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PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

Licitação n° 044/2018 
Modalidade de Pregão Presencial n° 007/2018 

O Município de VOLTA GRANDE, na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente 
edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que a partir das 15:30h do dia 26 de abril de 
2018, na Prefeitura Municipal na sala da comissão de licitação, localizada na  Av. Arthur 
Pedras, n° 120, bairro Centro, município de VOLTA GRANDE, será realizada licitação 
para A Contratação de Instituição Financeira para Concessão Remunerada da Folha 
de Pagamento, incluindo o pagamento de salário dos servidores ativos, inativos da 
administração direta do Poder Executivo Municipal, mediante crédito em conta, no 
período de 12 (doze) meses, tipo Maior Lance ou Maior Oferta por Item, conforme 
consta no edital que se encontra a disposição de todos os interessados  na Prefeitura 
Municipal ou site www.voltagrande.mg.gov.br, onde poderão obtê-lo. Para conhecimento 
de todos os interessados, expediu-se o presente que será afixado no lugar de costume, 
publicando-se na forma da lei. VOLTA GRANDE, 16 de abril de 2018. 
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RECIBO DE ENTREGA DO EDITAL DE PREGÃO Nº 007/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2018 

 
 
RAZÃO SOCIAL 
CNPJ Nº  
ENDEREÇO  
E-MAIL  
CIDADE/UF  
TELEFONE/FAX  
PESSOAL 
CONTATO  
 
 
 
Recebemos nesta data cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.  
OBJETO: Contratação de Instituição Financeira para Concessão Remunerada da 
Folha de Pagamento, incluindo o pagamento de salário dos servidores ativos, 
inativos da administração direta do Poder Executivo Municipal, mediante crédito em 
conta, no período de 12 (doze) meses, conforme Processo Administrativo nº 044/2018 e 
especificações constantes no edital de Pregão.  

 
Local:  _____________________________, __ de __________2.018. 

_____________________________________________________ 
Assinatura 

 
Senhor Licitante,  
Visando comunicação futura entre essa Prefeitura Municipal e esta empresa, solicitamos 
de Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do edital e remeter ao Setor de 
Licitação por meio do e-mail: pmvg_licitacao@yahoo.com. A não remessa do recibo 
exime o Setor de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.  
Volta Grande/MG 16 de abril de 2018.  

 
Altair Denírio Silva Júnior 

Pregoeiro Oficial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pmvg_licitacao@yahoo.com
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº044/2018 

PREÂMBULO 
 

          PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE/MG, pessoa jurídica de direito 
público no CNPJ sob o nº 17.710.690/0001-75, representada pelo Prefeito Municipal Sr. 
JORGE LUIZ GOMES DA COSTA, por intermédio de seu Pregoeiro, e em atendimento 
ao solicitado pela Secretaria Municipal de Administração, torna público, para 
conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na modalidade de 
PREGÃO, do tipo MAIOR LANCE OU OFERTA , conforme descrição contida neste Edital 
e seus Anexos, Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e Subsidiariamente Lei Federal 
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e ainda pelo Código de Defesa de 
Consumidor – Lei nº 8.078 de 11/09/90 e Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 
2006 e Alterações. LICITAÇÃO, cuja data para recebimento e abertura dos envelopes de 
propostas de preços e de documentos e sessão de disputa por lances verbais, será dia 26 
de Abril de 2018 às 15:30hs, na sala de Licitações, edifício sede da Prefeitura Municipal, 
à Av. Arthur Pedras nº. 120 Centro, Município de Volta Grande/MG.  
 
1 - OBJETO DA LICITAÇÃO  
1.1 – Constitui objeto desta licitação:  
A Contratação de Instituição Financeira para Concessão Remunerada da Folha de 
Pagamento, incluindo o pagamento de salário dos servidores ativos, inativos da 
administração direta do Poder Executivo Municipal, mediante crédito em conta, no 
período de 12 (doze) meses para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Administração, em conformidade com o Edital.  
 
2 - SESSÃO PÚBLICA  
A sessão será realizada no dia 26 de abril de 2018 às 15:30hs. 
 
 
3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
3.1 - Poderão participar desta licitação as instituições financeiras oficiais e as instituições 
bancárias privadas, regularmente em atividade, conforme legislação específica.  
3.2 - Não poderão participar desta licitação consórcio de instituições financeiras, qualquer 
que seja sua forma de constituição.  
3.3 - É vedada a subcontratação de outra instituição financeira pela vencedora, mesmo 
que seja sua controlada ou controladora, para a execução total ou parcial dos serviços.  
3.4 - Somente poderão participar deste Pregão as instituições financeiras interessadas 
que atenderem a todas as exigências deste Edital e de seus Anexos, vedada, ainda, a 
participação de instituições financeiras:  
a) declaradas inidôneas por ato do Poder Público;  
b) impedidas de licitar e contratar com a Administração Municipal de Volta Grande/MG e 
quaisquer de seus órgãos descentralizados;  
c) Sob processo de intervenção, liquidação, falência ou dissolução.  
3.6 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do 
licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.  
 
 
4 – DAS CONDIÇÕES DE CREDENCIAMENTO  
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Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente 
dos envelopes de números 01 e 02.  
4.1 - Os interessados maiores de 18 anos, no ato da abertura deverão se credenciar 
entregando ao Pregoeiro:  
4.2 - RG (ou outro documento com foto) e CPF - cópias autenticadas em cartório com o 
devido selo ou acompanhadas dos originais para certificação na sessão pública;  
4.3 - Documento comprovando poderes legais para representar a empresa (contrato 
social em vigor e devidamente registrado e/ou registro comercial no caso de empresa 
individual, ou procuração pública ou particular reconhecida firma em cartório com o selo - 
modelo Anexo II do presente Edital), em se tratando de sócio proprietário o mesmo 
apresentará o documento que será anexado aos autos do processo na fase de habilitação 
da licitante, caso a empresa não seja consagrada em algum item será retirado do 
envelope de habilitação a cópia do contrato social da empresa e anexado ao processo 
juntamente com a documentação relativa ao credenciamento.  
4.4 - Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação - (Anexo V);  
4.5 - Declaração para microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 
desejarem usufruírem o tratamento diferenciado instituído pela Lei Complementar nº 
123/2006, declarando não haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do art. 3º 
(Anexo VII);  
As microempresas ou empresas de pequeno porte que apresentarem a declaração do 
item anterior DEVERÃO apresentar em anexo a Certidão Simplificada da JUNTA 
COMERCIAL, comprovando o enquadramento conforme o Art. 3º da Lei nº 123/2006, 
Inciso I e II.  
Caso o Pregoeiro julgue necessário, poderá verificar também a opção da empresa pelo 
Simples nos termos da Lei nº 123/2006, através do site da Secretaria da Receita Federal, 
www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/simples/simples.htm.  
Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues 
separadamente dos envelopes de números 01 e 02;  
4.6 – Os envelopes de Proposta e Documentação.  
* Todos os interessados, “deverão” se credenciar. O não credenciamento impedirá o 
representante de manifestar-se durante a sessão e ficará impossibilitado de responder 
pela empresa, interpor recurso ou praticar atos pertinentes e exclusivos a sessão pública 
de pregão. Somente será aproveitada a sua proposta escrita, rubricará os documentos 
relativos à sessão (proposta e documentos de habilitação das empresas vencedoras) e 
assistirá o desenvolvimento da sessão pública de licitação na modalidade pregão, na 
forma presencial. Na hipótese dos documentos de credenciamento do representante 
estarem em um dos envelopes, o Pregoeiro devolverá o envelope ao licitante para que o 
mesmo retire de dentro os respectivos documentos, procedendo novo lacramento. Não 
será admitida a atuação de representante para duas ou mais empresas. No momento do 
credenciamento os licitantes assinarão uma lista de presença.  
 
