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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

 

 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2019 - CPL/PMS 
(Processo nº 5383/2019-PMS) 

Parecer Jurídico : APROVA: 1.189/2019-PGM/PMS 
 
 
 

Razão Social: _______________________________________________________ 
CNPJ Nº. ___________________________________________________________ 
Endereço: ___________________________________________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________ 
Cidade: _______________ Estado: _____ Telefone: _________________________ 
Fax: ____________ Pessoa para contato: __________________________________ 
Recebemos, nesta data, 
 
 
 
 
Cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada, e seus anexos. 
 

 
Local: __________________, ___ de _____________ de 2019. 

 
_____________________________________ 

Assinatura 
 
 
Senhor Licitante, 
 
 
Visando a comunicação futura entre a CPL/PMS e licitante, solicito a Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do 
edital e remeter ao Pregoeiro da PMS. A não remessa do recibo exime ao Pregoeiro da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2019 - CL/PMS 

 

Processo Administrativo nº 5383/2019-SEMAD/PMS 
 
A Prefeitura Municipal de Santana, por intermédio da Central Municipal de Licitações – CL/PMS, e este Pregoeiro e equipe 
de apoio designados pelo Decreto 0453/2019 – PMS, levam ao conhecimento dos interessados que realizará LICITAÇÃO na 
modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL, do tipo MAIOR OFERTA, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, o qual 
será regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro 
de 2006, Lei Complementar 147 de 07 de Agosto de 2014, Lei Complementar nº 061 de 16 de novembro de 2009, Lei 
Municipal nº 1.189 de 19 de dezembro de 2017, Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e subsidiariamente, no que couber 
a Lei 8.666/93, e alterações posteriores pelo disposto no presente Edital e seus respectivos Anexos, e nas demais normas 
aplicáveis ao objeto deste certame. 

 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 003/2019 
 

RETIRADA DO EDITAL: inteiro teor estará à disposição dos interessados no site: https://santana.portal.ap.gov.br ou de 
2ª a 6ª feira, das 08:00 às 14:00 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Santana, situado à Avenida Santana, 2975 – 2º 

andar, sala da Central de Licitações – Bairro Paraíso, Santana - Amapá CEP: 68928-060 
 

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

LOCAL DA SESSÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - Avenida Santana, 2975 – 2º andar, sala da Central de 
Licitações – Bairro Paraíso, Santana - Amapá CEP: 68928-060 

 
INÍCIO DA DISPUTA: 30/08/2019, às 10h00min (horário de Brasília) 

 
O referido Edital foi aprovado pela Procuradoria Geral do Município, conforme Parecer nº 1.189/2019-PGM/PMS. 

 
Todas as referências de tempo do edital observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e dessa forma serão 
registradas no sistema Presencial. 
 

I – DO OBJETO 
 
1.1.  A presente licitação tem como objeto a Contratação de Instituição Financeira objetivando a prestação de serviços 
bancários de pagamento dos valores líquidos relativos à FOLHA DE PAGAMENTO da Prefeitura Municipal de 
Santana. 
1.2.  DA MODALIDADE 
A escolha desta modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, tipo MAIOR OFERTA, regulamentado na Lei nº 
10.520/2002 e no Decreto Federal nº 3.555/2005 e também pelo  poder executivo, através do Decreto Federal 5.450/05 que 
diz: 
 

“Art. 4o  Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória a 
modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica.” 

 
Apesar disso, em momento algum fica VEDADA a utilização do pregão na forma Presencial, mas sim, fica restrito 

a ser utilizado em hipóteses mais especificas, como em forma de fomento á economia local, resguardando o principio da 
Sustentabilidade, todavia, ante o parâmetro generalizador de toda a norma brasileira estabelecida e a omissão legal em 
casos extremamente especifícos, há uma margem de atuação para o gestor, denominada Discricionariedade, que há de ser 
utilizada para resguardar a Supremacia do Interesse Público. 
 Desta forma, objetivando uma melhor negociação com as Instituições Financeiras, justifica-se aqui com Fulcro nos 
princípios da Administração Publica, bem como os presentes na Constituição Federal, Contratação de Instituição Financeira 
objetivando a prestação de serviços bancários de pagamento dos valores líquidos relativos à FOLHA DE PAGAMENTO da 
Prefeitura Municipal de Santana. 
2.2. Em caráter de exclusividade: 
2.2.1 Centralização e processamento de créditos da folha de pagamento gerada pela Prefeitura Municipal de Santana, AP, 
a serem creditados em conta de titularidade de seus servidores ativos, no banco contratado. 
2.2.2. 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 o artigo 2º da Resolução 3.402/2006 do 
Banco Central. 
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2.2.3. A Prefeitura Municipal de Santana permitirá a instalação nas dependências da Prefeitura Municipal, de um PAB 
(Posto de Atendimento Bancário) e de um Terminal Eletrônico da Instituição Financeira contratada. Toda a estrutura e 
montagem destinada à instalação do PAB e autoatendimento eletrônico correrá por conta da instituição financeira. 
 
2.3. Sem caráter de exclusividade: 
2.3.1 Concessão de crédito aos servidores ativos, da Prefeitura Municipal de Santana, AP, mediante consignação em 
folha de pagamento. 
 

II – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO  
 
2.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato 

convocatório do pregão, na forma Presencial.  

2.2.  Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo 

de até vinte e quatro horas. 

2.3.  Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame, 

exceto se a alteração não afetar a formulação das propostas, conforme previsto no § 4º, do Art. 21 da Lei Nº 8.666/93; 

2.4. O(s) pedido(s) de esclarecimento(s) referente(s) ao presente ato convocatório deverá (ão) ser enviado(s) ao Pregoeiro, 

até 03 (três) dias úteis anterior à data fixada para abertura da sessão pública, por meio Presencial ou via internet, no 

seguinte endereço: Central de Licitações - Avenida Santana, 2975 – 2º andar – Santana e pelo e-mail: 

cpl_santana@hotmail.com, desde que comunicado ao pregoeiro. 

 
III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
7.1. Serão admitidos a participar deste Credenciamento somente os que estejam legalmente estabelecidos, para os fins do 

objeto pleiteado.  

7.3. Serão credenciadas tantas quantas Instituições financeiras que cumprirem com as exigências deste Edital. 

7.4. Os interessados poderão solicitar credenciamento a partir da data estipulada no preâmbulo, desde que cumpram todos 

os requisitos e que esteja vigente o presente Edital de Credenciamento.  

7.5. É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, no presente Credenciamento, de mais de 01 (uma) 

empresa.  

7.6. As proponentes deverão apresentar carta de apresentação com a indicação do representante credenciado para praticar 

todos os atos necessários em nome da proponente em todas as etapas do Credenciamento, ou documento que comprove 

sua capacidade de representar, no caso de sócio ou titular. 

7.7. Será vedada a participação de empresas quando: 

7.7.1 Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

7.7.2 Empresa suspensa de contratar com a Prefeitura Municipal de Santana/PMS; 

7.7.3 Empresa que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 

os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

7.7.4 Empresa cujo objeto social não explore ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação; 

7.7.5 Empresa que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação; 

7.7.6 Servidores desta Prefeitura Municipal de Santana, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93. 

7.7.7 Empresas que tenham em seu quadro de pessoal servidor ou dirigente do Governo do Estado do Amapá ou ainda 

membro efetivo ou substituto da Comissão de Credenciamento. 

IV - DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1. Os representantes legais deverão fazer seu credenciamento no ato da abertura da sessão pública deste PREGÃO, 

devendo identificar-se, exibindo Cédula de Identidade ou documento equivalente, para em seguida fazer a entrega dos 

envelopes, conforme subitens abaixo. 

4.2. SÓCIO, PROPRIETÁRIO, DIRIGENTE OU ASSEMELHADO: deverá apresentar o Estatuto ou Contrato Social 

juntamente com a (s) alteração (ões) que comprovem sua capacidade de representação legal, com expressa previsão dos 

poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser 

apresentada cópia da ata de reunião ou assembléia em que se deu a eleição. 

4.3. PROCURADOR: o credenciamento deverá ser feito por meio de Instrumento Público ou Particular de Mandato 

(procuração), com firma reconhecida em cartório, outorgando expressamente poderes para formular ofertas e lances de 

mailto:cpl_santana@hotmail.com
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preços, emitir declaração, receber intimação, interpor recurso e renunciar à sua interposição, assim como praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, em nome do Licitante.  

4.4. A procuração por instrumento particular deverá ser entregue juntamente com o Contrato Social e suas alterações, ou 

com o Estatuto Social e a ata de eleição da Diretoria em exercício, para se estabelecer a competência da outorga. 

4.5. A não apresentação ou incorreção nos documentos de credenciamento a que se refere este item 4, não excluirão o 

Licitante do certame, mas impedirão o seu representante de se manifestar e de responder pela empresa Licitante, de 

formular propostas e lances verbais, interpor recursos e de praticar qualquer outro ato inerente a este certame, salvo 

apresentar contrarrazões. 

4.6. O representante legal ou procurador do Licitante poderá, a qualquer tempo, ser substituído por outro, desde que 

devidamente credenciado, devendo ser observada a restrição constante do subitem 4.7. 

4.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante legal e/ou procurador para mais de uma empresa 

licitante, para disputar o mesmo item ou lote. 

