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1. PREÂMBULO

1.1. O MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e
Desenvolvimento de Pessoal, neste ato representado pelo seu pregoeiro, designado conforme Decreto Municipal
nº 9.551, de 09/01/2015, torna público para conhecimento dos interessados, que na Sala de Reuniões da
Subsecretaria de Licitação e Compras, situada na Praça Guarda Marinha Greenhalgn, s/nº, Centro, Angra
dos Reis, RJ, será realizada a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MAIOR OFERTA, para a
contratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários necessários ao processamento
e pagamento da folha de pagamento dos agentes públicos municipais do Poder Executivo Municipal de
Angra dos Reis, bem como à realização de pagamentos de terceiros e a outras operações bancárias, e de
acordo com o Termo de Referência – Anexo I, parte integrante e inseparável deste edital, independente de
transcrição.

1.2. A sessão pública ocorrerá no dia 04/12/2015, às 10h00min, regida pela Lei Federal nº 10.520, de
17/07/2002, Decreto Municipal nº 4.748, de 26/09/2005, Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013, com aplicação
subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, observadas as alterações posteriores introduzidas
nos referidos diplomas legais, bem como pelas disposições constantes deste edital e na minuta de contrato,
normas que as proponentes declaram conhecer e a elas se sujeitam incondicional e irrestritamente.

1.3. Caso a licitação não possa ser realizada na data estabelecida, será a mesma transferida para o primeiro dia
útil posterior, no mesmo horário e local, salvo quando houver designação expressa de outra data pelo pregoeiro.

1.4. Integram o presente edital todas as instruções, observações e restrições contidas nos seus anexos:

ANEXO I – Termo de Referência
ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial
ANEXO III - Modelo de Carta de Credenciamento
ANEXO IV - Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação
ANEXO V – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo
ANEXO VI – Declaração Relativa a Trabalho de Menores
ANEXO VII – Minuta de Contrato

2. DAS INFORMAÇÕES

2.1. O Pregoeiro dirimirá as impugnações que suscite a presente licitação, desde que arguidas por escrito, até
02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas.

2.1.1. A petição de impugnação deverá ser protocolada no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Angra dos Reis, situado na Praça Nilo Peçanha nº 186 – Centro, Angra dos Reis/RJ e dirigida ao Pregoeiro,
que a decidirá no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

2.2. Acolhida à petição contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame.

2.3. A solicitação de esclarecimentos a respeito de condições deste Ato Convocatório, deverá ser efetuada por
qualquer pessoa, preferencialmente por meio do endereço eletrônico pregao@angra.rj.gov.br, até 02 (dois) dias
úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas.

2.4. Todas as informações vinculadas a esta licitação, estarão disponibilizadas a todos, no site da PMAR:
www.angra.rj.gov.br, ícone Licitações, durante todo o procedimento licitatório.

3. DO OBJETO

3.1.  A  presente  licitação  tem por  objeto  a  contratação  de  instituição  financeira  para  prestação  de serviços
bancários necessários ao processamento e pagamento da folha de pagamento dos agentes públicos municipais
do Poder Executivo Municipal de Angra dos Reis, bem como à realização de pagamentos de terceiros e a outras
operações bancárias, conforme especificação: 

3.1.1. Serviços a serem prestados com exclusividade pela CONTRATADA, em favor de todos os contratantes,
conforme disposto no item 3.2: 

a)  recebimento e processamento de créditos destinados ao pagamento de salários,  proventos,  vencimentos,
aposentadorias,  pensões  e  similares  dos  agentes  públicos  municipais,  bem como sua  disponibilização  aos
destinatários nas respectivas contas-salário abertas junto à Contratada; 
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b) recebimento e processamento de créditos destinados ao pagamento de obrigações pecuniárias do Município
com terceiros, incluindo fornecedores e contratados a qualquer título, bem como a quaisquer outros pagamentos
ou transferências de recursos financeiros em favor de entes ou instituições públicas, entidades ou empresas
privadas,  a  qualquer  título,  bem  como  sua  disponibilização  (pagamento)  aos  destinatários  nas  respectivas
contas-correntes. 

3.1.2. Serviços adicionais - não sujeitos à exclusividade: 

a) processamento  de  crédito  consignado  em  folha,  garantindo-se  à  CONTRATADA,  sempre  que  possível,
observada a legislação vigente e a determinação do agente público municipal, preferência na manutenção da
consignação caso extrapolado o limite percentual de consignação; 

b) centralização dos depósitos judiciais de processos de qualquer natureza,  nos casos em que o Município
possua autonomia para definição do banco depositário.
 
3.2.  A  presente  licitação  será  promovida  pelo  MUNICÍPIO  DE  ANGRA  DOS  REIS  e  deverá  atender  à
Administração  Direta  e  Indireta,  composta  pela  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ANGRA  DOS  REIS,
AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES, que figurarão, no contrato, como CONTRATANTES.