5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
5.1 – Poderão participar desta licitação quaisquer interessados que atendam às 
exigências e condições devidamente estabelecidas por este Edital. 
5.2 – É condição para participação na presente licitação a apresentação pelos licitantes, 
no dia, horário e local indicado no preâmbulo deste instrumento convocatório, dos 
envelopes da PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº 01 E DOCUMENTO PARA 
HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 02, em envelopes não transparentes e lacrados que 
serão identificados da seguinte forma: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

TEL: (32) 3463-1232 RAMAL: 205 – e-mail: pmvg_licitacao@yahoo.com 

CEP: 36.720-000 

5 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE 
Comissão Permanente de Licitação  
 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018  
DATA E HORA DA ABERTURA: 26/04/2018 ÀS  15:30hs 
  
RAZÃO SOCIAL:  
.................................................................................... 
CNPJ: ....................................................................................  
ENDEREÇO: 
.................................................................................... 
 
Se a indicação acima referida apresentar-se incompleta ou com algum erro de transcrição 
nos envelopes, ou mesmo inversão dos envelopes (proposta no envelope de 
documentação ou vice-versa), tais fatos não constituirão motivo para exclusão da 
empresa do procedimento licitatório, desde que a incorreção apontada não cause dúvida 
ou não atrapalhe o andamento do processo.  
6.4 – Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes contendo a proposta de preços e 
a documentação, anterior ou posteriormente a fase de credenciamento.  
6.5 – Não poderão participar:  
a) Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;  

b) Empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas perante a 
Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que tenham 
sido punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com este órgão, desde que o 
ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do município, pelo 
Órgão que o praticou;  

c) Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução e liquidação;  

d) Empresas que possuam entre seus sócios e técnicos, servidor desta Prefeitura 
Municipal.  
 
6.6 – A não observância das alíneas anteriores por parte da empresa ensejará as 
sanções e penalidades legais aplicáveis.  
6.7 – PARA USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.  
6.7.1 – Os licitantes que desejarem participar do referido certame, deverão no ato do 
CREDENCIAMENTO entregar ao Pregoeiro, a DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA 
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme modelo constante do Anexo VII, 
acompanhado do documento comprobatório; Certidão Simplificada da JUNTA 
COMERCIAL, comprovando o enquadramento conforme o Art. 2º da Lei nº 123/2006, 
Incisos I e II, apresentado por cópia autenticada em Cartório com o devido selo, ou cópia 
não autenticada, desde que sejam exibidos os originais para autenticação pelo Pregoeiro 
e Equipe de Apoio.  
“A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 
123/2006, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e da sanção administrativa prevista no capítulo 
XIV deste Edital. 
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6.8. – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeitos de habilitação, conforme Item 6 deste Edital, sob pena 
de inabilitação, ainda que essa apresente alguma restrição.  
6.9 – Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade 
fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da declaração de 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  
6.10 – A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 
81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação.  
A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 – ARTIGO 3º DETERMINA:  
Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou 
empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário 
a que se refere o art. 966 da Lei n 10.406 de 10 de janeiro de 2002, devidamente 
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
conforme o caso, desde que:  
I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica ou a ela equiparada, 
aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos 
e sessenta mil reais).  
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 155, de 2016)  
 
7 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
7.1 – A Convocação de interessados dar-se-á através de publicação de aviso em diário 
oficial da AMM. Será disponibilizado gratuitamente a íntegra do Edital no Setor de 
Licitação – 
7.2 – A sessão pública de realização do pregão será conduzida por servidor designado 
como pregoeiro, que terá a atribuição de decidir sobre todos aos atos relativos à licitação.  
7.3 – A disputa entre os interessados ocorrerá através das propostas escritas 
apresentadas e em lances verbais durante a fase adequada da sessão pública.  
7.4 – A manifestação da intenção de recorrer será feita no final da sessão, quando forem 
declarados os licitantes vencedores, devendo os interessados, através de seus 
representantes, registrarem em ata a síntese de suas razões.  
7.5 – Para ofertar propostas através de lances verbais, recorrer de decisão e contraditar, 
as empresas deverão credenciar, junto ao Pregoeiro, os respectivos representantes com 
poderes para praticar estes atos.  
“Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, 
será descredenciada no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a 
que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem 
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prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”. 
(Art. 7º da lei Federal nº 10.520/2002).  
“No dia, hora e local designados no edital, será realizada sessão pública para 
recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o interessado ou 
seu representante legal proceder ao respectivo credenciamento, comprovando, se for o 
caso, possuir os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de 
todos os demais atos inerentes ao certame”. (art. 11, Inciso IV, Decreto Federal nº 
3.555/2000).  
“Todos quantos participem de licitação na modalidade pregão têm direito subjetivo à fiel 
observância do procedimento estabelecido neste Regulamento, podendo qualquer 
interessado acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a 
perturbar ou impedir a realização dos trabalhos”. (Art. 6º, Decreto Federal nº 3.555/2000).  
 
8 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  
8.1 – A(s) licitante(s) deverão apresentar envelope único, a proposta para concorrer, em 
uma via, datilografada ou emitida por computador, sem cotações alternativas, emendas, 
rasuras ou entrelinhas; assinada pela pessoa legalmente habilitada com poderes para 
comprometer-se pela empresa licitante, nela devendo constar:  
a) Razão Social, nº do CNPJ, endereço completo, nº da conta corrente, agência e 
respectivo banco e o número do telefone/fax;  

b) Todos os documentos que integram a(s) proposta(s) da(s) licitante(s) deverão estar 
embalados em envelopes não transparentes e fechados de forma indevassável, 
denominado:  

ENVELOPE Nº 01: PROPOSTA.  

c) Descrição do objeto ofertado, de acordo com as especificações e quantidades previstas 
neste Edital;  

d) Cotação de preço global para o ITEM expresso em moeda corrente nacional, em 
algarismos;  

e) Declaração expressa, emitida pelo licitante, de que nos valores das propostas estão 
incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem 
como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de 
qualquer natureza, (Declaração constante no Anexo V deste Edital)  

f) Validade mínima da proposta de 60 (sessenta) dias a contar da data de entrega dos 
envelopes de proposta e documentação, estipulada no preâmbulo deste Edital. O referido 
prazo ficará suspenso caso haja interposição de recursos;  
 
8.2 – Não será aceita oferta de serviços com especificações que não se enquadrem nas 
indicadas neste Edital.  
8.3 – A não indicação dos prazos de inicio dos serviços e validade da proposta não 
desclassificará o licitante, mas indicará que o mesmo se compromete com os prazos 
estabelecidos neste Edital.  
 
9 – DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  
9.1 – Todos os documentos que integram a habilitação da (s) licitantes deverão estar 
embalados em envelopes não transparentes e fechados de forma indevassável, 
denominado:  
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ENVELOPE Nº 02: HABILITAÇÃO.  
 