Observação 1: Tais documentos, obrigatoriamente, sob pena de  não  ser  aceito o credenciamento,  deverão ser firmados 

pelos responsáveis pela empresa, como por quem estabeleceu o contrato social ou o estatuto de constituição, com 

permissão para outorgar poderes no que tange a sua representatividade.  

Observação 2:  A documentação necessária ao credenciamento  arrolada  na  alínea  "b",  bem como a procuração por 

instrumento público constante na alínea "c" deverão ser apresentadas por qualquer  processo de cópia, desde que 

autenticadas por Cartório competente ou por servidor da Administração, mediante apresentação do original.  
 

V – DO ENVELOPE DA PROPOSTA  
 
5.1 - O envelope da proposta deverá conter, em sua parte externa, a seguinte identificação: 
 

EMPRESA E CNPJ 

ENVELOPE I - PROPOSTA 

Pregão Presencial SRP n° 0xx/2019-CL/PMS 

CENTRAL DE LICITAÇÕES 

Endereço: Avenida Santana, 2975 – 2º andar, sala da Central de Licitações – Bairro Paraíso, Santana - Amapá CEP: 

68928-060. 

DATA DA LICITAÇÃO: xx/xx/2019 

 

A proposta de preço deverá ser grafada em moeda corrente nacional, numericamente em seus itens individuais e 

numericamente e por extenso em seu valor total e apresentada em língua portuguesa, datilografada ou impressa 

por qualquer meio Presencial em 1 (uma) via,em papel timbrado do Licitante, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 

contendo as especificações do objeto a que se refere esta licitação, devendo ainda ser numerada, datada e 

assinada na última folha e rubricada nas demais, por seu representante legal ou procurador, com poderes para o 

exercício da representação, na forma do item 4, deste Edital. 

 

5.2 - Os licitantes poderão cotar o objetos descritos no Termo de Referência - Anexo I, conforme modelo de 

proposta constante do Anexo III. 

5.3 - A proposta deverá ser apresentada em 01(uma) via digitada, a indicação do preço unitário e total do item, em moeda 

nacional, com indicação da marca, devidamente datada, rubricada por representante legal, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, e deverá conter, além de outras informações de livre disposição, o seguinte: 

5.3.1. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias; 

5.3.2. Valores dos itens e valor total em algarismos e ainda o valor total por extenso, expressos em moeda corrente 

nacional, para 60 meses de contratação; 

5.3.3. Declaração de que o valor total ofertado é líquido, não cabendo quaisquer deduções (encargos financeiros, taxas, 

tributos, despesas diretas ou indiretas, etc.). 

5.3.4. Não será aceita oferta inferior a R$ 7.051,551,49 (Sete Milhões, cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e 

um reais), 

5.4. Deverá compor o envelope I de Proposta as seguintes declarações: 

- Declaração de cumprimento dos  requisitos de habilitação (Anexo III); 

- Declaração de enquadramento como micro empresa e empresa  de  pequeno  porte (Anexo VI)  

- Declaração de elaboração da proposta ( Anexo VII),   
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5.6. Fica(m) vedada(s): 
a) Qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos; 
5.7. Uma vez iniciada a abertura do envelope “Proposta”, não serão permitidas quaisquer retificações que possam influir no 
resultado final deste Pregão, ressalvadas, apenas, aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas 
que serão avaliadas pela autoridade competente da PMS; 
5.8. Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o Pregoeiro convidará individualmente as licitantes 
classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir da licitante detentora da proposta de maior preço e 
as demais, em ordem decrescente de preços ofertados; 
5.9. A desclassificação da proposta da licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase de lances verbais; 
5.10. Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 
5.11. A licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, ficará excluída dessa etapa 
e terá mantido o seu último preço apresentado para efeito de ordenação das propostas; 
5.12. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes "Proposta" e "Documentação" em um único momento, 
em face do exame da proposta/documentação com os requisitos do edital, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser 
concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em ata e a 
continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente; 
5.13. A interrupção dos trabalhos de que trata o item anterior, somente dar-se-á, em qualquer hipótese, após a etapa 
competitiva de lances verbais; 
5.14. Os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro e pelos representantes legais das 
licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para 
prosseguimento dos trabalhos; 
5.15. Consideradas as ressalvas contidas neste edital, qualquer reclamação a respeito deverá ser feita, no ato da reunião, 
pelos representantes legais das licitantes presentes; 
5.16. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pela equipe 
de apoio e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão deste Pregão; 
5.17. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes "Documentação" não caberá desclassificar as 
licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 
julgamento; 
5.18. A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope “Documentação”, ou apresentar 
em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, salvo aquela permitida, temporariamente, para 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, será inabilitada, sem prejuízo de serem aplicadas, no que couberem, as 
penalidades previstas neste Pregão e demais cominações legais; 
5.19. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos 
que deveriam constar originariamente da proposta/documentação; 
5.20. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência promovida. 
5.21. O envelope "Proposta" deverá ser entregue, lacrado, na sessão pública designada no preâmbulo deste edital, 
contendo na parte externa a identificação da licitante (razão social, endereço e CNPJ), conforme especificado, abaixo:  
 

VI - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
6.1. No julgamento das propostas será adotado o critério do MAIOR OFERTA POR LOTE, observado as exigências 

estabelecidas neste edital e seus anexos.   

 

VII – DA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

7.1. As empresas que optaram pela condição de microempresa e empresa de pequeno porte, deverão declarar-se como tais 

nos termos do Anexo VI.  

7.2. A falsidade de declaração prestada, objetivando benefícios da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, 

regulamentada pelo Decreto n.º 6.204, de 5 de setembro de 2007,  sujeitará  a  licitante à pena do artigo 299 do Código  

Penal e de outras figuras penais pertinentes,  com o  imediato envio de cópias correspondentes ao Ministério Público,  sem 

prejuízo do enquadramento  em  outras  figuras penais e da sanção prevista no item 22.1 (SANÇÕES ADMINISTRATIVAS) 

deste edital.  
A abertura da sessão pública deste Pregão ocorrerá na data e na hora indicadas no preâm bulo deste Edital, e será 

conduzida pelo Pregoeiro, na data e horário citado no preambulo do edital; 
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VIII - PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO.  
 
8.1. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, antes do início da sessão, os Licitantes devem comprovar, por 
instrumento próprio, poderes para praticar todos os atos inerentes ao certame, entre eles, formulação de ofertas e lances 
verbais, conforme prevê o credenciamento neste Edital; 
8.2. Iniciada a abertura dos envelopes de propostas, não será permitida a participação no certame de outros licitantes; 
8.3. Aprovados os credenciamentos, serão lançados em ata os nomes dos representantes legais ou procuradores dos 
Licitantes; 
8.4. O julgamento das propostas observará a seguinte ordem: 
a) Abertura da proposta e registro de seu preço; 
b) Conformidade da proposta; 
c) Ordenação dos proponentes em ordem crescente para ofertar lance; 
d) Fase de lances; 
e) Definição da proposta classificada em 1º lugar; 
f) Aplicação da LC 123/2006 e Lei nº 1.189/2017-PMS suas alterações; 
g) Negociação com o pregoeiro; 
h) Declaração da proposta classificada em 1º lugar; 
i) Rodada única de lances para aferição do 2º e demais colocados; 
j) Aceitação; 
k) Habilitação; 
l) Declaração vencedor; 
m) Adjudicação. 
8.5. Aberta a sessão, após o credenciamento, os interessados ou seus representantes legais entregarão ao pregoeiro, em 
envelopes separados, a proposta de preços e a documentação de habilitação; 
8.6. - PROPOSTA DE PREÇOS - Constatada a inviolabilidade dos envelopes, o Pregoeiro procederá à abertura do 
ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS; 
8.7. As Propostas de Preços serão organizadas em ordem crescente de preços e rubricadas pelo Pregoeiro e sua Equipe de 
Apoio, e ao final da sessão submetida aos Licitantes presentes, para querendo, rubricá-las; 
8.7.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado critério de menor preço por item, conforme definido no 
preâmbulo deste Edital, observadas as especificações e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade exigidos no 
Edital. 
8.7.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas 
ofertas dos demais licitantes. 
8.8. Na análise de conformidade das propostas, será verificado o atendimento do detalhamento geral das especificações e 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
8.9. A análise da aceitabilidade e classificação das propostas de preços compreenderá o exame da compatibilidade das 
características dos serviços ofertados com as especificações e condições de fornecimento indicadas no ANEXO I – TERMO 
DE REFERÊNCIA. 
8.10. Serão consideradas inaceitáveis e desclassificadas as propostas: 
a) que não atenderem às condições exigidas neste Edital e em seus Anexos, principalmente se na proposta não constar as 
especificações, no que couber. Também se aplicará quanto ao fator garantia dos serviços, desde que previsto no Termo de 
Referência;  
b) cujos preços após a rodada de lances e/ou negociação ficarem superiores ao estimado pelo órgão solicitante; 
c) cujos preços totais forem simbólicos ou irrisórios, ou manifestamente inexequíveis. Serão considerados inexequíveis 
aqueles preços cuja viabilidade não tenha sido demonstrada pelo Licitante, quando requeridos. 
8.11. Fase de Lances - Participarão da fase de lances todos os licitantes credenciados com poderes para ofertar lances e 
cuja proposta esteja em conformidade com o edital. 
8.12. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser 
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes ao anteriormente ofertado pelo concorrente. 
8.13. A ordem para os licitantes ofertarem lance será em rodada de lance, com valores crescentes. Iniciando-se pelo lance 
do proponente da menor proposta de preços até o último lance pertencente à proposta de maior valor, estabelecida como 
rodada completa de lances. 
8.14. É garantido ao licitante o direito de ofertar lance em cada rodada completa, até que desista da disputa, ou quando na 
abertura da rodada de lances só restar sua proposta. 
8.15. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da 
etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
8.16. Iniciada a primeira rodada de lances, esta só se encerrará quando todos os licitantes presentes tiverem se 
manifestado, iniciando-se em seguida novas rodadas, com exclusão dos desistentes, até quando na abertura da última 
rodada de lances só restar uma proposta – sem concorrente para cobri-la, que será definida como proposta classificada em 
1º lugar. 



