, obrigando-se a observar outros detalhes e ordens 

definidas pelo Município.  

 
8.1.6. Arcar com os acréscimos legais (multa, juros, outros encargos) por perda de vencimento, caso o Município 

cumpra o pagamento em tempo hábil, ora contratado, para o devido processamento da despesa pública dentro 
do vencimento, principalmente para o pagamento das obrigações ficais/trabalhistas/previdenciárias entre 

outras e a dívida pública contratada.  

 

 
8.2. MUNICÍPIO se obriga a:  

 
8.2.1. Divulgar e fazer cumprir o conteúdo deste ANEXO por todos os órgãos da administração pública direta, 

indireta, fundacional, autárquica e empresas públicas, integrantes do Poder Executivo Municipal.  

 

8.2.2. Credenciar servidores da Administração Direta e Indireta para responder, perante a INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA, pela condução e cumprimento das condições estabelecidas neste ANEXO, conforme 
estabelecido no DECRETO n° 12.556 - de 07 de janeiro de 2016 e regulamentações posteriores, e legislação 

aplicável para Administração Indireta.  

 

8.2.3. Suprir de recursos financeiros as contas bancárias para o processamento dos pagamentos das despesas 
públicas.  

 

8.2.4. Informar os respectivos fornecedores/favorecidos caso haja algum problema no cronograma de pagamento.  

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.3. Migração das contas bancárias, se necessário, objetivando garantir a segurança da gestão financeira dos recursos 
públicos: 
 
8.2.1. Município a seu critério, para não ter descontinuidade do serviço público e manutenção da segurança 

financeira, migrará de forma gradativa em até 90 dias, todas as contas bancárias contempladas deste certame, 
através da autorização formal dos respectivos gestores do MUNICÍPIO, da administração direita e da indireta, 

e Fundos Municipais.  

 
8.2.2. O Município poderá solicitar como apoio a Instituição Financeira contratada.  

 
8.2.3. Iniciando pela CTU, após compatibilidade de remessa e retorno das informações dos pagamentos da despesa 

pública, através do sistema SIAFEM com integração do sistema da Instituição Financeira contratada.  

 
8.3.4. Continuando pelas CTD, após compatibilidade de remessa e retorno das informações dos pagamentos, 

através do sistema SIAFEM com integração do sistema da Instituição Financeira contratada.  

 
8.4. Caso não seja cumprido por parte da CONTRADA a compatibilidade dos sistemas informacionais com o 

CONTRATANTE, conforme as condições estabelecidas no Edital, no Contrato e neste Anexo, não haverá 
condições da execução desta prestação serviço.  

 
8.5. Fica vedada à instituição financeira, a abertura de conta bancária a ser migrada, sem prévia autorização do 
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Município, para o devido cadastro pelo mesmo, acesso as informações, inclusive para a gestão financeira, 
incluído de investimentos/aplicação financeira, conforme Lei 8.666/93, e o Município não ter problemas na 
prestação de contas aos órgãos de fiscalização externos e internos.  

 
8.6. Fica vedada a instituição financeira encerrar as contas bancárias do Município, inclusive de conta de 

poupança, sem a expressa autorização formal pelo Município.  
 
 
Pelo MUNICÍPIO 
 
 
 

Bruno de Freitas Siqueira  
Prefeito 

 
 

Fúlvio Piccinini Albertoni  
Secretário da Fazenda 

 
 
Pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
 

 
__________________________ 
 
Gerente Geral 
 
 
Testemunha Testemunha 
 
 

 
_____________________________ _______________________________ 
 
Nome Nome 
 
CPF CPF 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016 - SF 
 

ANEXO 8.C 
 

OPERACIONALIZAÇÃO DE CENTRALIZAÇÃO DE SALDO - LOTE 2 
 
1. Este ANEXO é parte integrante do Contrato de Prestação de Serviço - LOTE 2, descreve as condições 

operacionais para a prestação dos serviços de centralização de saldos, transferindo os recursos financeiros das 
contas bancárias centralizadas, para a conta bancária centralizadora, descritos no LOTE 2, conforme 
condições estabelecidas no Edital e Termo de Referência do qual este é integrante.  

 
2. Este ANEXO descreve as condições operacionais de centralização de saldos, transferindo os recursos 

financeiros das contas bancárias centralizadas, em D+0, para a conta bancária centralizadora, descritas na 
Cláusula Terceira, do CONTRATO, do qual este é integrante.  