4. DOS PRAZOS

4.1. O contrato terá vigência de 60 (sessenta) meses, a contar de sua assinatura, observada a legislação
vigente.

4.2. A CONTRATADA deverá iniciar a prestação do serviço em sua totalidade no prazo de 60 (sessenta) dias,
após a assinatura do contrato.

4.2.1. Só será admitida a prorrogação do prazo fixado no item 4.2. no caso de culpa exclusiva do MUNICÍPIO, que
impeça totalmente o início dos serviços pela CONTRATADA, ou por conveniência do MUNICÍPIO, manifestada em
comunicação expressa à CONTRATADA.

5. DA FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA OFERTA

5.1. O valor mínimo da oferta é fixado em R$ 16.248.912,00 (dezesseis milhões, duzentos e quarenta e oito
mil, novecentos e doze reais).

5.2. Será  vencedora a licitante que, atendendo às condições de habilitação e de aceitabilidade da proposta,
oferecer o maior lance ao MUNICÍPIO.

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1. Poderão participar deste pregão as Instituições Financeiras Públicas ou Privadas desde que esteja
regularmente no País, com agência bancária em funcionamento no Município de Angra dos Reis ou que se
comprometa formalmente a instalar no mínimo 01 (uma) agência bancária na municipalidade, em período
compatível com os prazos fixados neste edital, satisfazendo todas as exigências, especificações e normas
contidas neste edital e seus anexos.

6.2. Não serão admitidas a participação neste pregão as instituições financeiras, a saber:

6.2.1. cuja falência tenha sido decretada, ou deferida a recuperação judicial, ou homologado o plano de
recuperação extrajudicial, bem como, tenha concordata concedida, em concurso de credores, em dissolução, em
processo de liquidação e em consórcios ou associações de empresas, qualquer que seja sua forma de
constituição;

6.2.2. suspensas temporariamente de participação em licitação e impedidos de contratar com a Administração,
nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93;

6.2.3. declarados inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão da Administração Pública, direta ou
indireta, Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;

6.2.4. cuja atividade empresarial não abranja o objeto desta licitação.

6.2.5. que se encontrem enquadrados nas vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei nº 8.666/93;
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7. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

7.1. No ato da Sessão Pública, em separado dos envelopes de documentação e proposta, serão efetivadas
as devidas comprovações quanto à existência dos necessários poderes dos licitantes para formular ofertas e
lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recursos, bem como, praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame, através da apresentação dos documentos de credenciamento, a serem entregues
ao Pregoeiro, conforme abaixo:

7.1.1. Em se tratando de PROPRIETÁRIO, SÓCIO GERENTE OU SÓCIO ADMINISTRADOR:

a) Documento oficial de identificação que contenha foto;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado.

7.1.2. Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE:

a) Documento oficial de identificação que contenha foto;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, visando à
comprovação da condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado.

c) Documento de procuração ou carta de credenciamento, Anexo III (com firma reconhecida), que lhe
atribuem poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame.

7.2. O proponente deverá apresentar ao Pregoeiro, junto com o credenciamento e de forma avulsa, a Declaração
de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Anexo IV, e a Declaração de Inexistência de Fato
Impeditivo à sua Habilitação, conforme modelo que constitui ANEXO V.

7.3. A ausência do documento hábil de representação não impedirá o representante de participar da licitação,
mas ele ficará impedido de praticar qualquer ato durante o procedimento licitatório.

7.4. Os Licitantes que decidirem pelo envio dos envelopes, sem que se efetive o devido credenciamento,
somente participarão do certame com o preço inserido no envelope de proposta.

7.5. Será admitido somente 01 (um) representante por Licitante,  bem como, será vedado ainda a um mesmo
credenciado representar mais de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório.

7.6. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará na imediata exclusão do Licitante
por ele representado, salvo autorização expressa do Pregoeiro.

8. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA

8.1. Encerrados os procedimentos de credenciamento, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se
início ao recebimento dos envelopes de Proposta de Preços e de Documentação.

8.2. Os documentos de Proposta de Preços e Documentação exigidos serão apresentados em 02 (dois)
envelopes indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, constando obrigatoriamente na parte externa de cada
um as seguintes indicações:

ENVELOPE “A”
PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2015/SAD.SSLC
Razão Social e CNPJ da Empresa Proponente

Município de Angra dos Reis

ENVELOPE “B”
DOCUMENTAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2015/SAD.SSLC
Razão Social e CNPJ da Empresa Proponente

Município de Angra dos Reis

8.3. Uma vez entregues os envelopes, não serão admitidas desistências, modificações ou substituições da
proposta (oferta) da Instituição Financeira Bancárias ou de quaisquer documentos.
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8.4. Todos os documentos de habilitação apresentados pelas Instituições Financeiras Bancárias deverão
estar rubricados por seu representante e numerados em sequência crescente. Também deverá constar
índice relacionando os documentos e suas respectivas páginas. Estas condições visam dar celeridade e
segurança aos procedimentos de conferência da documentação, cujo desatendimento não acarretará
inabilitação.