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
CENTRAL DE LICITAÇÕES 

 

7 

 

8.17. Encerrada a fase de lances com a definição da proposta classificada em 1º lugar, será assegurado nos termos do art. 
45, I da Lei Complementar nº 123/2006, preferência para contratações de microempresas e empresas de pequeno porte, 
mediante aplicação do empate ficto, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta melhor 
classificada. E aplicação da Lei 1.189/2017, preferência para contratações de empresas, sediadas no município de Santana, 
será convocado pelo pregoeiro para apresentar valores sejam iguais ou até 10% (dez por cento) à proposta melhor 
classificada.  
8.18. Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte ou a sediadas em Sanatana, mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta, menor que a classificada em primeiro lugar nos lances, sob pena de preclusão de seu direito de 
preferência; 
II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte ou sediadas no município, na forma do 
inciso anterior, será convocada a remanescente que porventura se enquadrem na hipótese do subitem anterior, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. Havendo empate, será realizado sorteio; 
III - o disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
microempresa, empresa de pequeno porte ou empresa sediada no município de Santana. 
8.19. Finalizada a etapa da opção do direito de preferência, o Pregoeiro negociará com o detentor da proposta classificada 
em 1º lugar na fase de lances e em seguida examinará quanto à aceitabilidade do preço em relação ao estimado para a 
contratação e sua exeqüibilidade, caso positivo, declarará a proposta como classificada em 1º lugar. 
8.20. Em seguida, será realizada uma única rodada de lances com todos os licitantes, a exceção do primeiro classificado 
para determinar o segundo e demais colocados, na ordem de lances já estabelecida no item 8.13. Nesta rodada de lances o 
licitante poderá ofertar lance com valor inferior ao último por ele mesmo ofertado e diferentedos já registrados pelo 
pregoeiro. 
8.21. Haverá empate entre dois ou mais licitantes quando houver igualdade de preços entre as propostas escritas e não 
haja lances para definir o desempate. Neste caso o desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado durante a 
sessão do presente Pregão. 
8.22. Fase de Habilitação - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro procederá à abertura do 
envelope contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do Licitante que apresentou a proposta classificada em 1º lugar, 
para verificação do atendimento às condições de habilitação fixadas neste Edital, observado o saneamento previsto no item 
8.29 e o seguinte procedimento:  
8.22.1. Se a proposta classificada pertencer a uma microempresa ou empresa de pequeno porte e cumprir os requisitos de 
habilitação do edital será declarada vencedora. Se a documentação quanto à regularidade fiscal apresentar alguma 
restrição, ainda assim, será declarada vencedora e assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogados por igual 
período, para regularização, iniciando-se a contagem do prazo a partir deste momento. 
8.22.1.1. Caso o licitante não regularize sua situação fiscal será inabilitada e o Pregoeiro fará a abertura do envelope da 
documentação do licitante da proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente. 
8.22.2. Se a proposta classificada não pertencer a microempresa ou empresa de pequeno porte e cumprir os requisitos de 
habilitação do edital será declarada vencedora. Caso contrário, o Pregoeiro chamará o licitante da proposta classificada em 
segundo lugar, negociará o preço e em seguida procederá ao exame da habilitação, e assim sucessivamente, até que uma 
oferta e seu autor atendam, integralmente, aos requisitos contidos no Edital, quando o licitante habilitado será declarado 
vencedor. 
8.23. Se a melhor proposta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta 
que atenda ao Edital. 
8.24. O Licitante declarado vencedor deverá apresentar ao Pregoeiro, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a sessão 
que lhe adjudicou o objeto deste pregão, nova proposta escrita de preços contemplando o lance final ofertado. O 
descumprimento dessa condição importará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste edital, sendo facultado à administração do órgão promotor do certame, convocar os licitantes remanescentes 
na ordem de classificação. 
8.25. Quando o critério definido for o menor preço por item, também será examinada a aceitabilidade dos preços de cada 
item que compõem o lote confrontando-os com o estimado pelo Órgão Solicitante. No caso da recusa da readequação, o 
pregoeiro informara a autoridade superior do ocorrido, cabendo a ela a verificação; no mercado, dos preços praticados. 
8.26. Não será admitida desistência de propostas escritas ou lances ofertados, sujeitandose o Licitante desistente às 
penalidades constantes no subitem XXII – Sanções Administrativas deste Edital.  
8.27. As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão verificadas quanto a erros, os quais serão 
corrigidos pelo Pregoeiro da forma seguinte: 
8.27.1. Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por extenso; 
8.27.2. Erro de transcrição das quantidades previstas no edital: o resultado será corrigido, mantendo-se o preço unitário e 
corrigindo-se a quantidade e o preço total; 
8.27.3. Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente será retificado, mantendo-se o preço unitário 
e a quantidade e corrigindo-se o produto; 
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8.27.4. Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando-se a soma; 
8.27.5. Na hipótese de erro no preço cotado não será admitida retificação. 
8.28. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja 
possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de 
Pregão Presencial. 
8.29. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata 
e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
8.30. Havendo falha da documentação habilitatória, desde que esta retrate situação fática ou jurídica já existente na data 
estipulada da abertura da licitação, será aberto o prazo para seu saneamento em dois dias úteis, sob pena de inabilitação. 
8.31. A melhor proposta que atender as exigências do Edital será declarada vencedora, sendo lhe adjudicado o objeto do 
certame pelo Pregoeiro ou pela autoridade do órgão promotor da licitação no caso de interposição de recurso.  
 

IX – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
9.1. Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no local, dia e hora determinada no preâmbulo deste Edital, 
em envelope, devidamente lacrados e atender os requisitos, sob pena de inabilitação. 
 

EMPRESA E CNPJ 

ENVELOPE II - HABILITAÇÃO 

Pregão Presencial SRP n° 003/2019-CL/PMS 

CENTRAL DE LICITAÇÕES 

Endereço: Avenida Santana, 2975 – 2º andar, sala da Central de Licitações – Bairro Paraíso, Santana - Amapá CEP: 

68928-060. 

PREGOEIRO: Jhon B. Barroso Garçon 

 
9.2. Para a habilitação todos licitantes, deverão apresentar a seguinte documentação: 
 
9.3.  HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) Estatuto Social de Sociedade Anônima, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
a.1) Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva, conforme legislação em vigor; 
a.2) O estatuto social das sociedades por ações deverá estar publicado na imprensa oficial da União, Distrito Federal 
ou do Estado, conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia e em jornal de grande circulação editado na 
localidade em que está situada a sede da companhia (artigo 289 da Lei nº 6.404/76); 
b) Autorização para Funcionamento expedido pelo BACEN - Banco Central do Brasil; 
c) Os documentos relacionados no subitem “a” não precisarão constar do 
Envelope nº 2 - Habilitação se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
5.2- QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL 
a) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s) expedido(s), por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, no qual se indique que a empresa já prestou os serviços; 
a.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) estar necessariamente em nome do licitante e indicar o gerenciamento e 
processamento de Folha de Pagamento de, no mínimo, 1.450 funcionários. 
9.4.  REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou 
outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões: 
c.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
c.2) Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela 
Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou 
declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei; e 
c.3) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pela Secretaria Municipal 
de Finanças; 
d) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS mediante a apresentação da CND - 
Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa; 
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e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 
(FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, 
em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011. 
9.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Apresentação do 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 atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta, observadas as seguintes previsões: 
a.1) Os documentos devem ser registrados e arquivados na junta comercial; 
a.2) A licitante deverá apresentar a prova de publicação do Balanço nos termos da legislação vigente e a certidão de 
arquivamento na Junta Comercial; 
b) 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 legislação vigente do Banco Central do Brasil; 
b.1) A instituição poderá apresentar a cópia do último DLO - Demonstrativo de Limites Operacionais, enviado ao Banco 
Central do Brasil, nos termos da legislação vigente, para demonstrar o IB - Índice de Basiléia. 
9.6. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
a) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra 
em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme legislação vigente. 
b) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal, assegurando que 
atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho (parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual) 
Anexo VIII deste Edital. 
9.7- DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
9.7.1- Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório 
competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por 
um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação; 
9.7.2- Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos 
em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 
9.7.3- Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, esta Prefeitura aceitará como válidas as 
expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas; 
9.7.4- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os 
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz; 
9.7.5- Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação do licitante; 
9.7.6- O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta na internet nos sites dos órgãos expedidores 
para verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico 
 

X - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

10.1. Declarado o vencedor, o proponente que desejar recorrer contra decisões do pregoeiro, poderá fazê-lo manifestando 

IMEDIATO E MOTIVADAMENTE, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos após a declaração do vencedor, sua intenção 

com a síntese das suas razões exclusivamente por meio do Sistema Presencial, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias 

para apresentação por escrito das razões do recurso. Os demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar contra 

razões em igual número de dias que se iniciará no término do prazo do recorrente, conforme artigo 26, caput, do Decreto nº 

5.450, de 31 de maio de 2005; 

10.2. Fica assegurado aos licitantes vista imediata dos autos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de 

recursos e de contra razões; 

10.3. Caso os autos do processo não estejam disponíveis para vista dos licitantes interessados, o prazo para recurso será 

suspenso. 