 
3. Parâmetros para Centralização de Saldos:  

 
a. conta centralizadora: ............  

 

b. conta centralizada: ............  

 
c. não há limite diário para débitos.  

 
4. O Município a seu critério poderá efetuar a transferência dos recursos financeiros de forma manual ou 

eletrônica, seja ele para mesma titularidade ou não.  

 

5. O serviço terá isenção pelo prazo de 60 (sessenta) meses.  
 
 
 Juiz de Fora (MG),....... de .................................... de 2016. 

Pelo MUNICÍPIO   

 Bruno de Freitas Siqueira  
 Prefeito  

 Fúlvio Piccinini Albertoni  
 Secretário da Fazenda  

Pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:   

 Gerente Geral  

Testemunhas:   

____________________ ____________________  
Nome: Nome:  

CPF: CPF:  
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016 - SF 
 

ANEXO 8.1 
 

TERMO DE ADESÃO CESAMA - LOTE 2 

TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A COMP ANHI A DE S ANEAMENTO 

M UNI CIP AL -  CESAM A  E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA; 

QUE SE REGERÁ DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO 

APLICÁVEL. 

 
Pelo presente instrumento, em que são partes, de um lado, a COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - 

CESAMA , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.° 21.572.243/0001-

74 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Diretor Presidente, Sr. … , e de outro lado, 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA , ..., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob 

o n.° …, neste ato representado pelo , Sr. … inscrito no CPF … sob o n.° … e portador da Carteira de Identidade n.° 

… , doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e acertado a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que se 

regerá pelas condições acordadas neste Edital, Contrato LOTE 2 e Anexos, publicados no Diário Oficial do 

MUNICÍPIO, em data de …. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - ADESÃO AOS SERVIÇOS 
 
A CONTRATANTE adere, formalmente, por intermédio deste ato, a todos os serviços relacionados no Edital ….do 

Contrato registrado sob o nº .... /, firmado com o MUNICÍPIO de Juiz de Fora, que Ihes tiverem aplicação, 
observados os mesmos critérios, bem como as condições operacionais para os mesmos estabelecidas nos Anexos 

que integram o referido instrumento. 
 
Parágrafo Primeiro - Incumbe a CONTRATANTE, assim como a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA dar integral 
cumprimento a todas as obrigações estabelecidas no contrato acima especificado. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 
 
A vigência desse Termo de Adesão está atrelada a vigência do instrumento de contratação referido neste Edital 
…Contrato ….., bem como de seus eventuais termos aditivos atinentes ao assunto; 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Juiz de Fora para dirimir eventuais dúvidas deste Termo de Adesão que não 
puderem ser resolvidas por entendimento diretos entre as partes. 
 
E por estarem assim justos e de pleno acordo com todas as condições estipuladas neste instrumento, os signatários 
assinam o presente Termo em duas vias, para os efeitos legais a que o mesmo se propõe na presença de duas 
testemunhas abaixo indicadas. 
 
Juiz de Fora (MG), … de … de 
 
 
Diretor Presidente - CESAMA 
 

Testemunhas: 

 
 
Responsável - Instituição Financeira 

 
 
 
 
Nome: Nome: 
CPF: CPF: 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016 - SF 

 
ANEXO 8.2 

 
TERMO DE ADESÃO DEMLURB - LOTE 2 

TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 

LIMPEZA URBANA - DEMLURB E A INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA; QUE SE REGERÁ DE ACORDO COM A 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. 

 
Pelo presente instrumento, em que são partes, de um lado, o DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA 

URBANA - DEMLURB, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, sob o nº 

20.430.120/0001-36 doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor Geral Sr. … 

portador da Carteira de Identidade n° … e de outro lado, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA , ..., inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.° …, neste ato representado pelo , Sr. … inscrito no 

CPF … sob o n.° … e portador da Carteira de Identidade n.° …, doravante denominado CONTRATADA, tem entre 

si justo e acertado a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que se regerá pelas condições acordadas neste Edital, Contrato 

LOTE 2 e Anexos, publicados no Diário Oficial do MUNICÍPIO, em data de …. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - ADESÃO AOS SERVIÇOS 
 
A CONTRATANTE adere, formalmente, por intermédio deste ato, a todos os serviços relacionados no Edital ….do 

Contrato registrado sob o nº .... /, firmado com o MUNICÍPIO de Juiz de Fora, que Ihes tiverem aplicação, 
observados os mesmos critérios, bem como as condições operacionais para os mesmos estabelecidas nos Anexos 

que integram o referido instrumento. 
 
