
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER

LEI N° 1.722/2012 DE 05 DE ABRIL DE 2012.

Autoriza o Chefe do Poder Executivo a realizar Licitação
na modalidade Concorrência Pública, do tipo maior preço,
tendo como objetivo a seleção de instituição financeira
para prestação de serviços ao Hospital Municipal Henrique
Lage e dá outras providencias.

HÉLIO LUIZ BUNN, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER, faço saber a todos os
habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores votou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 10 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a realizar Licitação na modalidade Concorrência
Pública, do tipo maior preço, tendo como objetivo a seleção de Instituição Financeira, autorizada pelo
Banco Central, com agencia sediada no município, para processamento da folha de pagamento de
todos os servidores ativos, inativos, comissionados, contratados, inclusive, aqueles que vierem a ser
admitidos futuramente pela administração do Hospital Municipal Henrique lage, mediante a abertura
de contas junto a Instituição vencedora; concessão de crédito consignado em folha de pagamento; e
de forma preferencial o pagamento a fornecedores, mediante crédito em conta corrente no banco
vencedor do certame; a quem preencher os requisitos do edital e ofertar proposta com maior valor. O
valor mínimo para proposta financeira é de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Art. 2° - O prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta) meses consecutivos e ininterruptos a
contar da data da assinatura do ins1rumento contratual.

Art. 3° - Será admitido nesta licitação, qualquer interessado que atender aos requisitos exigidos para
a modalidade concorrência pública, nos termos da lei de Licitações e Contratos.

Art. 4° - É vedada a participação de interessados que apresentem qualquer restrição de ordem legal,
ou que esteja em processo de liquidação, ou que possuir restrição de idoneidade.

Art. 5° - A participação no processo licitatório implica na integral e incondicional aceitação das
cláusulas e condições do presente edita!.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário.

LAURO MÜLLER, 05 DE ABRIL DE 2012.

Registrada na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Mural Público
junto ao átrio municipal na data supra.
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