10.4. A falta de manifestação imediata e motivada, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos após a declaração do vencedor, 

importará a decadência do direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor. 

10.5. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo ou forma legal, ou subscritos por representante não 

habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente; 

10.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insusceptíveis de aproveitamento; 

10.7. Os recursos contra decisões do pregoeiro só serão submetidos à apreciação ao tomarem forma de processo por meio 

de entrada no protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, no horário de expediente das 8h às 14h, localizada 
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na Avenida Santana, 2975 - Bairro Paraíso, Santana - Amapá CEP: 68928-060, procedimento também adotado para os 

pedidos de impugnação; 

10.8. A decisão em grau de recurso, quando não deferida pelo pregoeiro, será submetida à apreciação da Autoridade 

Competente e, se mantida, será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, por meio de comunicação no 

CHAT DE MENSAGENS; 

10.9. Reconsiderada a decisão pelo pregoeiro, será aberto prazo para os licitantes recorrerem da nova decisão proferida. 

10.10. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto 

e homologará o procedimento licitatório. 

 
XII - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

12.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro na hipótese de inexistência de recursos. 

Após a adjudicação o processo será encaminhado, devidamente instruído, à autoridade competente, para homologação; 

12.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e 

homologará o procedimento licitatório. 

 
XIII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

13.1.  Abrir e manter, sem ônus para a contratante, a usualmente denominada conta salário para os servidores ativos, da 
Prefeitura Municipal, efetuando a coleta de dados, documentos e assinaturas necessários, no local e horário de trabalho 
(dentro do horário de atendimento bancário), para efeito de recepção de depósito de salários, subsídios e valores dos 
créditos informados pela contratante em relatórios de folha de pagamento, sendo facultado, a critério do servidor, a 
conversão da conta salário em conta corrente. 
13.2. Efetuar os créditos dos pagamentos nas contas dos servidores, sem qualquer custo, em conformidade com as 
informações repassadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA; 
13.3. Instalar o PAB e o terminal de autoatendimento, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
assinatura do Termo de Permissão de Uso; 
13.4. A instituição financeira contratada deve assegurar a faculdade de transferência (PORTABILIDADE), com 
disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles livremente 
abertas, em conformidade com o artigo 2º da Resolução 3.402/2006 do Banco Central; 
13.5. Os serviços ofertados deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas 
pelos órgãos competentes de controle e fiscalização, bem como às normas e legislações alusivas às Instituições 
Financeiras, além de atender à Lei Federal nº 11.0711/90 (Código de Defesa do Consumidor) no que for pertinente; 
13.6. A instituição financeira deverá ter sistema informatizado compatível com o da contratante, para que todas as 
operações sejam processadas por meio eletrônico e on-line, sendo que no caso de incompatibilidade, todas as despesas 
necessárias para tal adaptação correrão por conta da contratada; 
13.7. A instituição bancária deve-se aprimorar e inovar sempre os produtos e serviços oferecidos aos servidores 
municipais e manter uma assessoria especializada em análises confiáveis de seus investimentos e taxas de retorno 
compatíveis do mercado; 
13.8. Responder por todos os impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir 
sobre os respectivos serviços a serem prestados; 
13.9. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
13.10. Reparar ou corrigir, dentro do prazo estipulado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, os eventuais 
vícios, defeitos ou incorreções constatadas pela fiscalização dos serviços; 
13.11. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, não assume qualquer responsabilidade pelos compromissos 
assumidos por seus servidores; 
13.12. É vedada a subcontratação de outra instituição financeira, mesmo que seja sua controlada ou controladora, para 
execução total ou parcial dos serviços, objeto desta licitação; 
13.13. Manter no mínimo 01 (um) caixa funcionando diariamente no PAB, sem interrupção, seja por motivo de férias, 
descanso semanal ou demissão;  
13.14. Efetuar o pagamento de impostos e eventuais multas aplicadas por autoridade federal, estadual ou municipal, 
relacionados com a atividade explorada; 
13.15. Identificar os funcionários em serviço com uso permanente de crachá da instituição; 
13.16. Não haverá qualquer solidariedade entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE SANTANA, e a 
CONTRATADA, quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus empregados, cabendo a ele 
assumir, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação empregatícia; 
13.17. Manter vigilância armada durante o horário de funcionamento do expediente bancário, sem custos ao município; 
13.18. Os serviços de limpeza do PAB são de inteira responsabilidade da contratada; 
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13.19. Deverá ser oferecida aos servidores municipais uma cesta de serviços, isenta de cobrança, compreendendo no 
mínimo os produtos/serviços abaixo: 
a) abertura de conta salário, sem nenhum tipo de cobrança de tarifa durante a utilização da mesma; 
b) abertura de conta corrente; 
c) talonário de cheque mensal com 10 (dez) folhas, desde que o cliente reúna os requisitos necessários à utilização 
de cheques, conforme a regulamentação em vigor e condições compactuadas; 
d) fornecimento de até 04 (quatro) extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos 30 (trinta) dias por meio 
de guichê de caixa e/ou terminal de autoatendimento. 
e) fornecimento de cartão na função débito; 
f) fornecimento de segunda via do cartão débito, exceto nos casos decorrentes de perda, roubo, danificação e outros 
motivos não imputáveis à instituição financeira; 
g) realização de no mínimo 10 (dez) saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de 
cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento; 
h) realização de no mínimo 02 (duas) transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em 
guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet; 
i) realização de consultas mediante utilização da internet; 
j) fornecimento até 211 de fevereiro de cada ano, do extrato consolidado, discriminando, mês a mês, os valores 
cobrados no ano anterior relativos a tarifas; 
k) compensação de cheques; 
l) realização de 20 (vinte) pagamentos diversos no autoatendimento; 
m) prestação de quaisquer serviços por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar 
exclusivamente meios eletrônicos; 
n) manutenção de conta, inclusive no caso de não haver movimentação. 
13.20. Para os servidores que receberão sua remuneração em conta exclusivamente salários, não será cobrada tarifa 
dos serviços. 
13.21. Será concedido à Instituição Bancária vencedora do certame o direito de disponibilizar aos servidores da 
Administração, empréstimos, sem exclusividade, mediante consignação das parcelas em folha de pagamento. 
 

XIV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

14.1. Centralizar os recursos mensais da folha de pagamento de seus servidores ativos na instituição financeira 

contratada; 

14.2. Informar sempre que solicitado pela CONTRATADA, o saldo da margem consignável dos salários, por ocasião da 

solicitação de empréstimos; 

14.3. Enviar mensalmente por meio eletrônico, com dois dias de antecedência da efetivação do crédito na conta dos 

servidores ativos, os relatórios com todos os dados que possibilitem a instituição financeira efetuar os créditos e as 

transferências nas contas indicadas; 

14.4. Transferir para conta corrente indicada pela instituição financeira contratada, no mês seguinte ao da assinatura do 

contrato, todos os recursos financeiros e administrativos necessários para que seja efetuada a folha de pagamento dos 

servidores; 

14.5. Disponibilizar espaço físico, para a Contratada instalar um posto de serviço e no mínimo um terminal para 

atendimento eletrônico nas dependências da sede da Prefeitura Municipal, mediante permissão de uso, sem qualquer ônus 

(relativo à utilização do espaço em si) para a Contratada; 

14.6. Disponibilizar a pirâmide salarial dos servidores; 

14.7. Prestar todo o apoio necessário a CONTRATADA para que seja alcançado o objeto do termo em toda a sua 

extensão. 

 
XVII – DA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

15.1. Conforme descrito no Termo de Referencia, anexo I do Edital. 

15.2. Caberá a fiscalização do Contrato ao Coordenador do Núcleo de Compras da SEMAD, e nos impedimentos e/ou 

afastamentos legais do fiscal titular caberá ao servidor substituto da referida chefia. Na impossibilidade de fiscalização por 

ambos será designado novo substituto pela Secretária Municipal de Administração; 

15.3. A ação de fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais, inclusive perante 

terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público 

ou de seus gestores; 

15.4. As informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada deverão ser prestados pelos fiscais do Contrato. 
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15.5. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se em desacordo com 

os termos do Termo de Referência. 

15.6. Quaisquer exigências da CONTRATANTE, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela 

CONTRATADA. 

 
XVI – DA REMUNERAÇÃO À CONTRATANTE 

16.1. A contratada repassará a esta Prefeitura pelo direito de exploração do objeto deste certame, a importância total do 

lance feito presencialmente em duas parcelas, em moeda corrente nacional mediante crédito em conta corrente, cuja 

abertura é de inteira responsabilidade da Contratada. 

16.2. O valor restante da proposta comercial, que corresponde a 50% (dez por cento), será repassado a CONTRATANTE, 

em até 10 dias uteis após a comprovação das seguintes condições:  

a) Entrega e validação do arquivo dos servidores públicos vinculados à folha de pagamento em layout fornecido pela 

contratada. 

b)Comprovação da publicação da Homologação. 