9. DA PROPOSTA DE PREÇOS

9.1. O Envelope “A” –  PROPOSTA DE PREÇOS, será apresentada no impresso padronizado fornecido pela
Administração (ANEXO II) ou em documento idêntico elaborado pela licitante, devidamente preenchido, assinado
pelo representante legal da licitante ou por seu preposto legalmente estabelecido. O valor inicial a ser ofertado
pelos proponentes deverá ser de no mínimo R$ 16.248.912,00 (dezesseis milhões, duzentos e quarenta e
oito mil, novecentos e doze reais). O valor ofertado será apresentado em algarismo e por extenso, em moeda
corrente nacional, sem rasuras, opções, ressalvas, emendas, borrões ou entrelinhas, contendo ainda:

a) Razão Social, endereço, CNPJ, telefone, e-mail e assinatura do representante da proponente.

b) Preço da oferta líquida, em algarismo arábico, em moeda corrente nacional, sem retenções, deduções, taxas,
tributos, despesas diretas e indiretas ou qualquer outro encargo ou previsão inflacionária. No valor da oferta
deverão ainda estar incluídos todos os custos e despesas de qualquer natureza, incidentes sobre a operação
financeira vinculada ao objeto da licitação, bem como os demais encargos que eventualmente venham a incidir
na relação jurídica. Em caso de divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso,
prevalecerá o escrito por extenso.

9.2. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas e indiretas omitidas da proposta ou incorretamente cotadas,
serão considerados como inclusos no preço, não sendo aceitos pleitos de acréscimo a qualquer título.

9.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste edital e de seus
anexos, bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento.

9.4. Não se admitirá quaisquer ofertas que apresentarem preço simbólico, irrisório ou de valor zero e, que não se
enquadrem nas especificações exigidas neste edital.

9.5. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de realização da licitação.

9.6. O Pregoeiro se julgar necessário poderá sanar evidentes erros materiais, ou falhas formais, que poderá ser
suprida pelo representante legal presente à sessão.

9.7. Nenhuma licitante poderá participar deste pregão com mais de uma proposta.

10. DA HABILITAÇÃO

10.1. Para habilitação no presente Pregão, o Licitante deverá apresentar os documentos abaixo arrolados, no
envelope “B” Documentação.

I) DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
empresárias,  e,  no  caso  de  sociedades  por  ações,  acompanhado  de  documentos  de  eleição  de  seus
administradores;

b)  Inscrição  do  ato  constitutivo,  no  caso  de  sociedades  simples,  acompanhada  de  prova  de  diretoria  em
exercício;

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir; 

II) DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ). 
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b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em conjunto com a Secretaria da Receita Federal, comprovando a
inexistência tanto de débitos inscritos quanto de não inscritos na Dívida Ativa da União, ou outra equivalente, tal
como, certidão positiva com efeito de negativa, na forma da lei.
 
d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, através da apresentação de Certidão de
Regularidade de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda ou Distrito Federal e,
da Certidão da Dívida Ativa Estadual, comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou outra equivalente, tal
como, certidão positiva com efeito de negativa, na forma da lei, sendo certo que o(s) documentos emitido(s) pela
Fazenda Estadual ou do Distrito Federal, do domicílio ou da sede da licitante deverá(ão) comprovar a
inexistência tanto de débitos inscritos quanto de não inscritos na Dívida Ativa, ou demonstrar de outra forma
documental tal situação fiscal, podendo, para tanto, estar(em) acompanhado(s) de legislação específica ou
informação oficial do órgão fazendário.
 
e) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, através da apresentação de Certidão de
Regularidade de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, e da Certidão de
Dívida Ativa Municipal, comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou outra equivalente, tal como, certidão
positiva com efeito de negativa, na forma da lei, sendo certo que o(s) documento(s) emitido(s) pela Fazenda
Municipal, do domicílio ou da sede da licitante deverá(ão) comprovar a inexistência tanto de débitos inscritos
quanto de não inscritos na Dívida Ativa, ou demonstrar de outra forma documental tal situação fiscal, podendo,
para tanto, estar(em) acompanhado(s) de legislação específica ou informação oficial do órgão fazendário.

f) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa relativa a Seguridade Social (INSS).

g) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedido pela Caixa
Econômica Federal – CEF.

h) Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou outra equivalente, tal como, certidão positiva com efeito
de negativa, na forma da lei.

III) DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Comprovação do índice de Basileia relativo ao trimestre civil anterior ao da licitação, de no mínimo 11% (onze
por cento), calculado em conformidade com as regras estabelecidas pelo Banco Central do Brasil e demais
normas pertinentes.

b) Comprovação de que o participante do certame não está submetido a processo de intervenção, liquidação ou
suspensão pelo Banco Central do Brasil ou por outros órgãos de fiscalização públicos.

c) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelos Ofícios Distribuidores da sede da
empresa, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

c.1) Os licitantes, sediados em outros municípios deverão apresentar, acompanhados das certidões
negativas exigidas, declaração oficial da Comarca de sua sede, indicando quais os cartórios ou ofícios
de registro que controlam a distribuição de falências e recuperações judiciais.