9.2 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:  
9.2.1 Registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de documento de 
identificação do proprietário.  
9.2.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores 
.9.2.3 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  
 
9.3. - REGULARIDADE FISCAL:  
9.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
9.3.2 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta 
negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à 
Dívida Ativa da União e INSS, dentro da validade;  
9.3.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, expedidas na sede ou 
domicílio do licitante;  
9.3.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, expedidas na sede ou 
domicílio do licitante;  
9.3.5 - Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
conforme Lei 8.036/90;  
9.3.6 - Certidão Negativa de Débitos de Trabalhista - CNDT, conforme a Lei 12.440/11.  
9.3.7 - Alvará de Funcionamento, dentro do prazo de validade.  
 
9.4. - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  
9.4.1 - Certidão negativa de falência/concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica que esteja dentro do prazo de validade 30 (trinta) dias expresso na própria 
Certidão.  
9.4.2 Apresentar Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da 
data da apresentação da proposta.  
A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser maiores que 1,0(um), 
resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:  
O balanço patrimonial deverá estar assinado pelo responsável legal da empresa e pelo 
responsável por sua elaboração, contador ou outro profissional equivalente devidamente 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade (juntar certidão do CRC), 
acompanhado do termo de abertura e termo de enceramento do balanço patrimonial e 
devidamente numerado.  
As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em 
memorial de cálculos juntado ao balanço.  
Em caso da empresa licitante ser enquadrada como ME/EPP, não precisa apresentar o 
balanço patrimonial de acordo com a Lei nº 123/2006, desde que comprove tal 
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enquadramento com a certidão simplificada da junta comercial ou outro documento 
equivalente.  
 
9.5. - DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA A PARTICIPAÇÃO  
a) Declaração da proponente indicando o nome do profissional responsável pela 
intermediação com os técnicos da Prefeitura do Município de Volta Grande/MG (nome, 
CPF e respectivas funções).  
b) Atestados fornecidos por Órgãos Públicos e/ou Privados para comprovação das 
experiências na União, Estados e Município ou Distrito Federal ou de entidades privadas, 
em serviços similares com o presente edital.  
c) Declaração de que em no máximo, dois meses da data da assinatura do contrato, a 
adjudicatária que não tiver agência no município, terá instalado agência bancária ou posto 
de atendimento (ou outro que substitua) e cumprido os demais requisitos, na 
conformidade das exigências de que trata o ANEXO I (Termo de Referência).  
d) Declaração de Superveniência, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 32, da Lei nº. 
8.666/93, e informação se estão ou não em estado de inidoneidade, de acordo com 
modelo em anexo deste edital (anexo II).  
e) Declaração para fins do disposto XXXIII no, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (anexo IV).  
f) Deverá ser apresentado documento comprobatório da condição de instituição 
financeira devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.  
9.5.1 - A aceitação dos documentos obtidos via “Internet” ficará condicionada à 
confirmação de sua validade pelo Pregoeiro e sua Equipe.  
9.5.2 - Os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se esse prazo 
não constar de lei específica ou do próprio documento, será considerado o prazo de 
validade de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua expedição.  
9.5.3 - Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de 
cópia reprográfica autenticada por tabelião de notas, por oficiais do Registro Civil das 
pessoas naturais, por servidores da Divisão de Compras e Licitações, pelos membros da 
Comissão de Pregoeiros e ou Licitação, ou ainda, publicação em órgão da imprensa na 
forma da lei.  
9.5.4 - Todos os documentos, inclusive os originais, serão anexados ao processo 
licitatório.  
9.5.5 - Os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese alguma, ser 
substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, ser 
remetidos posteriormente ao prazo fixado para a abertura do certame.  
9.5.6 - Todos os documentos expedidos pela proponente deverão estar subscritos por seu 
representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.  
9.5.7 - Caso os documentos/propostas sejam assinados por procurador, deverá ser 
apresentada no ato do credenciamento a procuração com poderes específicos para este 
fim;  
9.5.8 - As procurações serão retidas pelo Pregoeiro e juntadas ao processo de licitação.  
9.5.9 - Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá ser 
acompanhado da tradução para o idioma pátrio, feito por tradutor público juramentado. 
9.5.10 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos;  
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9.5.11 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, ao Pregoeiro considerará o proponente 
inabilitado;  
9.5.12 Os documentos necessários à Habilitação deverão ser apresentados em envelope 
indevassável, lacrado, contendo identificação do proponente na face externa;  
9.5.13 Caso o licitante não atentar das exigências acima descriminadas, automaticamente 
será inabilitado e devolvido o envelope nº 02 ao mesmo;  
9.5.14 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original ou cópia autenticada por cartório com selo, ou ainda cópias autenticadas 
pelo Pregoeiro ou membro da comissão de pregão;  
9.5.16 A autenticação de documentos relativos à HABILITAÇÃO, somente será efetuada 
mediante a apresentação dos respectivos originais.  
 
9.6. - DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS  
9.6 - Todas as informações técnicas para o fornecimento dos produtos encontram-se 
descritas no Projeto Básico, no sentido de nortear as empresas participantes a 
elaborarem suas planilhas de custos e poderem elaborar suas propostas de preços.  
9.7 - Caso o Pregoeiro julgue necessário, poderá verificar também a opção da empresa 
pelo Simples nos termos da Lei nº 123/2006, através do site da Secretaria da Receita 
Federal, www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/simples/simples.htm.  
9.8 - A aceitação das certidões exigidas no item 9.2 e 9.3 estão condicionadas à 
verificação de sua autenticidade e validade na internet nos respectivos sites. Em se 
tratando de empresas licitantes com sede em outra Unidade da Federação tal 
procedimento será realizado no site pertinente expresso na Certidão apresentada pela 
empresa.  
9.9 - Os documentos necessários à habilitação deverão apresentar e manter o prazo 
de validade, exceto na situação prevista no item 6.8.8, e serão apresentados por cópias 
autenticadas em Cartório competente com o devido selo de autenticidade ou cópia não 
autenticada, desde que sejam exibidos os originais para autenticação pelo Pregoeiro e 
Equipe de Apoio no momento da HABILITAÇÃO. Porém, não serão aceitas fotocópias 
efetuadas em aparelhos “fac-símile”, bem como aquelas que se encontrarem ilegíveis. 
  