16.3. Os valores referente à segunda parcela serão creditado em até 10 dias uteis após a comprovação dos seguintes 

requisitos: 

a) Processamento do 1° crédito de salário pela contratada. 

16.4. Em caso de atraso no pagamento, a Contratada deverá pagar a Prefeitura de Santana-AP a multa de 2% (dois por 

cento) incidente sobre o valor total da proposta, acrescida de atualização monetária, e juros de mora de 12% (doze por 

cento) ao ano, além de sujeitar-se às penalidades previstas neste instrumento. 

16.4.1. No caso acima, o valor será atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo 

IBGE. 

16.5. A Contratada não receberá qualquer tipo de remuneração direta oriunda dos cofres da CONTRATANTE pelos serviços 

objeto desta licitação, ou pela prestação de serviços correlatos. 

 

XVII - DAS SANÇÕES  

 

17.1. De acordo com o especificado no Termo de Referencia, anexo I do Edital e; 

17.2. Àquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar a 

documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 

ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e de contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos, sem 

prejuízo das multas previstas no edital e no contrato, e das demais cominações legais, sendo-lhe assegurado o direito à 

ampla defesa. 

17.3. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o 

contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes. 

 
XVIII – DAS PENALIDADES  

 

18.1. Com fundamento no Artigo 7º, da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com o Prefeitura Municipal 

de Santana, e será descredenciada do cadastro de fornecedores da Prefeitura de Sanatana, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, garantido contraditório e ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa a licitante adjudicatária que: 

a. Não assinar a Ata de Registro de Preços, retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo 

de validade de sua proposta.  

b. Deixar de entregar documentação exigida neste Edital. 

c. Apresentar documentação falsa.  

d. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto. 

e. Não mantiver a proposta. 

f. Falhar ou fraudar na execução do contrato. 

g. Comportar-se de modo inidôneo. 

h. Para os fins deste item, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos no Artigo 90, 92, 93, 94, 95 e 96 da Lei nº 

8.666/93.  

i. Fizer declaração falsa. 
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j. Cometer fraude fiscal. 

18.2. A licitante estará sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor contratado para a contratação quando incorrer em 

uma das hipóteses da condição anterior. 

18.3. Com fundamento nos Artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de atraso 

injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das  

responsabilidades civil e criminal, assegurado contraditório e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

a. Multa de: 

1) 0,2% ao dia sobre o valor adjudicado caso material seja entregue com atraso, limitada a 15 (quinze) dias. Após, o décimo 

quinto dia e a critério da Administração, no caso de 

entrega com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, 

nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 

unilateral da avença. 

2) 5% pela inexecução parcial do objeto sobre o valor total da Nota de Empenho. 

3) 10% sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 

b. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com o Governo do Estado do Amapá, pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 

c. 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. Neste 

caso será concedida a reabilitação sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos. 

18.4. A sanção de multa poderá ser aplicada à Contratada juntamente com a suspensão temporária e declaração de 

inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, descontando-a do 

pagamento a ser efetuado. 

 

XIX - DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO  

 

19.1. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

19.2. A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e 

formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

XX - DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO  

 

25.1. A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento quando eivado de vício 

insanável mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

25.2. A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e 

formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

25.3. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração. 

25.4. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que diretamente 

dependam ou se trate de conseqüência do ato anulado. 

25.5. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente 

os atos a que ela se estende. 

25.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato, 

ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

25.6.1. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver 

executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja 

imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. 

25.7. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados. 

 

XXVI – DOS ANEXOS 

 
26.1. São partes integrantes do presente Edital: 
ANEXO I – Termo de Referência; 

ANEXO II – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica; 
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ANEXO III – Modelo de Proposta; 

ANEXO IV - Declaração de Não possuir funcionário menor de 18 anos.* 

ANEXO V - Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento como ME ou EPP, e; 

ANEXO VII – Minuta do Contrato. 

 

XXVII - DO FORO 

 

27.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Santana - AP, com exclusão de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 
 

Santana-AP, 15 de Outubro de 2019 
 
 

____________________________________ 

Jhon Brennon Barroso Garçon - PREGOEIRO 

Decreto 453/2019-PMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
CENTRAL DE LICITAÇÕES 

 

15 

 

 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1.  OBJETO:  
 
1.1. Contratação de Instituição Financeira, Pública ou Privada, para operar os serviços e 

gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos servidores ativos da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, AP, com exclusividade, sem ônus para a contratante, pelo 

prazo de 60 (sessenta) meses. 

1.2. Será assegurado a todos os servidores e funcionários da Administração Pública Municipal, ativos, 

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. Contratar, por meio de regular procedimento licitatório, a prestação de serviços de centralização 
e processamento de folha de pagamento de todos os servidores e funcionários da Administração 
Pública Municipal, ativos, e ocupar, através de permissão não onerosa de espaço público, para 
instalação do PAB (Posto de Atendimento Bancário), numa área localizada no hall da Prefeitura 
Municipal de Santana, situada na Av. Santana, 2913 - Paraíso, Santana - AP, 68928-060, em Santana,  
perfazendo um total de  60,10 m2, e de um terminal Eletrônico. 
 
3.  DESCRIÇÃO DO OBJETO: 
3.1. Em caráter de exclusividade: 

3.1.1 Centralização e processamento de créditos da folha de pagamento gerada pela 

Prefeitura Municipal de Santana, AP, a serem creditados em conta de titularidade 

de seus servidores ativos, no banco contratado. 

3.1.2.     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 o 
artigo 2º da Resolução 3.402/2006 do Banco Central. 

3.1.3. A Prefeitura Municipal de Santana permitirá a instalação nas dependências da 
Prefeitura Municipal, de um PAB (Posto de Atendimento Bancário) e de um 
Terminal Eletrônico da Instituição Financeira contratada. Toda a estrutura e 
montagem destinada à instalação do PAB e autoatendimento eletrônico correrá por 
conta da instituição financeira. 

 
3.2. Sem caráter de exclusividade: 

3.2.1 Concessão de crédito aos servidores ativos, da Prefeitura Municipal de Santana, AP, 

mediante consignação em folha de pagamento. 
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4. CRITÉRIO DE ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA: 

4.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério da MAIOR OFERTA DE 

PREÇO, referente aos serviços de processamento e gerenciamento da Folha de Pagamento, 

pelo período de 60 (sessenta) meses, observadas as especificações técnicas e os parâmetros 

mínimos de desempenho e qualidade.  

4.1.1.  O valor ofertado deverá ser líquido, não cabendo à contratada a retenção de parcela 
ou percentual a qualquer título. 

 
4.1.5. PIRÂMIDE SALARIAL:  

ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

VINCULO QTDE VALOR BRUTO VALOR LIQUIDO 

EFETIVOS 1767 5.693.924,00 4.607.050,52 

CONTRATOS 1288 1.827.751,84 1.652.607,43 

COMISSIONADOS 259 465.065,36 413.583,26 

DEMAIS VINCULOS 155 408.951,46 378.310,28 

TOTAL GERAL 3469 8.395.692,66 7.051.551,49 

 
Sendo que o valor líquido da Folha no mês de abril/2019 foi de: R$ 7.051.551,49 (Sete Milhões, 
cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta nove centavos) 
 
 
5. FORMA E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 

5.1. A CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento do valor ofertado em até 10 (dez) dias 

corridos da data de assinatura do contrato, mediante ordem bancária creditada em conta 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, a ser indicada pela Secretaria Municipal de 

Finanças. 

 
6. DA IMPLANTAÇÃO DO PAB (POSTO ATENDIMENTO BANCÁRIO) E AUTOATENDIMENTO:  

6.1. A licitante vencedora deverá instalar um PAB (Posto de Atendimento Bancário) e 

Autoatendimento na sede do município em até 30 (trinta) dias a contar da data de 

assinatura do Termo de Permissão de Uso. 

6.2. A CONTRATADA deverá manter funcionários suficientes para atender a demanda dos 

funcionários, os quais não terão qualquer vínculo empregatício com a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTANA. 

 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

7.1. Centralizar os recursos mensais da folha de pagamento de seus servidores ativos na 

instituição financeira contratada; 
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7.2. Informar sempre que solicitado pela CONTRATADA, o saldo da margem consignável dos 

salários, por ocasião da solicitação de empréstimos; 

7.3. Enviar mensalmente por meio eletrônico, com dois dias de antecedência da efetivação do 

crédito na conta dos servidores ativos, os relatórios com todos os dados que possibilitem 

a instituição financeira efetuar os créditos e as transferências nas contas indicadas; 

7.4. Transferir para conta corrente indicada pela instituição financeira contratada, no mês 

seguinte ao da assinatura do contrato, todos os recursos financeiros e administrativos 

necessários para que seja efetuada a folha de pagamento dos servidores; 

7.5. Disponibilizar espaço físico, para a Contratada instalar um posto de serviço e no mínimo 

um terminal para atendimento eletrônico nas dependências da sede da Prefeitura 

Municipal, mediante permissão de uso, sem qualquer ônus (relativo à utilização do espaço 

em si) para a Contratada; 

7.6. Disponibilizar a pirâmide salarial dos servidores; 

7.7. Prestar todo o apoio necessário a CONTRATADA para que seja alcançado o objeto do 

termo em toda a sua extensão. 