IV) DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) ATESTADO fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante executou
ou está executando de maneira satisfatória, o objeto da presente licitação.

b) DECLARAÇÃO, na qual o proponente se compromete a ter instalados e em funcionamento, no mínimo, 01
(um) PAB –  Postos de Atendimento Bancário e, no mínimo, 16 (dezesseis) caixas eletrônicos, indicados
pelo MUNICÍPIO, nos termos do Termo de Referência, Anexo I, sob pena de rescisão e aplicação das sanções
previstas no item 19, além das sanções legais cabíveis.

c) AUTORIZAÇÃO, registro ou inscrição da instituição junto ao Banco Central do Brasil.
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V)  DECLARAÇÃO de que cumpre o dispositivo no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1998 e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, conforme Modelo do Anexo VI do
presente edital.

10.2. Os documentos de habilitação deverão estar em plena validade e serem apresentados em cópia
acompanhada dos respectivos originais de modo a permitir a autenticação destas, ou ainda em cópia
reprográfica autenticada na forma do artigo 32 da Lei Federal n° 8.666/93, ou acompanhados das respectivas
certidões de publicação no órgão da imprensa oficial, quando for o caso. 

10.3. Os documentos que forem de emissão da própria proponente deverão ser datilografados ou impressos em
papel timbrado da licitante, com registro do número desta licitação, datados e assinados por seu representante
legal ou preposto legalmente estabelecido.

10.4. Os documentos requeridos (Certificados, Declarações, Registros e Certidões), com exceção do Atestado
de Capacidade Técnica, valerão nos prazos que lhes são próprios, inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos
por 90 (noventa) dias contados de sua emissão.

10.5. Qualquer documento apresentado pelo licitante, não requeridos neste edital, será desconsiderado pelo
Pregoeiro.

10.6. Todos os documentos expedidos pelo participante deverá ser subscritos pelo sócio-administrador ou por
seu representante legal.

10.7. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução
para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou
registrados no cartório de títulos e documentos.

10.8. Se o Licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, em se tratando de filial,
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos
somente em nome da matriz.

10.9. Somente serão aceitas cópias legíveis.

10.10. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

10.11. Torna-se opcional a apresentação da Habilitação Jurídica, caso o Licitante já tenha apresentado sua cópia
durante o credenciamento.
10.12. Os licitantes que apresentarem certidões que não atenderem em sua integralidade o solicitado no edital,
serão inabilitadas, salvo, se vierem acompanhadas de documento que comprove (declare) que não há outra
forma de sua emissão pelo órgão competente.

10.13 – DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

10.13.1 – A Inscrição de Fornecedores e prestadores de Serviços no Registro Cadastral, devidamente atualizada,
expedida pela Subsecretaria de Licitação e Compras da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, poderá ser
apresentada opcionalmente pelas licitantes em substituição aos documentos para Habilitação Jurídica,
Regularidade Fiscal e Trabalhista e Qualificação Econômico-Financeira, no que couber.

10.13.1.1 - Por Inscrição no Registro Cadastral, devidamente atualizado, entende-se aquele que se encontre em
vigor na data estabelecida no preâmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta
comercial e os documentos das licitantes, observado o disposto no Decreto Municipal nº 5.248, de 28.02.2007,
em especial nos arts. 37/40 da mesma.

11 – DA SESSÃO DO PREGÃO

11.1. No dia e horário descrito no preâmbulo deste edital, após a fase de credenciamento, o pregoeiro procederá
à abertura dos envelopes com as propostas de preços para verificação da conformidade das propostas com os
requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos, desclassificando, preliminarmente, aquelas que estiverem
em desacordo com este ato convocatório.

11.2. Verificada a compatibilidade da proposta com o exigido neste edital, será classificada para a fase de lances
verbais a proposta de maior oferta de valor global e aquelas que tenham valores sucessivos e inferiores em até
10% (dez por cento) da maior.

11.3. Quando não existirem pelo menos 03 (três) propostas inferiores em até 10% (dez por cento) da maior
proposta de preço, serão classificadas as três melhores propostas, já incluída a da proponente que tiver
apresentado o maior preço na proposta escrita.
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11.4. Havendo empate entre propostas de preço que se enquadrem nas hipóteses descritas nos dois subitens
anteriores, serão todas classificadas, realizando-se sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances
verbais.

12. DOS LANCES VERBAIS

12.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro as divulgará em voz alta, e convidará, individualmente, os
representantes dos proponentes classificados a apresentar lances verbais, na ordem inversa de classificação e
considerando o valor constante da proposta classificada em primeiro lugar, devendo as participantes apresentar
propostas sucessivas e em valores distintos e crescentes, podendo este valor ser alterado pelo pregoeiro no
decorrer da fase de lances e com a concordância das proponentes.