Parágrafo Primeiro - Incumbe a CONTRATANTE, assim como a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA dar integral 
cumprimento a todas as obrigações estabelecidas no contrato acima especificado. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 
 
A vigência desse Termo de Adesão está atrelada a vigência do instrumento de contratação referido neste Edital 
…Contrato ….., bem como de seus eventuais termos aditivos atinentes ao assunto; 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Juiz de Fora para dirimir eventuais dúvidas deste Termo de Adesão que não 
puderem ser resolvidas por entendimento diretos entre as partes. 
 
E por estarem assim justos e de pleno acordo com todas as condições estipuladas neste instrumento, os signatários 
assinam o presente Termo em duas vias, para os efeitos legais a que o mesmo se propõe na presença de duas 
testemunhas abaixo indicadas. 
 
Juiz de Fora (MG), … de … de 
 
 
Diretor Geral - DEMLURB 
 

 
Testemunhas: 

 
 
 

 
Nome:  
CPF: 
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Responsável Instituição 

Financeira 
 
 
 
 
 
 

 
Nome:  
CPF: 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016 - SF 
 

ANEXO 8.3 - TERMO DE ADESÃO EMCASA - LOTE 2 

 

TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A EM P RES A  REGI O NAL DE 

HABITACAO DE JUIZ DE FORA S.A. -  EMCASA E A 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA; QUE SE REGERÁ DE ACORDO 

COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. 

 

 
Pelo presente instrumento, em que são partes, de um lado, a EMPRESA REGIONAL DE HABITAÇÃO DE JUIZ 

DE FORA S.A. - EMCASA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.° 

23.871.429/0001-50, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor Presidente 
Sr. … portador da Carteira de Identidade n° … , e de outro lado, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA , ..., inscrito no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.° …, neste ato representado pelo , Sr. … 

inscrito no CPF … sob o n.° … e portador da Carteira de Identidade n.° … , doravante denominado 

CONTRATADO, tem entre si justo e acertado a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que se regerá pelas condições 

acordadas neste Edital, Contrato LOTE 2 e Anexos, publicados no Diário Oficial do MUNICÍPIO, em data de …. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - ADESÃO AOS SERVIÇOS 
 
A CONTRATANTE adere, formalmente, por intermédio deste ato, a todos os serviços relacionados no Edital ….do 
Contrato registrado sob o nº .... /, firmado com o MUNICÍPIO de Juiz de Fora, que lhes tiverem aplicação, 
observados os mesmos critérios, bem como as condições operacionais para os mesmos estabelecidas nos Anexos 
que integram o referido instrumento. 
 
Parágrafo Primeiro - Incumbe a CONTRATANTE, assim como a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA dar integral 
cumprimento a todas as obrigações estabelecidas no contrato acima especificado. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 
 
A vigência desse Termo de Adesão está atrelada a vigência do instrumento de contratação referido neste Edital 
…Contrato ….., bem como de seus eventuais termos aditivos atinentes ao assunto; 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Juiz de Fora para dirimir eventuais dúvidas deste Termo de Adesão que não 
puderem ser resolvidas por entendimento diretos entre as partes. 
 
E por estarem assim justos e de pleno acordo com todas as condições estipuladas neste instrumento, os signatários 
assinam o presente Termo em duas vias, para os efeitos legais a que o mesmo se propõe na presença de duas 
testemunhas abaixo indicadas. 
 
Juiz de Fora (MG), … de … de 
 
 
Diretor Presidente - EMCASA Responsável - Instituição Financeira 
 
 

Testemunhas: 
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Nome: Nome:  
CPF: CPF: 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016 - SF 
 

ANEXO 8.4 - TERMO DE ADESÃO EMPAV - LOTE 2 

 

TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A EMP RES A M UNI CIP AL DE 

PAVIMENTACAO E URBANIZACAO - EMPAV E A 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA; QUE SE REGERÁ DE ACORDO 

COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. 

 

 
Pelo presente instrumento, em que são partes, de um lado, a EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E 

URBANIZACAO - EMPAV, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.° 
17.783.044/0001-38 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Diretor Presidente, Sr. 