 
8. DAS OBRIGAÇÕES MINIMAS DA CONTRATADA 

 
8.1. Abrir e manter, sem ônus para a contratante, a usualmente denominada conta salário 

para os servidores ativos, da Prefeitura Municipal, efetuando a coleta de dados, 

documentos e assinaturas necessários, no local e horário de trabalho (dentro do horário 

de atendimento bancário), para efeito de recepção de depósito de salários, subsídios e 

valores dos créditos informados pela contratante em relatórios de folha de pagamento, 

sendo facultado, a critério do servidor, a conversão da conta salário em conta corrente. 

8.2. Efetuar os créditos dos pagamentos nas contas dos servidores, sem qualquer custo, em 

conformidade com as informações repassadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA; 

8.3. Instalar o PAB e o terminal de autoatendimento, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de assinatura do Termo de Permissão de Uso; 

8.4. A instituição financeira contratada deve assegurar a faculdade de transferência 

(PORTABILIDADE), com disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de 

depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles livremente abertas, em conformidade 

com o artigo 2º da Resolução 3.402/2006 do Banco Central; 

8.5. Os serviços ofertados deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões 

e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle e fiscalização, bem como às 
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normas e legislações alusivas às Instituições Financeiras, além de atender à Lei Federal nº 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) no que for pertinente; 

8.6. A instituição financeira deverá ter sistema informatizado compatível com o da 

contratante, para que todas as operações sejam processadas por meio eletrônico e on-

line, sendo que no caso de incompatibilidade, todas as despesas necessárias para tal 

adaptação correrão por conta da contratada; 

8.7. A instituição bancária deve-se aprimorar e inovar sempre os produtos e serviços 

oferecidos aos servidores municipais e manter uma assessoria especializada em análises 

confiáveis de seus investimentos e taxas de retorno compatíveis do mercado; 

8.8. Responder por todos os impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que 

incidam ou venham a incidir sobre os respectivos serviços a serem prestados; 

8.9. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

8.10. Reparar ou corrigir, dentro do prazo estipulado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTANA, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas pela fiscalização dos 

serviços; 

8.11. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, não assume qualquer responsabilidade pelos 

compromissos assumidos por seus servidores; 

8.12. É vedada a subcontratação de outra instituição financeira, mesmo que seja sua controlada 

ou controladora, para execução total ou parcial dos serviços, objeto desta licitação; 

8.13. Manter no mínimo 01 (um) caixa funcionando diariamente no PAB, sem interrupção, seja 

por motivo de férias, descanso semanal ou demissão;  

8.14. Efetuar o pagamento de impostos e eventuais multas aplicadas por autoridade federal, 

estadual ou municipal, relacionados com a atividade explorada; 

8.15. Identificar os funcionários em serviço com uso permanente de crachá da instituição; 

8.16. Não haverá qualquer solidariedade entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE 

SANTANA, e a CONTRATADA, quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e 

previdenciárias de seus empregados, cabendo a ele assumir, de forma exclusiva, todos os 

ônus advindos da relação empregatícia; 

8.17. Manter vigilância armada durante o horário de funcionamento do expediente bancário, 

sem custos ao município; 

8.18. Os serviços de limpeza do PAB são de inteira responsabilidade da contratada; 

8.19. Deverá ser oferecida aos servidores municipais uma cesta de serviços, isenta de cobrança, 

compreendendo no mínimo os produtos/serviços abaixo: 
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a) abertura de conta salário, sem nenhum tipo de cobrança de tarifa durante a utilização da 

mesma; 

b) abertura de conta corrente; 

c) talonário de cheque mensal com 10 (dez) folhas, desde que o cliente reúna os requisitos 

necessários à utilização de cheques, conforme a regulamentação em vigor e condições 

compactuadas; 

d) fornecimento de até 04 (quatro) extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos 30 

(trinta) dias por meio de guichê de caixa e/ou terminal de autoatendimento. 

e) fornecimento de cartão na função débito; 

f) fornecimento de segunda via do cartão débito, exceto nos casos decorrentes de perda, roubo, 

danificação e outros motivos não imputáveis à instituição financeira; 

g) realização de no mínimo 10 (dez) saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de 

cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento; 

h) realização de no mínimo 02 (duas) transferências de recursos entre contas na própria 

instituição, por mês, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet; 

i) realização de consultas mediante utilização da internet; 

j) fornecimento até 28 de fevereiro de cada ano, do extrato consolidado, discriminando, mês a 

mês, os valores cobrados no ano anterior relativos a tarifas; 

k) compensação de cheques; 

l) realização de 20 (vinte) pagamentos diversos no autoatendimento; 

m) prestação de quaisquer serviços por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos 

prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos; 

n) manutenção de conta, inclusive no caso de não haver movimentação. 

8.20. Para os servidores que receberão sua remuneração em conta exclusivamente salários, não 

será cobrada tarifa dos serviços. 

8.21. Será concedido à Instituição Bancária vencedora do certame o direito de disponibilizar aos 

servidores da Administração, empréstimos, sem exclusividade, mediante consignação das 

parcelas em folha de pagamento. 

 
9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

9.1. Deverá ser apresentado documento comprobatório da condição de instituição financeira 

devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil – BACEN. 

 
10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA NECESSÁRIA 
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10.1. O requisito para a habilitação da instituição financeira é a solidez financeira e patrimonial, 

comprovada mediante a apresentação do último balanço e demonstrações financeiras 

exigidas pela legislação de regência e do qual se possam extrair índices que comprovem a 

sua boa situação financeira, no caso os índices utilizados para medir a solvência bancária, 

de acordo com as normas do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional; 

10.2. Análise de desempenho conforme os mecanismos adotados no Acordo de Basiléia e seus 

adendos, obedecidas às normativas do Banco Central do Brasil. 

 
11. VIGÊNCIA 

11.1. O prazo de vigência do contrato a ser firmado será de 60 (sessenta) meses, com início a 

partir da data da sua assinatura, podendo, ter a sua duração prorrogada, em caráter 

excepcional, nos termos do art. 57, II, §4º, da Lei Federal nº 8.666/1993, devidamente 

justificado e mediante autorização da autoridade superior.  

11.2. O TERMO DE CONTRATO está sujeito à rescisão nos termos dos artigos 77, 78 e 79 da Lei 

8.666/93 e alterações. 

 
12. APLICAÇÕES DE MULTA E DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO: 

12.1. O atraso no pagamento do valor ofertado, nas condições estabelecidas no Edital 

acarretará multa diária de 0,125%. 

12.2. ATRASO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E/OU INSTALAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO 

BANCÁRIO (PAB): 

12.2.1. Ultrapassados os prazos para o início dos serviços e de início das atividades 
relacionadas à instalação do Posto bancário acarretará em multa estipulada neste 
edital. 

 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. A oscilação do número de servidores, causados por admissões, demissões, licenças, etc. 

não alterará qualquer condição do edital, nem sujeitará qualquer das partes ao 

pagamento de indenização ou de outra penalidade. 

 
14. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA: 

 
Santana, 8 de maio de 2019. 

 
WELTON BEZERRA MACHADO 

COORDENADOR RECURSOS HUMANOS 
Decreto nº 0016/2017-PMS 
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ANEXO II 
ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
 
Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa _____________________________, inscrita no 
CNPJ sob o nº _______________________, estabelecida ________________________________________, forneceu para 
esse Órgão (ou empresa) o(s) seguinte(s) produtos: 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
 
 
Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos 

registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente. 

 
Local e data. 

 

________________________________ 
Assinatura e carimbo 
 

Observação: emitir em papel que identifique a entidade expedidora 
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ANEXO III 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

 
Prefeitura Municipal de Santana/PMS 
Av. Santana nº 2795, 2º andar - sala da Central de Licitações – Bairro Paraíso 
Santana/AP 
 
 
PROCESSO N.º 5383/2019 - CL - PMS 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2019 
 
 
OBJETO: _______________________________________ 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE E RESPONSÁVEIS 
 
(Não preencher essas informações na proposta inicial que será anexada ao sistema). 
 
 2 -  PREÇOS  
 

ITEM OBJETO 
VALOR UNIT. 

 
VALOR TOTAL 

 

1    

2    

 
3 -   CONDIÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS 
 
3.1 - Os preços dos materiais, estão expressos em moeda corrente nacional, o “Real”, com duas casas decimais após a 
vírgula, sem a inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 
 
3.2 - Nos preços dos materiais, bem como todos os custos diretos e indiretos, encargos e demais despesas de 
qualquer natureza, relacionadas com o objeto da presente licitação, observada a legislação vigente. 
 
4 -  CONDIÇÕES GERAIS DA ENTREGA DOS OBJETOS.  
 
4.1 - Declaramos estar cientes de todas as condições do presente edital, bem como dos seus anexos, e nos 
comprometemos a executar os materiais na conformidade e prazos estabelecidos. 
 
5 -  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
Estamos cientes de que os pagamentos se processarão mensalmente, por ordem bancária, no 5º (quinto) dia, a contar da 
data de emissão do Termo de Aceite relativo ao período de entrega dos objetos, nos termos do presente Edital. 
 
 
6 -  DADOS BANCÁRIOS 
 
6.1 -  A proponente possui conta corrente nº............, na Agência nº ............ no Banco ______ S.A. (Não preencher 
essas informações na proposta inicial que será anexada ao sistema). 
 