12.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando for feita a convocação pelo pregoeiro, importará na
exclusão da proponente da etapa de apresentação de lances verbais, com a manutenção do último preço por ela
apresentado para efeito de ordenação das propostas. Caso todas as proponentes se recusem a apresentar
lances verbais, a ordem de classificação das propostas escritas será mantida.

12.3. A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes o pregoeiro considerar necessário.

12.4. O pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para a fase de formulação dos lances
verbais, mediante prévia comunicação aos proponentes e com expressa menção na ata da sessão.

12.5. Não serão admitidos dois ou mais lances do mesmo valor prevalecendo aquele classificado em primeiro
lugar.

12.6. A desistência dos lances já ofertados sujeitará a proponente às penalidades previstas no item 19 deste
Edital.

13. DA DETERMINAÇÃO DO VENCEDOR

13.1. Declarada encerrada a etapa competitiva de lances, o Pregoeiro procederá à classificação das propostas e
em seguida examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e ao valor, decidindo
motivadamente.

13.2. O julgamento e a classificação das propostas será realizado adotando-se o critério de MAIOR OFERTA,
para fins de posterior adjudicação.

13.3. Sendo aceitável a proposta de maior preço será aberto o envelope contendo a documentação de
habilitação da proponente que a tiver formulado para confirmação das suas condições habilitatórias.

13.4. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro
examinará a oferta subsequente para verificar sua aceitabilidade e procederá à habilitação do proponente, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o
respectivo proponente declarado vencedor.

13.5. Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências relevantes e, ao final,
será assinada pelo Pregoeiro e demais membros da equipe de apoio, bem como pelos Licitantes presentes. 

14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1. No final da sessão, qualquer Licitante poderá manifestar a intenção de interpor recurso, com registro em
Ata da síntese das suas razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis,
ficando as demais Licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos.

14.1.1. Os memoriais referentes ao recurso e contrarrazão, deverão ser protocolados no Setor de Protocolo da
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, sito na  Praça Nilo Peçanha, 186 –  Centro –  Angra dos Reis –  RJ,
assinado por representante legal da Licitante, devidamente comprovado.

14.1.1.1. A licitante poderá se utilizar de meios eletrônicos e/ou correio para o envio dos memoriais, mas
desobrigará a Administração de qualquer responsabilidade por seu não recebimento, caso ocorra eventuais
falhas no sistema informatizado ou linha telefônica, ou ainda, atraso na entrega da correspondência.
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14.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14.3. Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos.

14.4. Os recursos e as contrarrazões serão dirigidos ao Secretário Municipal de Administração e
Desenvolvimento de Pessoal que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, decidirá de forma fundamentada.

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Secretário Municipal de
Administração e Desenvolvimento de Pessoal adjudicará e homologará por VALOR GLOBAL o objeto da licitação
ao licitante vencedor, caso não seja necessário o retorno da licitação à fase de lances.

15.2. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará por VALOR GLOBAL o objeto da licitação ao
licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pelo Secretário Municipal de Administração e
Desenvolvimento de Pessoal.

16. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

16.1. Será firmado Contrato com o Licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições reguladas pela Lei nº
8.666/1993.

16.2. Homologada a licitação e adjudicado o seu objeto, será convocada a licitante vencedora para, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, assinar o termo de contrato, sob pena de decair do direito de contratação, sofrendo as
penalidades a que alude o artigo 81 da Lei n.º 8.666/93.

16.2.1. O prazo estabelecido para convocação poderá ser prorrogada uma vez, por igual período, quando
solicitado expressamente pela parte durante o seu transcurso e, se acolhidas pela Administração, as justificativas
apresentadas.

16.3. Caso a licitante vencedora descumpra o estabelecido neste item, estará caracterizado o descumprimento
total da obrigação assumida, sujeitando a desistente às penalidades cabíveis no art. 87 da Lei Federal nº
8.666/93, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

16.3.1. No caso do subitem anterior, poderão ser convocadas por ordem de classificação as demais licitantes
para assinar o contrato, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços
atualizados de conformidade com este edital, ou revogar a licitação independente da cominação prevista no art.
81, da Lei 8.666/93.

16.4. A Assinatura do contrato dar-se-á na Procuradoria-Geral do Município, situada na Rua Quaresma Júnior, nº
21 – Centro – CEP: 23.900-290.

16.5. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto do edital, salvo com
expressa anuência da CONTRATANTE.

17. DO PAGAMENTO

17.1. O valor da proposta vencedora deverá ser pago em até 10 (dez) parcelas, sendo a primeira equivalente a, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento)  do valor da oferta  vencedora do certame, em até 30 (trinta) dias após a
assinatura do contrato, e as demais em até 10 (dez) meses, a contar do mês subsequente ao pagamento da
primeira, atualizadas monetariamente pelo IPCA a partir da data da assinatura do contrato.