… , e de outro lado, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA , ..., inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do 

Ministério da Fazenda sob o n.° …, neste ato representado pelo , Sr. … inscrito no CPF … sob o n.° … e portador 

da Carteira de Identidade n.° … , doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e acertado a 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que se regerá pelas condições acordadas neste Edital, Contrato LOTE 2 e Anexos, 

publicados no Diário Oficial do MUNICÍPIO, em data de …. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - ADESÃO AOS SERVIÇOS 
 
A CONTRATANTE adere, formalmente, por intermédio deste ato, a todos os serviços relacionados no Edital ….do 
Contrato registrado sob o nº .... /, firmado com o MUNICÍPIO de Juiz de Fora, que lhes tiverem aplicação, 

observados os mesmos critérios, bem como as condições operacionais para os mesmos estabelecidas nos Anexos 

que integram o referido instrumento. 
 
Parágrafo Primeiro - Incumbe a CONTRATANTE, assim como a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA dar integral 
cumprimento a todas as obrigações estabelecidas no contrato acima especificado. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 
 
A vigência desse Termo de Adesão está atrelada a vigência do instrumento de contratação referido neste Edital 
…Contrato ….., bem como de seus eventuais termos aditivos atinentes ao assunto; 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Juiz de Fora para dirimir eventuais dúvidas deste Termo de Adesão que não 
puderem ser resolvidas por entendimento diretos entre as partes. 
 
E por estarem assim justos e de pleno acordo com todas as condições estipuladas neste instrumento, os signatários 
assinam o presente Termo em duas vias, para os efeitos legais a que o mesmo se propõe na presença de duas 
testemunhas abaixo indicadas. 
 
Juiz de Fora (MG), … de … de 
 
 
Diretor Presidente - EMPAV 
 
 

 
Testemunhas: 
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Nome: 
CPF: 

 
 
Responsável - Instituição Financeira 
 
 
 
 
 
 

 
Nome: 
CPF: 



 

127 

 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016 - SF 
 

ANEXO 8.5 - TERMO DE ADESÃO FUNALFA - LOTE 2 

 

TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO 

FERREIRA LAGE - FUNALFA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA; 

QUE SE REGERÁ DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO 

APLICÁVEL. 

 

 
Pelo presente instrumento, em que são partes, de um lado, a FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA 

LAGE - FUNALFA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.° 

20.429.437/0001-52, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Superintendente Sr. 

… portador da Carteira de Identidade n° … , e de outro lado, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA , ..., inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.° …, neste ato representado pelo , Sr. … 

inscrito no CPF … sob o n.° … e portador da Carteira de Identidade n.° … , doravante denominada 

CONTRATADA, tem entre si justo e acertado a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que se regerá pelas condições 

acordadas neste Edital, Contrato LOTE 2 e Anexos, publicados no Diário Oficial do MUNICÍPIO, em data de …. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - ADESÃO AOS SERVIÇOS 
 
A CONTRATANTE adere, formalmente, por intermédio deste ato, a todos os serviços relacionados no Edital ….do 

Contrato registrado sob o nº .... /, firmado com o MUNICÍPIO de Juiz de Fora, que lhes tiverem aplicação, 
observados os mesmos critérios, bem como as condições operacionais para os mesmos estabelecidas nos Anexos 

que integram o referido instrumento. 
 
Parágrafo Primeiro - Incumbe a CONTRATANTE, assim como a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA dar integral 
cumprimento a todas as obrigações estabelecidas no contrato acima especificado. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 
 
A vigência desse Termo de Adesão está atrelada a vigência do instrumento de contratação referido neste Edital 
…Contrato ….., bem como de seus eventuais termos aditivos atinentes ao assunto; 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Juiz de Fora para dirimir eventuais dúvidas deste Termo de Adesão que não 
puderem ser resolvidas por entendimento diretos entre as partes. 
 
E por estarem assim justos e de pleno acordo com todas as condições estipuladas neste instrumento, os signatários 
assinam o presente Termo em duas vias, para os efeitos legais a que o mesmo se propõe na presença de duas 
testemunhas abaixo indicadas. 
 
Juiz de Fora (MG), … de … de 
 
 
Superintentende - FUNALFA 
 
 

 
Testemunhas: 

 

 
 
Nome: 
CPF: 
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Responsável Instituição 

Financeira- 
 
 
 
 
 
 

 
Nome: 
CPF: 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016 - SF 

 
ANEXO 8.6 - TERMO DE ADESÃO MAPRO - LOTE 2 

TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇ AS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A FUNDACAO MUSEU MARIANO 

PROCOPIO - MAPRO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA; QUE SE 

REGERÁ DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. 