7 -  REPRESENTAÇÃO LEGAL 
 
7.1 - Informamos que o Sr. ................................., RG nº ......................., CPF nº ..............., ........... ............(cargo)........., é 
representante legal da empresa, nos termos da Cláusula .......... do Contrato Social, podendo firmar contrato com a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - PMS (quando o representante legal for sócio, diretor ou gerente). (Não 
preencher essas informações na proposta inicial que será anexada ao sistema). 
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8 -  DECLARAÇÕES EXTRAS 
 
8.1 -  Declaramos aceitar todas as condições do presente Pregão, comprometendo-nos a cumprir fielmente suas 
especificações e disposições, bem como nos sujeitar integralmente às disposições legais que regem as normas gerais 
sobre licitações e contratos no âmbito do Poder Público, ao qual nos sujeitamos em todos os seus termos. 
 
 
9 -  VALIDADE DA PROPOSTA 
 
  A presente Proposta é válida pelo prazo de ..... dias (mínimo 60 dias), a partir desta data. 
 

 
   Santana, ..... de ............................ de 2019. 

 
 
 
        
 _________________________________________ 
 - CARIMBO DA EMPRESA,  
 - NOME E CARGO DA PESSOA QUE ASSINA 
 
 
 

Obs.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir 
papel timbrado, deverá fazer sua identificação na folha com, no mínimo, a razão social, número do CNPJ, endereço, 
telefone e número de fax, se houver. 
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ANEXO IV 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
Declaramos junto a CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, referente ao edital do 

Pregão Presencial n.º 006/2019 – CL/PMS, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99). 

 

Local e data 
 
 
 
___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ ESTÁ DENTRO DO ENVELOPE II - HABILITAÇÃO 
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ANEXO V 

  
MODELO DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
 

_____(representante legal da empresa)__,como representante devidamente constituído da empresa:_____(empresa 
licitante) ,CNPJ:______________________,doravante denominada licitante, para fins do disposto no item 5 do Edital do 
Pregão Presencial nº XX/2019 – CL/PMS, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, que: 
 

a) A PROPOSTA apresentada para participar do Pregão Presencial nº 0/2019 – 0xx/PMS, foi elaborada de maneira 
independente pelo Licitante/Consórcio, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 
Presencial nº XX/2019, por qualquer meio ou qualquer pessoa. 
 

b)  A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial nº 00x/2019 – CL/PMS  não 
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 
____/2019. 
 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 00x/2019 – CL/PMS. 

 
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 00x/2019 – CL/PMS, não será, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial 
ou de fato do Pregão Presencial nº 00x/2019 – CL/PMS antes da adjudicação do objeto da referida licitação. 
 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 00x/2019 – CL/PMS não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão 
licitante antes da abertura oficial das propostas; e 
 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações 
para firmá-la.   

 
_________, _____ de _______________de 2019. 

 
______________________________________________ 

Representante legal da empresa licitante 
  
Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
 
 
 
 
 
OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ ESTÁ DENTRO DO ENVELOPE I - PROPOSTA 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
  _____________________(nome da empresa) _______________, inscrita no CNPJ nº ________________ por intermédio 

de seu representante legal o (a) Sr.(a) _________________ portador (a) da Carteira de identidade nº ___________ e de 

CPF nº ________________, DECLARA, para fins do disposto no Edital do Pregão Presencial nº ______/2019 – CL/PMS, 

sob as sanções administrativas e sob as penas da Lei, que esta empresa na presente data, é considerada: 

(....) MICROEMPRESA, conforme inciso I, do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/2007; Decreto 5016/2011, 

(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/2007.  

Declara ainda, para atendimento do que dispõe o § 2º do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/07, que a Empresa 

está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006 e do Decreto 6.204/2007.  

 
 

(Localidade) _______ de ________de ______________   
 
Representante legal   
 
 
Obs: A declaração acima deverá se assinalada com “X”, ratificando-se a condição jurídica da empresa 
licitante.  
 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
 
OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ ESTÁ DENTRO DO ENVELOPE I - PROPOSTA 
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ANEXO VI 
 

(MINUTA) 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS 
AVENÇAS, N° 006/2019-SEMAD/PMS, 
QUE ENTRE SI CELE-BRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTANA E O 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX., PARA OS 
FINS QUE ESPECIFICA. 

 
TERMO DE CONTRATO ........................ QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA – PMS, 
por intermédio da 
____________________________________________, e a 
EMPRESA................................................ 

 
 
Aos ....... (       ) dias do mês de .......... de 2019, no edifício-sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, 
situado ......................, nesta Capital, compareceram as partes, de um lado 
____________________________________________________, C.N.P.J. n. º ......................., com sede nesta 
Capital, na ................................., neste ato representado pelo .........................., ................................... .........., 
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro ...................................................., C.N.P.J. 
nº................................, estabelecida na ........................, neste ato representada pelo Senhor(a) 
................................., RG nº ...................................., CPF nº ............................. doravante  denominada 
simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo, na conformidade da Lei 
Federal nº 8.666/93 e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie, ficando avençado o que segue: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 
O presente CONTRATO tem por objeto a prestação, pelo BANCO, dos serviços descritos abaixo, ao 
MUNICIPIO: 
 
I) em caráter de exclusividade:  
 

a) Centralização e processamento de 100% de créditos provenientes da folha de 
pagamento gerada pelo MUNICIPIO, com atualmente 3.469 servidores, lançados em 
contas correntes do funcionalismo público no BANCO, abrangendo servidores ativos e 
inativos, pensionistas, estagiários e temporários, ou seja, qualquer pessoa que 
mantenha vínculo de remuneração com o MUNICIPIO, seja recebendo vencimento, 
salário, subsídio ou proventos e pensões, denominados, doravante, para efeito deste 
instrumento, CREDITADOS, em contrapartida da efetivação de débito na conta 
corrente do MUNICIPIO, na forma do ANEXO I; 
 

II) em caráter preferencial:  
 

a) Concessão de crédito aos servidores ativos e inativos, pensionistas e estagiários do MUNICIPIO, 
mediante consignação em folha de pagamento, na forma do ANEXO VII; 

b) Concessão de crédito aos servidores ativos e inativos, pensionistas e estagiários do MUNICIPIO, 
mediante CDC salário e antecipação do 130 salário, na forma do ANEXO XIV; 

c) Automatização da concessão de crédito consignado aos servidores;  
d) Contratação dos serviços de seguros de vida, de veículos, de patrimônio, e outros, contratados 

pelo MUNICIPIO; 
e) Concessão de crédito imobiliário para financiamento de imóveis aos servidores do MUNICIPIO. 
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f) Disponibilização de informações relativas a contracheques, em terminais de autoatendimento, 
mobile e Internet do BANCO, na forma do ANEXO IX; 

g) Uti l ização dos serv iços de troca de  in form ações e prestação de  serv iços  
at inen tes  ao  Programa de  Formação  do  Pa t r imônio  do  Serv idor  Públ ico  
(PASEP), por meio eletrônico, inclusive cadastramento e alteração dos dados dos servidores, 
crédito de abono e rendimentos via PASEP/FOPAG, na forma do ANEXO XIX; 

h) Utilização dos serviços de impressão, gerenciamento e liquidação de guias de contribuições 
previdenciárias (GPS), na forma do ANEXO XX; 

i) Contratação dos serviços de garantia contratual nos contratos de garantia em que o MUNICIPIO 
figure como parte; 

j) Prestação de serviços de cobrança administrativa da dívida ativa, pelo BANCO, em 
atividades auxiliares à gestão do processo de negociação de dívidas inscritas em dívida 
ativa do MUNICIPIO, nos termos previstos na legislação vigente; 

k) Disponibilização de acesso para a utilização do Banco de Preços, na forma do ANEXO XXI; 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto deste CONTRATO abrange todos os Órgãos da Administração 
Direta e as entidades da Administração Indireta, do Poder Executivo MUNICIPIAL, observado o 
Parágrafo Segundo desta Cláusula, inclusive os que forem criados na vigência deste instrumento ou 
que tenham suas estruturas modificadas, fundidas ou transformadas em entidades de Administração 
Indireta, cujos negócios, descritos no objeto deste CONTRATO, serão preservad os junto ao BANCO. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O MUNICIPIO providenciará a adesão das entidades da Administração 
Pública MUNICIPIAL Indireta, listadas no ANEXO XXII, mediante assinatura de Termo de Adesão pelo 
seu representante legal, na forma do ANEXO XXIII, bem como sua publicação na imprensa oficial do 
MUNICIPIO ou em outro veículo de comunicação usualmente utilizado para esta finalidade, sem 
prejuízo de novas adesões acordadas entre as partes, promovendo-se adaptações, se necessárias, 
ao atendimento de situações específicas, obedecida a legislação em vigor e os interesses da pessoa 
jurídica pertencente à Administração Indireta. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O presente CONTRATO terá âmbito nacional, sendo que a rede pagadora será 
composta de todas as agências e postos de atendimento on-line do BANCO, no Brasil. 
 