17.2.  No caso de atraso no pagamento das parcelas mencionadas no  caput,  incidirá multa de 20% (vinte por
cento) e cobrança de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, não capitalizados, sobre o valor devido.

17.3.  O atraso no pagamento das parcelas  poderá, ainda, acarretar a rescisão imediata do contrato, sem prejuízo
das demais  demais sanções previstas na legislação vigente.

18. DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO OBJETO

18.1. O gerenciamento e a fiscalização do objeto contratado caberá ao titular da Secretaria Municipal de
Administração e Desenvolvimento de Pessoal ou, outro(s) servidor(es) formalmente designado(s) para este fim,
que determinará o que for necessário para regularização de falhas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei nº
8.666/93.
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18.2. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato deverão ser solicitadas formalmente
pela Contratada à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para
a adoção de medidas convenientes.

18.3. A Contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a
serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações,
esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao
desenvolvimento de suas atividades.

18.4. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva
da Contratada, no que concerne ao objeto contratado, às implicações próximas e remotas perante o Município de
Angra dos Reis, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da
execução contratual não implicará corresponsabilidade do Município de Angra dos Reis, ou de seus prepostos,
devendo, ainda, a Contratada, sem prejuízos das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao
Contratante, dos prejuízos apurados e imputados a falhas em suas atividades.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1  A inexecução dos  serviços,  total  ou parcial,  a  execução imperfeita,  a  mora  na  execução ou qualquer
inadimplemento  ou  infração  contratual,  sujeitará  o  contratado,  conforme  o  caso,  sem  prejuízo  da
responsabilidade civil e criminal que couber, às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº
8.666/93 e a prevista no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 àquele licitante que:

I) apresentar documentação falsa;

II) deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

III) ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

IV) não mantiver a proposta;

V) convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou documento equivalente;

VI) comportar-se de modo inidôneo; ou,

VII) cometer fraude fiscal.

19.2. Configurada quaisquer das hipóteses descritas no subitem 19.1, as sanções previstas na Lei Federal nº
8.666/93 e na Lei Federal nº 10.520/2002, a que está sujeito o licitante, são especificamente as seguintes:

I) advertência, por escrito, informando à CONTRATADA sobre o descumprimento de quaisquer obrigações
assumidas e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção.

II) multa, observados os seguintes limites:

a) multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor global
da folha de pagamento, em razão do não cumprimento dos prazos fixados neste contrato, ou pelo
inadimplimento de qualquer obrigação contratual, excetuando-se a multa prevista no item 17 deste edital. 

b) multa administrativa de  até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, aplicada de acordo com a
gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas dos serviços objeto do contrato não realizadas.

III) suspensão  temporária  de  contratar  e  participar  de  licitações  promovidas  pela  Administração  Pública
Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 

IV) declaração de inidoneidade, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93.

19.3. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido pela CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias a
contar da data da notificação da sanção, sob pena de cobrança judicial.

19.4. A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida. 

19.5. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão
ser considerados para a sua fixação.  
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19.6. A imposição das penalidades é de competência exclusiva do Secretário Municipal de Administração e será
aplicada na forma abaixo descrita: 

I – A multa administrativa:

a) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra; 

b) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das
infrações cometidas; 

c) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração, no caso específico da multa prevista na alínea “b” do
inciso II do item 19.2;

d) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta,
observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, conforme legislação vigente. 

II – Dentre outras hipóteses, a pena de advertência será aplicada à CONTRATADA quando não apresentada a
documentação exigida pela Administração Pública, no prazo de 10 (dez) dias da sua exigência, o que configura a
mora. 

III – A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar  com a Administração
Pública, sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado com
multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.

IV – A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública perdurará pelo tempo dos
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir  a Administração Pública pelos
prejuízos causados, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois anos) da sua aplicação.

V –  A aplicação  de  sanção  não  exclui  a  possibilidade  de  rescisão  administrativa  do  Contrato,  garantido  o
contraditório e a defesa prévia.

VI –  A aplicação  de  qualquer  sanção  será  antecedida  de  intimação  do  interessado,  indicando  a  infração
cometida,  os  fatos  e  os  fundamentos  legais  pertinentes  para  a  aplicação  da  penalidade,  assim  como  a
penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

VII – Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.

VIII – A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa. 

IX – A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das
penalidades  de advertência,  multa  e  suspensão temporária;  e  no  prazo  de  10  (dez)  dias, no  caso  de
aplicação da sanção de inidoneidade.

X – Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo
ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos. 

XI – Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as sanções de suspensão temporária
da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar
por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de
contratar  com a Administração Pública do Município de Angra dos Reis enquanto perdurarem os efeitos da
respectiva penalidade.

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. As normas disciplinadoras desta Licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as Licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a
finalidade e a segurança da contratação.

20.2. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão
rubricadas pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos Licitantes presentes que desejarem.