 

 
Pelo presente instrumento, em que são partes, de um lado, a FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCÓPIO - 

MAPRO, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 07.768.170/0001-60, 

doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Superintendente Sr. … portador da 

Carteira de Identidade n° … , e de outro lado, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA , ..., inscrita no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.° …, neste ato representado pelo , Sr. … inscrito no CPF … sob o 

n.° … e portador da Carteira de Identidade n.° … , doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e 

acertado a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que se regerá pelas condições acordadas neste Edital, Contrato LOTE 2 e 

Anexos, publicados no Diário Oficial do MUNICÍPIO, em data de …. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - ADESÃO AOS SERVIÇOS 
 
A CONTRATANTE adere, formalmente, por intermédio deste ato, a todos os serviços relacionados no Edital ….do 
Contrato registrado sob o nº .... /, firmado com o MUNICÍPIO de Juiz de Fora, que lhes tiverem aplicação, 

observados os mesmos critérios, bem como as condições operacionais para os mesmos estabelecidas nos Anexos 
que integram o referido instrumento. 
 
Parágrafo Primeiro - Incumbe a CONTRATANTE, assim como a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA dar integral 
cumprimento a todas as obrigações estabelecidas no contrato acima especificado. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 
 
A vigência desse Termo de Adesão está atrelada a vigência do instrumento de contratação referido neste Edital 
…Contrato ….., bem como de seus eventuais termos aditivos atinentes ao assunto; 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Juiz de Fora para dirimir eventuais dúvidas deste Termo de Adesão que não 
puderem ser resolvidas por entendimento diretos entre as partes. 
 
E por estarem assim justos e de pleno acordo com todas as condições estipuladas neste instrumento, os signatários 
assinam o presente Termo em duas vias, para os efeitos legais a que o mesmo se propõe na presença de duas 
testemunhas abaixo indicadas. 
 
Juiz de Fora (MG), … de … de 
 
 

 
Superintentende - MAPRO 
 
 

 
Testemunhas: 

 
 
 
Nome: 

CPF: 
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Responsável Instituição 

Financeira- 
 
 
 
 
 
 

 
Nome: 
CPF: 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016 - SF 
 

ANEXO 8.7 - TERMO DE ADESÃO PROCON - LOTE 2 

 
TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA 

DO CONSUMIDOR DE JUIZ DE FORA - PROCON E A 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA; QUE SE REGERÁ DE ACORDO 

COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVE 
 

 
Pelo presente instrumento, em que são partes, de um lado, a AGÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR DE JUIZ DE FORA - PROCON, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério 

da Fazenda sob o n.° 07.040.601/0001-77, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu 

Superintendente Sr. … portador da Carteira de Identidade n° … , e de outro lado, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ,  
..., inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.° …, neste ato representado 
pelo , Sr. … inscrito no CPF … sob o n.° … e portador da Carteira de Identidade n.° … , doravante denominada 
CONTRATADA, tem entre si justo e acertado a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que se regerá pelas condições 
acordadas neste Edital, Contrato LOTE 2 e Anexos, publicados no Diário Oficial do MUNICÍPIO, em data de …. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - ADESÃO AOS SERVIÇOS 
 
A CONTRATANTE adere, formalmente, por intermédio deste ato, a todos os serviços relacionados no Edital ….do 
Contrato registrado sob o nº .... /, firmado com o MUNICÍPIO de Juiz de Fora, que lhes tiverem aplicação, 
observados os mesmos critérios, bem como as condições operacionais para os mesmos estabelecidas nos Anexos 
que integram o referido instrumento. 
 
Parágrafo Primeiro - Incumbe a CONTRATANTE, assim como a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA dar integral 
cumprimento a todas as obrigações estabelecidas no contrato acima especificado. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 
 
A vigência desse Termo de Adesão está atrelada a vigência do instrumento de contratação referido neste Edital 
…Contrato ….., bem como de seus eventuais termos aditivos atinentes ao assunto; 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Juiz de Fora para dirimir eventuais dúvidas deste Termo de Adesão que não 
puderem ser resolvidas por entendimento diretos entre as partes. 
 
E por estarem assim justos e de pleno acordo com todas as condições estipuladas neste instrumento, os signatários 
assinam o presente Termo em duas vias, para os efeitos legais a que o mesmo se propõe na presença de duas 
testemunhas abaixo indicadas. 
 
 
Juiz de Fora (MG), … de … de 
 
 

 
Superintendente - PROCON 
 
 

 
Testemunhas: 

 
 

 
Nome:  
CPF: 
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Responsável Instituição 

Financeira- 
 
 

 
 
 
 

 
Nome:  
CPF: 
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