10 – DAS FASES DA SESSÃO PÚBLICA E PROCEDIMENTOS  
10.1 – PRIMEIRA FASE: ABERTURA DA SESSÃO E CREDENCIAMENTO.  
10.1.1 – No dia e horário estabelecido neste Edital, ao Pregoeiro fará a abertura da 
sessão, recebendo da empresa interessada, ou de seu representante, os documentos de 
credenciamento e os envelopes.  
10.2 – SEGUNDA FASE: ANÁLISE DAS PROPOSTAS E LANCES VERBAIS.  
10.2.1 - Serão consideradas classificadas para a fase de lances verbais, individualmente, 
as propostas de melhor preço, e todas aquelas com preços situados no intervalo de 10% 
(dez por cento) abaixo daquele.  
10.2.2 - Quando não houver, no mínimo, 3 (três) propostas nas condições definidas no 
subitem anterior, serão consideradas classificadas, para essa fase, as melhores 
propostas subseqüentes, até o máximo de 3 (três) incluída a de melhor preço.  
10.2.3 – Somente serão classificadas as propostas superiores a R$ 35.000,00 (trinta 
e cinco mil reais)  
10.2.4 - Às proponentes classificadas será facultado a apresentação de lances verbais, na 
ordem inversa de classificação.  
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10.2.5 - Não poderá haver desistência dos lances apresentados, sob pena de aplicação 
das penalidades previstas neste edital.  
10.2.6 - Não serão aceitos lances cujos valores forem menores ao último lance que tenha 
sido anteriormente ofertado, bem como dois lances do mesmo valor.  
10.5.7 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará na exclusão da proponente das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, 
ficando sua última proposta registrada para efeito da classificação definitiva ao final do 
pregão;  
10.5.8 - Será declarada vencedora, ao final, a proposta de melhor oferta pertinente, em 
decisão motivada, após o exame da aceitabilidade, quanto aos critérios estabelecidos no 
Edital.  
10.5.9 - Se a proposta não for aceitável, será examinada a subsequente, até que se 
tenham as melhores propostas aceitáveis.  
10.5.10 - Declarada encerrada a etapa competitiva ao Pregoeiro e a Equipe de Apoio 
procederão à classificação definitiva, o que será consubstanciada em Ata. 
  
10.3 TERCEIRA FASE: HABILITAÇÃO  
10.3.1 – Ao Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante que apresentou o 
menor preço, para que seja obtida oferta maior.  
10.3.2 – Encerrada a fase de lance, ao Pregoeiro procederá à abertura do invólucro 
contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, 
verificando a sua habilitação ou inabilitação.  
10.3.3 – Constatado o atendimento das exigências editalícias, o licitante será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, caso não haja interposição de 
recursos.  
10.3.4 – Caso o licitante classificado em primeiro lugar seja inabilitado, ao Pregoeiro 
examinará a habilitação dos licitantes com as ofertas subseqüentes e a qualificação 
destas, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda aos 
requisitos do Edital.  
10.3.5 – Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, devendo esta ser assinada 
pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio. As assinaturas na ata e seus anexos, dos 
licitantes que se ausentarem antes do término da sessão, serão supridas pela lista de 
presença.  
10.3.6 – No julgamento dos documentos observar-se-á as previsões legais e editalícias, 
sendo inabilitadas as empresas que apresentarem documentação fora do prazo de 
validade.  
10.3.7 – Ao Pregoeiro, verificando a necessidade de maiores informações, no que pertine 
à documentação apresentada, aplicará subsidiariamente o disposto no § 3º, do art. 43 da 
Lei nº 8.666/93, podendo suspender a sessão a qualquer momento para realização de 
diligências.  
10.3.8 – Ocorrendo à hipótese prevista no item anterior, será lavrada ata circunstanciada 
narrando todos os fatos, ficando em poder do Pregoeiro e Comissão de Apoio, todos os 
outros envelopes, devidamente rubricados e vistados pelos membros da Comissão, 
Pregoeiro e licitantes presentes, até a resolução do ocorrido, oportunidade em que será 
oficiado às mesmas a data para prosseguimento do certame.  
10.3.9 – O Pregoeiro poderá desconsiderar erros meramente formais, na fase de 
habilitação.  
10.3.10 – Não será admitido comportamento inidôneo, perturbação ou fraude na sessão 
pública de Pregão Presencial. (Art. 93 da Lei 8.666/93 e Art. 7º da lei 10.520/02).  
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10.3.10 – Ocorrendo a hipótese de inabilitação do primeiro, segundo e o terceiro 
colocado, o ITEM será repregoado com as propostas subseqüentes obedecendo ao 
critério de menor oferta mais 10% ou as 03 (três) melhores propostas.  
 
11 – FASE RECURSAL  
11.1 – Os recursos somente serão recebidos após a fase de habilitação quando for(em) 
declarada(s) vencedora(s), momento que qualquer licitante poderá manifestar, imediata e 
motivadamente, a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) 
dias úteis para a apresentação das razões do recurso (memoriais), ficando as demais 
licitantes desde logo intimados para apresentarem contra-razões, em igual número de 
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata aos autos.  
11.2 – Todo e qualquer motivo de recurso interposto deverá ser fundamentado e 
responsabilizado por quem  lhe der causa.  
11.3 – Os recursos deverão ser dirigidos ao Prefeito do Município de Volta Grande/MG, 
por intermédio do Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar a sua decisão em 05 (cinco) dias 
úteis, ou, nesse período, encaminhá-los àquela autoridade superior, devidamente 
informado para apreciação e decisão no mesmo prazo.  
11.4 – Os recursos interpostos tempestivamente serão recebidos com efeito devolutivo.  
11.5 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
11.6  
– A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, 
importará na decadência desse direito, ficando ao Pregoeiro autorizado a adjudicar o 
objeto ao licitante declarado vencedor.  
11.7 – Caso o recurso seja julgado improcedente, caberá ao Prefeito do Município efetuar 
a adjudicação a licitante vencedora.  
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO  
12.1 - Verificado o atendimento das condições de habilitação da proponente de melhor 
oferta, esta será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto desta licitação.  
12.2 -O Pregoeiro poderá sanear falhas eventuais, desde que os elementos faltantes 
possam ser apresentados no prazo máximo de 24 horas, sob pena de inabilitação da 
primeira colocada.  
12.2.1 - Nessa hipótese a sessão será interrompida, devendo ser retomada no prazo 
máximo de 24 horas.  
12.3 - Se a proponente de melhor oferta, não atender às exigências de habilitação, será 
examinada a documentação das proponentes das ofertas subsequentes, na ordem de 
classificação, até o encontro de uma que atenda a todas as exigências do Edital, sendo a 
respectiva proponente declarada vencedora e a ela feita a adjudicação do objeto da 
licitação. Caso a inabilitação de proponentes resulte em um único proponente dentre 
aqueles participantes dos lances verbais, serão repetidos os procedimentos previstos nos 
itens 10.1 e 10.2, convocando-se até um máximo de outros três licitantes para nova fase 
de lances verbais.  
 
13 – DO PAGAMENTO  
13.1 - O valor ofertado na licitação pela proponente vencedora será pago na integra em 
moeda corrente nacional, e sobre ele não incidirão impostos, taxas, contribuições, fretes, 
seguros ou quaisquer outras despesas, admitindo-se o prazo de no mínimo 05 (cinco) 
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dias úteis contados a partir da data de assinatura do contrato, e após publicação do 
resultado da Licitação em Diário Oficial da União.  
13.1.1 - O pagamento do valor mínimo ofertado será realizado em 02 (duas) parcelas, a 
Primeira como um percentual de 60% (sessenta por cento) em até 05 (cinco) dias corridos 
após a assinatura do contrato e a Segunda parcela como um percentual de 40% 
(quarenta por cento) em até 30 (trinta) dias corridos após o pagamento de primeira 
parcela.  
13.2 - Caso o contrato venha a ser extinto sem culpa da contratada, será devolvida 
parcela do valor pago por ela. A parcela a ser devolvida será proporcional ao tempo 
restante do contrato, contado da suspensão efetiva da prestação do serviço e a data final 
contratualmente fixada.  
13.3 - A instituição financeira responsável não fará jus à remuneração direta oriunda dos 
cofres públicos municipais, pela prestação dos serviços ao Município e por quaisquer 
prestações de serviços bancários correlatos durante o primeiro ano de execução dos 
serviços, sendo que a partir do segundo ano poderá ser cobrada tarifa para pagamento de 
salários aos funcionários.  
 