20.3. É facultado ao Pregoeiro e a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência,
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive para verificar a compatibilidade das
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especificações do objeto ofertado, diante dos requisitos previstos neste Edital e seus Anexos, vedada a inclusão
posterior de documentos ou informação que deveria constar originalmente da proposta ou, da documentação de
habilitação.

20.4. Quando todos os Licitantes forem inabilitadas ou todas as Propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro
poderá fixar aos Licitantes o prazo de até 08 (oito) dias úteis, para apresentação de nova documentação ou de
propostas escoimadas das causas que determinam a inabilitação ou desclassificação.

20.5. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que se julgar
necessário, assim como, de conferir as informações prestadas, por meio de consultas e visitas às sociedades
empresariais emitentes dos atestados apresentados pela licitante.

20.6. Nas fases de julgamento das propostas e de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em Ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

20.7. A Administração poderá revogar esta Licitação por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, na
forma do artigo 49 da Lei nº 8666/93.

20.8. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

20.9. O Pregoeiro poderá solicitar parecer técnico, pertencentes ao quadro de pessoal da PMAR ou, ainda, de
pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

20.10. As decisões do Pregoeiro serão comunicadas aos Licitantes por meio de ofício, e-mail ou fax e,
disponibilizadas no site da PMAR.

20.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos.

20.12. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente nesta Administração
Pública.

20.13. A falsidade de Declaração prestada, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem
prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas neste Edital.

20.14. Todos quantos participem de licitação na modalidade Pregão têm direito público subjetivo à fiel
observância do procedimento estabelecido neste Regulamento, podendo qualquer interessado acompanhar o
seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.

21. DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Angra dos Reis/RJ, para dirimir quaisquer questões controversas
relacionadas com o presente Edital.

Angra dos Reis, 23 de novembro de 2015

 

 
12



Proc. nº 2015020309

Folha nº 

_____________
PMAR 

   Estado do Rio de Janeiro
   MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
   Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento de Pessoal
   Subsecretaria de Licitações e Compras

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
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ANEXO II

PROPOSTA COMERCIAL

PROPOSTA

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TEL/FAX:
E-MAIL:

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, e as cláusulas e condições
constantes deste edital, asseverando que:

. Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.

. Em caso de divergência no preço apresentado em algarismo e por extenso, prevalecerá este último.

. Cotamos a prestação do serviço do Pregão Presencial nº 035/2015, que tem como seu objeto a contratação de
instituição financeira para prestação de serviços bancários necessários ao processamento e pagamento
da folha de pagamento dos agentes públicos municipais do Poder Executivo Municipal de Angra dos Reis,
bem como à realização de pagamentos de terceiros e a outras operações bancárias , o valor total de
R$_______(_________), estando já incluídos neste valor todos os custos e despesas de qualquer natureza,
incidentes sobre a operação financeira vinculada ao objeto da licitação, bem como os demais encargos que
eventualmente venham a incidir na relação jurídica.

2. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de realização da licitação.

3. O prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta) meses, a contar de sua assinatura, observada a
legislação vigente.

4. O pagamento dar-se-á pelo valor da proposta vencedora a ser pago em um duas parcelas, sendo a primeira, de
no mínimo, 50% (cinquenta por cento), em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato e, a segunda, do
percentual restante, no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar da assinatura do contrato.

_____________________, de ___________de 2015

_________________________________________
Identificação e assinatura do representante legal
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ANEXO III

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento fica credenciado (a) o (a) Senhor(a), portador(a) da Carteira de Identidade
nº_______________, expedida em ______________________ para representar o
Banco____________________________, inscrito no CNPJ sob o nº____________________, na licitação –
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2015, a ser realizado em _____________, às _______________
horas, neste _________________________, com poderes específicos para tomar qualquer decisão relativa a
todas as fases deste Pregão, podendo formular propostas de preços verbais, prestar esclarecimentos, receber
notificações, interpor recurso e manifestar-se quanto a sua renúncia e eventual desistência.

Atenciosamente,

Local, data e assinatura.

____________________________________
Identificação e assinatura do outorgante

Obs.: Este credenciamento deverá ser apresentado em papel timbrado da empresa, ter o reconhecimento
de firma na assinatura e, ainda, ser entregue ao Pregoeiro no momento do credenciamento, fora de
qualquer envelope. 
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Declaro para os devidos fins que o Banco ___________________CNPJ n° _________________, cumpre
plenamente os requisitos de habilitação do Pregão nº 035/2015, nos termos do art. 4°, inciso VII, da Lei 10.520
de 17.07.2002 e do art. 11, inciso IV, do Decreto n° 4.748, de 26.09.2005, o que poderá ser comprovado, caso a
empresa seja a detentora da melhor proposta neste certame. 

Local, data e assinatura.