PARÁGRAFO QUARTO -A prestação dos serviços não previstos neste instrumento será contratada 
preferencialmente com o BANCO, em termos a serem pactuados com o MUNICIPIO, caso a caso. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO 
A prestação de serviços consubstanciada no presente instrumento, foi objeto de  PREGÃO, de acordo 
com o disposto nos Decretos 10.520/2002 e 5.450/05 e no que couber a Lei n° 8.666/93, que se 
vincula este CONTRATO e cujo extrato foi publicado no Diário Oficial do MUNICIPIO – DOE, nº 
_____, onde foi publicado o extrato da homologação de licitação.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO BANCO 
Com vistas ao fiel cumprimento das obrigações aqui assumidas, compromete-se o BANCO, enquanto vigente 
este CONTRATO: 
 

I. 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, vencimentos, pensões, proventos e subsídios 
devidos pelo MUNICIPIO e para pagamentos a serem realizados aos CREDITADOS 
e/ou a fornecedores, prestadores de serviços ou credores do MUNICIPIO; e 

II. manter sistemas operacionais e de informática capazes de bem operacionalizar os 
serviços contratados e fornecer ao MUNICIPIO, prontamente, as informações 
necessárias ao acompanhamento das movimentações financeiras do MUNICIPIO e 
outras que forem requeridas, de modo que os serviços ora contratados sejam 
prestados dentro do melhor padrão de qualidade possível.  
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PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Para o exercício de todos os direitos e cumprimento de todas as 
obrigações estipuladas neste CONTRATO e em seus anexos, o BANCO poderá agir por si ou por 
terceiros contratados na forma da legislação aplicável, ou seus sucessores, que atuarão por conta e 
ordem do BANCO, observado o Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima, deste CONTRATO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica designada pelo BANCO a Agência Setor Público Santana, 
localizada à Av. FAB, n° 1535 - 2 andar, Santana (AP), como estrutura organizacional responsável 
para realizar o atendimento ao MUNICIPIO, bem como articular o efetivo cumprimento das 
obrigações assumidas pelo BANCO neste instrumento.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO 
O MUNICIPIO manterá no BANCO o serviço de gerenciamento bancário da Folha de pagamento 
deste Município, de forma a permitir o bom desempenho dos serviços decorrentes da exclusividade 
estabelecida no inciso I da Cláusula Primeira deste CONTRATO.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO 
O MUNICIPIO, em comum acordo com o BANCO, poderá indicar e colocar à disposição do BANCO 
áreas para a instalação de Agências, PAB - Postos de Atendimento Bancário e PAE - Postos de 
Atendimento Eletrônico, sem quaisquer ônus para o BANCO, mediante contrato de concessão de uso.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Adicionalmente às contrapartidas da Cláusula Primeira do presente contrato, 
o MUNICIPIO  assegura ao BANCO, durante a vigência deste CONTRATO, exclusividade de 
instalação e permanência de Agências, PAB - Postos de Atendimento Bancário e PAE - Postos de 
Atendimento Eletrônico, nos órgãos e repartições públicas vinculadas ao MUNICIPIO, seja em áreas 
próprias ou por ele ocupadas. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS ADEQUAÇÕES DE SISTEMAS E PROCESSOS 
O MUNICIPIO e o BANCO 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 - O MUNICIPIO promoverá, em até 120 dias a contar da assinatura do 
contrato, o desenvolvimento necessário à implantação de troca eletrônica de arquivos para averbação 
e liquidação de margem consignável a fim de possibilitar a liberação automática das propostas, 
oferecendo agilidade e conveniência na contratação do crédito consignado em folha de pagamento.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS AJUSTES OPERACIONAIS 
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 solução de continuidade, mediante celebração de Termo 
Aditivo baseado no Art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR DO CONTRATO 
 
O valor a ser desembolsado pelo Governo do MUNICIPIO do Amapá – GEA, através da 
Secretaria de MUNICIPIO da Fazenda, no período de 12 (doze) meses para custear as despesas 
com os serviços prestados pelo Banco serão estimados no valor de R$ XXXXXXXXXXXXX , que 
serão pagos mediante os serviços prestados pela Instituição Financeira. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA REMUNERAÇÃO 
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Em razão dos termos ajustados no presente CONTRATO, o BANCO pagará ao MUNICIPIO a 
importância total de XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), em moeda corrente nacional, 
mediante crédito na conta corrente do MUNICIPIO mantida no BANCO, indicada formalmente pelo 
MUNICIPIO, condicionado à: 
 

a) publicação do extrato deste instrumento, de acordo com o previsto na Cláusula Décima Sexta; 
b) publicação dos Termos de Adesão por todas as entidades da administração pública indireta, 

conforme previsto no Parágrafo Segundo da Cláusula Primeira; 
c) início efetivo da prestação dos serviços previstos na alínea a, do inciso I, da Cláusula Primeira; 
d) Inexistência de débitos junto ao conglomerado do BANCO, notadamente valores de tarifas 

diversas e/ou repasses de consignações. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor ajustado no caput será creditado pelo BANCO ao MUNICIPIO, de comum 
acordo entre as partes, da seguinte forma: 
 

I - R$ XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX) à vista, a título de adiantamento, em até dez dias úteis 
após a assinatura e publicação do contrato; 
  
II - R$ XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXX), divididos em 60 parcelas mensais e sucessivas, 
deduzidas as adesões à Livre Opção Bancária (LOB), sendo o primeiro desembolso efetuado 
no mês subsequente à liberação da parcela à vista 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E DA APLICAÇÃO DE MULTA 
Este CONTRATO é firmado em caráter irrevogável e irretratável, ressalvadas as hipóteses de rescisão previstas 
nos artigos 77 e 78 e na forma dos artigos 79 e 80, todos da Lei Federal n° 8.666/93, as quais se aplicarão para 
ambas as partes, no que couber. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não será motivo de rescisão deste CONTRATO, a ocorrência de uma ou 
mais das hipóteses contempladas no inciso VI, do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93 , desde que haja 
a comunicação prévia ao MUNICIPIO. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -Além das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 e na forma dos artigos 79 e 80, 
todos da Lei Federal n° 8.666/93, o MUNICIPIO poderá promover a rescisão deste CONTRATO, se o BANCO: 
 

I )  Não observar  qualquer  prazo es tabelec ido neste CONTRATO e seus anexos; 
II) Não observar o nível de qualidade usual proposto para a execução dos serviços ora descritos; e 
III) Ceder ou transferir, total ou parcialmente, este CONTRATO ou seus direitos ou obrigações, a 

terceiros, sem prévia anuência do MUNICIPIO. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão de que trata o Parágrafo Segundo desta Cláusula não poderá 
ocorrer sem que haja prévio aviso ao BANCO por parte do MUNICIPIO, com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias, quanto ao atraso no cumprimento de prazos ou inobservância das situações descritas 
no referido Parágrafo, e sem que seja dado, anteriormente a esse aviso prévio, prazo razoável para 
que o BANCO regularize as pendências. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Na hipótese de rescisão deste CONTRATO, permanecem em vigor todas 
as obrigações do MUNICIPIO relativas à consignação em folha dos CREDITADOS, até a total  
liquidação dos empréstimos, financiamentos ou arrendamentos mercantis concedidos até a data da 
rescisão. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REPARAÇÃO DE DANOS E SANÇÕES 
Obrigam-se as partes a reparar todo e qualquer dano a que derem causa por culpa ou dolo, na 
execução dos serviços objeto deste CONTRATO, até o limite do valor do dano material, corrigido 
monetariamente pelo Índice Nacional de Preços de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou outro índice que venha a sucedê-lo, 
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desde a ocorrência do fato até o seu efetivo ressarcimento, ressalvados os casos fortuitos e/ou 
de força maior, tais como greves, proibições ou interdições de tráfego, inundações e demais 
eventos da natureza, sem prejuízo de outras penalidades e responsabilidades previstas na 
legislação em vigor e neste CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO UNICO – As SANÇÕES previstas nesta Cláusula são aque las previstas no artigo 18 
ao art. 21 do Decreto nº 3454 de 31 de dezembro de 2004, publicado no DOE nº 3430, de 
31/12/04, sem prejuízo das ações cíveis e criminais cabíveis assegurando o contraditório e a 
ampla defesa no devido processo administrativo, qu ais sejam aplicação de multa, bem como a 
exclusão, mediante rescisão do contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO NÃO EXERCÍCIO DE DIREITOS 
O não exercício, por qualquer das partes, de direito previsto neste CONTRATO, não representará renúncia 
nem impedirá o exercício futuro do direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ATO ADMINISTRATIVO INJUSTIFICADO 
O MUNICIPIO fica obrigado a ressarcir ao BANCO o equivalente ao valor pro-rata temporis a que se 
refere a Cláusula Nona, corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços de Preço ao 
Consumidor Amplo - IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 
ou outro índice que venha a sucedê-lo, na hipótese de, por ato administrativo (ato de império) 
praticado pelo MUNICIPIO, (i) o presente CONTRATO perder seu objeto; ou (ii) o objeto se tornar 
de impossível cumprimento pelo BANCO. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O ressarcimento previsto no caput desta Cláusula não elide os direitos do BANCO a 
que se refere o § 20, do artigo 79, da Lei Federal n° 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
O presente CONTRATO é firmado com prazo de vigência de 60 (sessenta) meses, a contar da data 
de sua assinatura, nos termos do inciso II, do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 

O MUNICIPIO obriga-se a providenciar a publicação deste CONTRATO ou de seu extrato na 

imprensa oficial do MUNICIPIO ou em outro veículo de comunicação usualmente utilizado para esta 

finalidade, em até 5 (cinco) dias após a sua assinatura, em atendiment o à exigência do artigo 61, 

parágrafo único, da Lei Federal n° 8.666/93, para fins de validade e eficácia do instrumento.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
As partes elegem o foro da Comarca de Santana (AP) 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. 
 

Santana (AP),         de                     de 2019. 
 
 
 
 

OFIRNEY DA CONCEIÇÃO SADALA 
Prefeito do Município de Santana 

 
 
 

CONTRATADA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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