14 – CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO, PRAZO E GARANTIA  
14.1 - As obrigações decorrentes desta licitação consubstanciar-se-ão em Termo de 
Contrato, conforme minuta constante no Edital  
14.2 - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da assinatura e eficácia a partir 
da publicação no DO. O prazo para implantação dos serviços, a serem executados de 
forma contínua, será de até 40 (quarenta) dias da assinatura do contrato, momento em 
que todos os sistemas necessários para início da prestação dos serviços devem estar 
perfeitamente implantados, de acordo com as exigências deste Termo de Referência, com 
aceite da equipe técnica da SEMAD. Esse prazo será considerado de 
transição/implantação para contratada assumir efetivamente os serviços, podendo ser 
modificado, desde que haja motivo justo e aceito pela SEMAD. 
14.3 - O prazo para assinatura do Termo de Contrato será de 05 (CINCO) dias úteis 
contados da convocação, ocasião em que a(s) proponente(s) vencedora(s) deverá (ao) 
apresentar, além dos documentos já exigíveis por ocasião da habilitação, aqueles 
necessários à contratação.  
14.4 - O Termo de Contrato deverá ser assinado pelo representante legal: diretor, sócio 
da instituição financeira, ou procurador devidamente identificado, acompanhado 
respectivamente, do contrato social ou procuração, cédula de identidade.  
14.5 - O prazo para assinatura do Termo de Contrato poderá ser prorrogado uma vez, e 
dentro de 05 (cinco) dias corridos, desde que solicitado por escrito, durante seu 
transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.  
14.6 - Na hipótese do não atendimento à convocação ou havendo recusa em fazê-lo, fica 
facultado à Administração, havendo conveniência, proceder à adjudicação às demais 
proponentes, observando a ordem de classificação das propostas.  
 
15 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
15. 1 – De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, o atraso injustificado na 
entrega do objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa 
moratória de até 05 (cinco por cento).  
15.1.1 – A multa prevista no item 15.1, será descontada dos créditos que a contratada 
possuir com o município de Volta Grande/MG, e poderá acumular com as demais sanções 
administrativas, inclusive com a multa prevista no item 15.3.b.  
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15.2 – Caso a licitante não substitua o objeto considerado irregular no prazo previsto no 
item 15.1. “b”, serão aplicadas as penalidades do item 15.1, sem prejuízo da aplicação 
daquelas contidas no item 15.3.  
15.3 – Nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do 
objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, mediante publicação no 
DO, as seguintes penalidades:  
a) Advertência por escrito;  

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) 
sobre a parcela inadimplida do contrato; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município de Volta Grande/MG, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em 
caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração do Município, será 
aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 02 (dois) anos;  

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o 
inciso IV do art. 87 da Lei 8.66/93  
 
15.4 – Se a contratada não proceder o recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis contados da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado 
dos créditos que a contratada possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem 
suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para a inscrição em Dívida Ativa e 
posterior execução pela Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Volta Grande/MG.  
15.5 – Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de 
Empenho, o valor da multa não recolhido será encaminhado para inscrição em dívida 
Ativa e posterior execução pela Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal.  
15.6 – Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou 
nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, 
dentro do mesmo prazo.  
 
16– DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  
16.1– Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital que não o fizer até 02 (dois) 
dias úteis anteriores à data designada para a realização do Pregão, apontando de forma 
clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que entender viciarem o mesmo. O pedido 
de impugnação que for enviado via e-mail (pmvg_licitacao@yahoo.com) deverá ser 
oficializado o ato com a juntada dos originais aos autos do processo, observados os 
prazos legais constantes na Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02.  
16.1.1 – Caberá ao Pregoeiro decidir, no prazo de 24 (vinte e quatro), sobre a 
impugnação oficialmente interposta;  
16.1.2 – Caso procedente e acolhida à impugnação do Edital, seus vícios serão sanados 
e nova data será designada para a realização do certame, salvo nos casos em que as 
alterações decorrentes da impugnação não alterarem a apresentação das propostas de 
preços, situação em que as alterações, procedidas serão disponibilizadas no site oficial do 
Município.  
16.2 – No site da Prefeitura de Volta Grande/MG serão disponibilizados, ainda, todas as 
informações que ao Pregoeiro julgar importantes, razão pela qual todos os interessados 
deverão consultá-lo regularmente.  
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17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
17.1 – As empresas licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações, dos documentos e propostas apresentados em qualquer época ou fase da 
licitação.  
17.2 – Caso exista algum fato que impeça a participação de qualquer licitante, ou o 
mesmo tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, ou estiver em regime de falência, este fica desde já impedido de participar da 
presente licitação.  
17.3 – A Apresentação da proposta de preços corresponderá à indicação por parte do 
licitante de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, 
eximindo assim o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio do disposto no art. 97 da Lei 8.666/93.  
17.4 – A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público 
decorrente e fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em 
parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, com a devida justificação.  
17.5 – Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou 
apresentação de documentos relativos ao presente certame.  
17.6 – Realizado o procedimento licitatório, com a observação de todas as formalidades 
legais, o resultado será comunicado aos licitantes na própria sessão de julgamento e 
naqueles itens onde não houver interposição de recurso será efetuada a adjudicação pelo 
Pregoeiro e submetido à homologação do certame.  
17.7 – A Equipe de Apoio e ao Pregoeiro sanarão as dúvidas concernentes às 
especificações técnicas e demais esclarecimentos acerca do objeto desta licitação, desde 
que argüidas por escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura 
dos envelopes.  
17.8 – No julgamento do credenciamento, propostas e da habilitação, ao Pregoeiro 
poderá sanar Erros ou falhas formais, fundamentado e registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.  
17.9 – As informações poderão ser solicitadas via fac-símile, e-mail ou pessoalmente, 
estando o Pregoeiro e Equipe de Apoio disponível no Setor de Licitação, para 
atendimento de segunda a sexta-feira, em horário de expediente das 12:00 às 18:00 
horas, na sede deste Município, sito na Av. Arthur Pedras, nº 120 – centro. 
  
18 – DO FORO  
18.1 – Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com a presente licitação, 
fica eleito o foro da Comarca de Além Paraíba/MG, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 
  
Compõem este Edital os Anexos:  
ANEXO I – Termo de Referência;  
ANEXO II – Modelo de Procuração;  
ANEXO III – Modelo de Proposta;  
ANEXO IV – Declaração de Ciência e Teor do Edital;  
ANEXO V – Declaração para fins do disposto no inciso XXXIII, Art. 7º da Constituição 
Federal;  
ANEXO VI – Declaração de Autenticidade;  
ANEXO VII - Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação;  
ANEXO VIII – Declaração de Superveniência;  
ANEXO IX – Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;  
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ANEXO X – Minuta de Contrato.  
 
Volta Grande/MG, 16 de abril de 2018.  
 

Altair Denírio Silva Júnior 
Pregoeiro Oficial 
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ANEXO I 
Licitação n° 044/2018 

Modalidade de Pregão Presencial n° 007/2018 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO:  
1.1. Contratação de Instituição bancária para operar os serviços de processamento e 
gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos servidores da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE/MG, sem ônus para a contratante, pelo 
prazo de 12 (doze) meses.  
1.2. Será assegurado aos servidores o direito de transferir os valores depositados em 
conta salário para outra conta de instituição bancária diferente e da qual os mesmos 
sejam titulares, sem custos, nos termos da Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central.  
 
2. JUSTIFICATIVA:  
2.1. Necessidade de operacionalizar o pagamento dos créditos provenientes da folha de 
pagamento dos servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE/MG, por 
meio de instituição bancária que ofereça serviços com qualidade.  
a) A administração da folha de pagamento dos servidores do Município de Volta 
Grande/MG da administração direta, autárquica e fundacional, nos termos do art. 2º, 
inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal, movimenta um expressivo volume de 
recursos, requerendo eficiência e eficácia nas operações financeiras de pagamento.  

b) Diagnosticada a necessidade da Prefeitura Municipal de Volta Grande/MG contrariar o 
determinado no § 3º, do art. 164, da Constituição Federal (norma também repetida no art. 
43, da Lei Complementar n. 101/2000) complementada pela análise do Supremo Tribunal 
Federal - STF, ao julgar o Agravo Regimental na Reclamação n° 3.872-6, onde entendeu 
que os depósitos referentes a pagamentos de servidores não podem ser confundidos com 
a própria disponibilidade de caixa da Administração, possibilitando desta forma que os 
depósitos possam ser administrados por qualquer instituição financeira, defini-se este 
termo de referência através da Secretaria Municipal de Administração, visando contratar 
instituição financeira para prestação de serviços de pagamento da folha salarial e outras 
indenizações a membros e servidores ativos, inativos, pensionistas, pensões alimentícias 
e outros, obedecendo à legislação que trata das licitações e contratações no âmbito da 
administração pública.  

c) A licitação ora pretendida abrange os serviços de processamento dos créditos da folha 
de pagamento da Prefeitura Municipal de Volta Grande/MG, em conformidade com a 
decisão do Supremo Tribunal Federal, apontada no subitem anterior.  
 
3. CONTRATAÇÃO:  
3.1. A contratação dos serviços de processamento e operacionalização da folha de 
pagamento dos servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE/MG, será 
precedida de licitação pública, na forma de PREGÃO PRESENCIAL, pelo critério de 
maior oferta de preço, com fundamento no inciso XXI do artigo 37 da Constituição da 
República Federativa por meio de instituição bancária que ofereça serviços com 
qualidade.  
4. DESCRICAO DO OBJETO:  
4.1 Em caráter de exclusividade:  
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4.1.1 Centralização e processamento de créditos da folha de pagamento gerada pela 
Prefeitura Municipal de Volta Grande/MG, a serem creditados em conta de titularidade de 
seus servidores, no banco contratado.  
4.1.2 A instituição financeira contratada deve assegurar, sem ônus para a contratante e 
seus servidores, a faculdade de transferência, com disponibilidade no mesmo dia, dos 
créditos para conta de depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles livremente 
abertas em outras instituições financeiras, em conformidade com artigo 2º da Resolução 
3.402/2006 do Banco Central.  
4.2 Sem caráter de exclusividade:  
4.2.1 Concessão de crédito aos servidores da Prefeitura Municipal de Volta Grande/MG, 
mediante consignação em folha de pagamento.  
 
5. CRITÉRIO PARA AFERIÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA:  
5.1. Com a finalidade de aferição da proposta mais vantajosa à Administração, a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE/MG, adotará como critério a maior oferta 
de preço, referente aos serviços de processamento e gerenciamento da Folha de 
Pagamento, pelo período de 12 (doze) meses. 
  
6. INFORMES NECESSÁRIOS À FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS:  
6.1. Serviços de processamento e gerenciamento da folha de pagamento;  
6.1.1. O valor mínimo ofertado será definido com pesquisa de Mercado feito pela 
Comissão de Pesquisa de Preço – CPP;  
6.1.2. A média alcançada pela pesquisa de mercado feita pela Comissão de Pesquisa de 
Preço – CPP, referente ao valor mínimo ofertado será Anexo integrado a este Termo de 
Referencia;  
6.1.3 O pagamento do valor mínimo ofertado será realizado em 02 (duas) parcelas, a 
Primeira como um percentual de 60% (sessenta por cento) em até 05 (cinco) dias corridos 
após a assinatura do contrato e a Segunda parcela como um percentual de 40% 
(quarenta por cento) em até 30 (trinta) dias corridos após o pagamento de primeira 
parcela.  
6.1.4. O valor ofertado deverá ser líquido, não cabendo à contratada a retenção de 
parcela ou percentual a qualquer título.  
6.1.5. O valor médio bruto mensal da folha de pagamento é de R$ 515.822,30 
(Quinhentos e quinze mil e oitocentos e vinte e dois reais e trinta centavos).  
6.1.6. Os servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE/MG recebem o 
salário até 5° dia útil de cada mês.  
6.1.7. Os servidores recebem o 13° (décimo terceiro) salário normalmente no dia 20(vinte) 
de dezembro.  
6.1.8. Pirâmide Salarial:  
PREFEITURA MUNICIPAL  
VENCIMENTOS 
BRUTOS  
 

R$ 515.822,30 

QUANT.DE 
FUNCIONARIOS  
 

       328 

VALOR      R$   
Quinhentos e 
quinze mil e 
oitocentos e vinte 
e dois  reias e 
trinta centavos 
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ANEXO II 
Licitação n° 044/2018 

Modalidade de Pregão Presencial n° 007/2018 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO  
(razão social, CNPJ, endereço completo)___________, por meio de (nome completo do 
representante legal, RG, CPF e qualificação na empresa)______, constitui como 
suficiente PROCURADOR o Sr. (a)_____________ (nome completo, RG, CPF)_____, 
outorgando-lhe poderes para representar a referida empresa na sessão pública de 
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO, forma PRESENCIAL Nº 007/2018, podendo 
formular propostas, ofertar lances verbais, recorrer de decisão e contraditar, renunciar 
direitos, interpor ou desistir de recursos, assinar a lista de presença e rubricar os 
documentos pertinentes à sessão pública, bem como praticar os demais atos inerentes ao 
certame previstos no Edital de Licitação.  
Local e Data ____________________________________________________________  
CARIMBO CNPJ  
_______________________________________  
Nome completo do proprietário ou representante  
Legal e qualificação na empresa  
 
OBS: ASSINATURA DO OUTORGANTE RECONHECIDA FIRMA COM O DEVIDO SELO 
DO CARTÓRIO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

TEL: (32) 3463-1232 RAMAL: 205 – e-mail: pmvg_licitacao@yahoo.com 

CEP: 36.720-000 

20 
 

ANEXO III 
Licitação n° 044/2018 

Modalidade de Pregão Presencial n° 007/2018 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
Sessão Pública: 26 de abril 2018, às 15:30 (Quinhe horas e trinta minutos).  
Local: Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Volta Grande/MG – Av. Arthur Pedras, 
nº 120 - centro.  
 
Nome de Fantasia: _____________________________________________________ 
 
Razão Social: _________________________________________________________ 
 
CNPJ: _________________________________  
 

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO ( )  

Endereço:____________________________________________________________  

Bairro:___________________________________________ 

Município:  _______________________________________  

Estado:________________________    CEP: ________________________________  

Telefone/Fax:___________________   E-MAIL: ______________________________  

Inscrição Estadual: _____________________________________________________  

Inscrição Municipal: _____________________________________________________  

Conta Corrente nº:   ___________________   Agência nº _____________  

Banco _____________ 

 

 

Nome Completo do responsável legal da empresa: 

_____________________________________________________________________  
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ANEXO IV  
Licitação n° 044/2018 

Modalidade de Pregão Presencial n° 007/2018 
 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO TEOR DO EDITAL  
A Empresa _________________, inscrita no CNPJ nº _________________, sediada a 
_____(endereço completo)___,(município), declara, em atendimento ao exigido no Edital 
de Licitação do Pregão Presencial nº 007/2018, neste ato representado pelo seu 
representante legal, o Sr. ______________________________, brasileiro(a), maior, 
portador(a) do RG de nº _____________ e do CPF de nº _______________________, 
DECLARA que recebeu, conhece e aceita o teor do Edital e seus anexos, ressalvando o 
direito recursal.  
A empresa DECLARA ainda ter ciência que a falsidade de declaração prestada 
objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o art. 299 
do código penal, sem prejuízos do enquadramento em outras figuras penais e das 
sanções administrativas prevista na Lei nº 8.666/93.  
Local e Data ____________________________________________________________  
CARIMBO CNPJ  
_______________________________________  
Nome completo do proprietário ou representante  
Legal e qualificação na empresa  
 
 
OBS: ASSINATURA DO OUTORGANTE RECONHECIDA FIRMA COM O DEVIDO SELO 
DO CARTÓRIO. PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE/MG COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
Proc. nº: 044/2018  
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ANEXO V 
Licitação n° 044/2018 

Modalidade de Pregão Presencial n° 007/2018 
 
DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF  
A Empresa _________________, inscrita no CNPJ nº _________________, sediada a 
_____(endereço completo)___,(município), declara, em atendimento ao exigido no Edital 
de Licitação do Pregão Presencial nº 007/2018, que a empresa não utiliza menores de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigosos ou insalubres, e nem menores de 16 
(dezesseis) anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 
(quatorze) anos, em conformidade com o Inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição 
Federal.  
A EMPRESA DECLARA ainda ter ciência que “A falsidade de declaração prestada 
objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 
do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das 
sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93”.  
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz:  
SIM ( ) QUANTOS ( ) NÃO ( )  
Local e Data ____________________________________________________________  
CARIMBO CNPJ  
_______________________________________  
Nome completo do proprietário ou representante  
Legal e qualificação na empresa  
 
OBS: ASSINATURA DO OUTORGANTE RECONHECIDA FIRMA COM O DEVIDO SELO 
DO CARTÓRIO. 
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ANEXO VI 
Licitação n° 044/2018 

Modalidade de Pregão Presencial n° 007/2018 
 
DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE  
Pelo presente, a empresa _______________________, situada à 
_____________________, devidamente inscrita no CNPJ n.º __________________, 
declara para fins de participação na Licitação denominada Pregão Presencial nº 007/2018 
, instaurada pelo Município de Volta Grande/MG, conforme edital supra referenciado, que 
assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos que forem 
apresentadas na presente licitação.  
Local e Data 
 ____________________________________________________________  
CARIMBO CNPJ  
_______________________________________  
Nome completo do proprietário ou representante  
Legal e qualificação na empresa  
 
OBS: ASSINATURA DO OUTORGANTE RECONHECIDA FIRMA COM O DEVIDO SELO 
DO CARTÓRIO.  
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ANEXO VII 
Licitação n° 044/2018 

Modalidade de Pregão Presencial n° 007/2018 
 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  
(Nome da Empresa) _______________________________, portadora do CNPJ nº 
______________, sediada em (endereço comercial) 
__________________________________, declara, para todos os efeitos legais, que 
conhece e concorda com todos os termos do Pregão em epígrafe e cumpre plenamente 
todos os requisitos de habilitação exigidos pelo Edital do Pregão, forma Presencial nº 
007/2018 e os termos constantes na Lei nº 10.520/02, para o presente processo licitatório.  
A empresa declara ainda que está ciente com as seguintes condições:  
√ Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos 
e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais. 
√ E ter ciência que “A falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na 
presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem 
prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas 
previstas na Lei 8.666/93”.  
Local e Data 
 ____________________________________________________________  
CARIMBO CNPJ  
_______________________________________  
Nome completo do proprietário ou representante  
Legal e qualificação na empresa  
 
OBS: ASSINATURA DO OUTORGANTE RECONHECIDA FIRMA COM O DEVIDO SELO 
DO CARTÓRIO. 
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ANEXO VIII 
Licitação n° 044/2018 

Modalidade de Pregão Presencial n° 007/2018 
 

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA  
Nome da Empresa _________________________inscrita no CNPJ/MF Nº _____, 
sediada (endereço completo) _______________________, declara sob as penas da Lei, 
para fins de participação do Pregão, na forma Presencial nº 007/2018 da Prefeitura 
Municipal de Volta Grande/MG, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para 
sua habilitação, bem como não se encontra em estado de Inidoneidade declarado ou 
suspensivo, por nenhum órgão da administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou 
do Distrito Federal, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  
DECLARO ainda ter ciência que “A falsidade de declaração prestada objetivando 
benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código 
Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções 
administrativas previstas na Lei 8.666/93”.  
Local e Data 
 ____________________________________________________________  
CARIMBO CNPJ  
_______________________________________  
Nome completo do proprietário ou representante  
Legal e qualificação na empresa  
 
OBS: ASSINATURA DO OUTORGANTE RECONHECIDA FIRMA COM O DEVIDO SELO 
DO CARTÓRIO. PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE/MG COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 Proc. nº: 044/2018  
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ANEXO IX 

Licitação n° 044/2018 
Modalidade de Pregão Presencial n° 007/2018 

 
DECLARAÇÃO DE OPÇÃO E DE ENQUADRAMENTO MICROEMPRESA/ME E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE/EPP  
___________________(nome / razão social) ________________, inscrita no CNPJ Nº 
_____________________________ por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. 
(a) ____________________, Portador da Carteira de Identidade nº ____________ e do 
CPF nº __________________, na Sessão Pública de Pregão, na forma Presencial de nº 
007/2018. Beneficiária do tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei 
Complementar nº 123/06. DECLARA ser: ( ) Microempresa ou ( ) empresa de Pequeno 
Porte, e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da lei nº 
123/06, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado.  
DECLARO ainda ter ciência que “A falsidade de declaração prestada objetivando 
benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código 
Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções 
administrativas previstas na Lei 8.666/93”.  
Local e Data 
 _____________________________________________________  
CARIMBO CNPJ  
_______________________________________  
Nome completo do proprietário ou representante  
Legal e qualificação na empresa  
 
OBS: ASSINATURA DO OUTORGANTE RECONHECIDA FIRMA COM O DEVIDO SELO 
DO CARTÓRIO. 
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ANEXO X 
Licitação n° 044/2018 

Modalidade de Pregão Presencial n° 007/2018 
 

MINUTA DO CONTRATO Nº _____ /2018 
 
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA CONCESSÃO REMUNERADA 
DA FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS 
SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL, MEDIANTE CRÉDITO EM CONTA, NO PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE VOLTA GRANDE/ MG E A 
EMPRESA .  
O Município de VOLTA GRANDE/MG, com sede na Av Arthur Pedras, nº 120, bairro 
Centro, Município de Volta Grande, aqui em diante denominado CONTRATANTE e de 
outro lado a Empresa_______________, situada ______________, CNPJ 
__________________, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o 
presente instrumento, regido pela Lei Federal n. 8.666/93 e Lei Federal n. 10.520/2002, o 
presente contrato de prestação de serviços.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO (art. 55, inciso I).  
O presente contrato tem por objeto a Contratação de Instituição Financeira para 
Concessão Remunerada da Folha de Pagamento, incluindo o pagamento de salário 
dos servidores ativos, inativos da administração direta do Poder Executivo 
Municipal, mediante crédito em conta, no período de 12 (doze) meses, conforme 
Termo de Referência que faz parte integrante deste instrumento, bem como todos os 
demais procedimentos constantes nos autos do processo administrativo nº 044/2018. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 55, 
inciso III).  
A contratada pagará pelo objeto do presente ajuste contratual o preço único e líquido de 
R$ ________(______) e sobre ele não incidirá qualquer desconto.  
O pagamento da oferta financeira será efetuado à vista e em moeda corrente nacional 
admitindo o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da assinatura do presente 
contrato e publicação no Diário Oficial da União D.O.U. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO (Art. 55, inciso 
IV).  
O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura;  
Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade 
superior, o prazo poderá ser prorrogado em até 60 (sessenta) meses. 
  
CLÁUSULA QUARTA – DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES (art. 55, 
inciso VII e XIII).  
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
Além de outras decorrentes de normas legais e da natureza do presente contrato, são 
obrigações da Contratada:  

 Prestar os serviços licitados em estrita conformidade com as especificações deste 
instrumento;  
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 Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com 
pessoal de sua contratação necessário à execução do objeto contratual, inclusive 
encargos relativos à legislação trabalhista;  

 Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 
prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou 
prepostos, à Contratante ou a terceiros.  

 Manter, por todo o período da execução, as condições que garantiram a sua 
habilitação, incluída a regularidade perante o INSS, FGTS e Fazenda Pública.  

 O prazo para implantação dos serviços, a serem executados de forma contínua, será 
de até 40(Quarenta) dias da assinatura do contrato, momento em que todos os sistemas 
necessários para início da prestação dos serviços devem estar perfeitamente 
implantados, de acordo com as exigências deste Termo de Referência, com aceite da 
equipe técnica da SEMAD. Esse prazo será considerado de transição/implantação para 
contratada assumir efetivamente os serviços, podendo ser modificado, desde que haja 
motivo justo e aceito pela SEMAD.  

 O Município e seus servidores serão clientes preferenciais da instituição financeira a 
quem for adjudicada à contratação em tela, sujeita às regras sobre tarifas bancárias 
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.  
 
Na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional de n.º 3.424 de 21/12/2006, 
ficam vedadas a cobrança de tarifas aos servidores públicos do Município de Volta 
Grande/MG para, no mínimo, os seguintes serviços:  

 Transferência, total ou parcial, dos créditos para outras instituições;  

 Saques, totais ou parciais, dos créditos;  

 Fornecimento de cartão magnético;  

 Fornecimento de 01 (um) extrato mensal.  
 
A instituição financeira vencedora do certame, a partir da data definida pelo Conselho 
Monetário Nacional no inciso II do art. 6º da Resolução n.º 3.424 de 21/12/2006, ou outra 
que venha a ser estabelecida, deverá dar opção aos servidores públicos que assim 
desejarem pela “conta salário” regulamentada pela resolução do Conselho Monetário 
Nacional n. º 3.402 de 06/09/2006.  

 Manter a capilaridade mínima prevista no Edital durante a vigência contratual;  

 Manter, permanentemente atualizado, para efeito de pagamento, cadastro dos 
servidores/funcionários ativos, inativos que são objeto do pagamento de pessoal, bem 
como dos seus representantes legais, sendo que a CONTRATANTE disponibilizará os 
arquivos necessários à sua operacionalização;  

 Operacionalizar os procedimentos previstos no Edital, com a participação da 
CONTRATANTE;  
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
Além de outras decorrentes de normas legais e da natureza do presente contrato, são 
obrigações da Contratante:  

 Fiscalizar a execução do presente contrato;  
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 Disponibilizar os recursos financeiros com um dia de antecedência da data prevista 
para o crédito para a realização do pagamento aos servidores, indicando expressa e 
individualmente os servidores beneficiários de cada pagamento;  

 Apresentar a relação de servidores para abertura das contas bancárias.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES E MULTAS (Art. 55, inciso VII).  
O não cumprimento do objeto do presente Contrato, e das demais cláusulas, implicará na 
aplicação de sanções a Contratada, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 
8.666/93.  
§ 1º - As sanções de que trata o “caput” desta cláusula, poderão ser das seguintes 
naturezas:  
a) Advertência;  
b) Multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho;  
c) Rescisão do Contrato;  
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
esta Prefeitura Municipal.  
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 autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administração os prejuízos causados, após decorrido o prazo 
da sanção aplicada.  
 
CLÁUSULA SEXTA (art. 55, inciso VIII e IX).  
A rescisão do presente contrato poderá ser:  

 Determinada por ato motivado da Administração;  

 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração;  

 Judicial.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO (art. 55, inciso XI).  
Fica este Contrato Vinculado ao Processo Administrativo nº. 044/SEMAD/2018 e as 
disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal n. 10.520/2002.  
 
CLÁUSULA OITAVA – ALTERAÇÃO (Art. 65).  
Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no 
artigo 65 da Lei 8.666/93, devidamente comprovado.  
 
CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO (Art. 67).  
Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei 8.666/93, fica designado o Secretário Municipal 
de Administração, para fiscalizar a execução do presente Contrato.  
 
CLAUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE  
A Contratada será responsável:  
a) Pelas indenizações decorrentes de danos ao Município de Volta Grande/MG ou a 
terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, culposa ou dolosa.  

b) Pela segurança de seus procedimentos e da segurança do posto de atendimento 
eletrônico, ainda que localizados em espaços públicos reservados;  
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c) Não cabe ao Município de Volta Grande/MG a responsabilidades por ações danosas 
praticadas por terceiros aos equipamentos, valores ou materiais sob responsabilidade da 
Contratada.  

d) A Contratada será responsável pelas providências necessárias para garantir os 
procedimentos de segurança aos seus equipamentos, assim como para os serviços 
operados nos postos de atendimento eletrônico em conformidade com a legislação 
vigente, devendo toda e qualquer ação ser previamente autorizada pelo Município de 
Volta Grande/MG.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO (art. 55, § 2º).  
As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Além Paraíba/MG, como único 
competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente 
Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro.  
E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.  

 
Volta Grande/MG, _____ de_____________ de 2.018. 

 
______________________________________________ 

JORGE LUIZ GOMES DA COSTA 
Prefeito do Município de Volta Grande/MG 

Contratante 
 
 

______________________________________________ 
Empresa Vencedora 

Contratada 
______________________________ 

 
 