____________________________________
Identificação e assinatura do representante legal

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, e deverá ser entregue ao
Pregoeiro no momento do credenciamento, fora de qualquer envelope.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

O Banco _______________, inscrito no CNPJ sob o n°_____________, por intermédio do seu representante
legal o(a)Sr. (a)_______________________, portador(a) da Carteira de Identidade N° __________ e do CPF n°
_____________declara sob as penas da Lei, para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2015,
que inexiste fato impeditivo de sua habilitação e não há declaração de inidoneidade para participar de licitações e
contratar com órgãos público em nome da instituição financeira que subscreve a presente, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local, data e assinatura.

____________________________________
Identificação e assinatura do representante legal

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, e deverá ser entregue ao
Pregoeiro no momento do credenciamento, fora de qualquer envelope.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

Licitação por PREGÃO PRESENCIAL N.° 035/2015

__________________________, inscrito no CNPJ. sob o no.: _____________________, por intermédio de seu
representante legal, Sr. (a) _______________, portador (a) da Carteira de Identidade no. _______ e do CPF no.
_________________________ DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei no.: 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
   

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Atenciosamente,

Local, data e assinatura.

____________________________________
Identificação e assinatura do representante legal

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e inserida no envelope “B”
– Documentação.

ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO
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TERMO DE CONTRATO Nº ___/2015, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS E A
EMPRESA _____________, CONFORME SOLICITADO
ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 0631/2015/SAD.SSRH DE
19/11/2015, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL, CONSTANTE DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015020309 DE
19/11/2015, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, inscrito no CNPJ/MF sob nº 29.172.467/0001-09, com sede na Praça
Nilo Peçanha, nº 186 –  Centro –  Angra dos Reis –  RJ –  CEP: 23.900-901, doravante designado,
simplesmente, de CONTRATANTE, representada pelo Presidente do SAAE - Serviço de Água e Esgoto de Angra
dos Reis, Sr. ___________________; pelo Presidente da ANGRAPREV - Instituto de Previdência Social de Angra
dos Reis, Sr. ___________________; pelo Presidente da FUSAR - Fundação de Saúde de Angra dos Reis, Sr.
___________________;  pelo  Presidente  da  TURISANGRA - Fundação de Turismo de Angra dos Reis,  Sr.
___________________;  pelo  Presidente  da CULTUAR - Fundação de Cultura de Angra dos Reis,  Sr.
___________________;  pelo Secretário  Especial de Defesa Civil e Trânsito,  Sr. ___________________,  pelo
Secretário Municipal de Administração e Desenvolvimento de Pessoal, Sr. ___________________, pela
Secretária  Municipal  de  Fazenda,  Sra.  _________________________e o  BANCO
________________________,  representado  pelo Sr. ___________________ doravante designada,
simplesmente, CONTRATADA, com sede na ___________________________________, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº ____________, neste ato
representada por seu __________, __________________, portador do documento de identidade nº _______,
órgão expedidor ______, CPF nº ___________, em decorrência do resultado do Pregão  nº 035/2015, ajustam
entre si o presente CONTRATO, parte integrante do Processo Administrativo nº 2015020309, mediante as
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato fundamenta-se na Lei Federal  nº  10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 4.748, de
26/09/2005, Lei  Federal nº 12.846, de 01/08/2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal  nº 8.666, de
21/06/1993, observadas as alterações introduzidas nos referidos diplomas legais.

PARÁGRAFO ÚNICO -  O Edital  e Termo de Referência do Pregão Presencial  Nº 035/2015, constante do
Processo nº 2015018528, são parte integrante deste contrato independentemente de transcrição, bem com a
proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

Este Contrato tem por objeto a contratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários
necessários ao processamento e pagamento da folha de pagamento dos agentes públicos municipais do
Poder Executivo Municipal de Angra dos Reis, bem como à realização de pagamentos de terceiros e a
outras operações bancárias, conforme especificação: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO –  Serviços a serem prestados com exclusividade pela CONTRATADA, em favor
de todos os contratantes, conforme disposto no parágrafo terceiro: 

a)  recebimento  e  processamento  de  créditos  destinados  ao  pagamento  de  salários,  proventos,
vencimentos,  aposentadorias,  pensões e  similares  dos agentes  públicos municipais,  bem como sua
disponibilização aos destinatários nas respectivas contas-salário abertas junto à Contratada; 

b) recebimento e processamento de créditos destinados ao pagamento de obrigações pecuniárias do
Município com terceiros, incluindo fornecedores e contratados a qualquer título, bem como a quaisquer
outros pagamentos ou transferências de recursos financeiros em favor de entes ou instituições públicas,
entidades  ou  empresas privadas,  a  qualquer  título,  bem  como sua disponibilização (pagamento)  aos
destinatários nas respectivas contas-correntes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Serviços adicionais - não sujeitos à exclusividade: 
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a) processamento de crédito consignado em folha, garantindo-se à CONTRATADA, sempre que possível,
observada  a  legislação  vigente  e  a  determinação  do  agente  público  municipal,  preferência  na
manutenção da consignação caso extrapolado o limite percentual de consignação; 

b)  centralização  dos  depósitos  judiciais  de  processos  de  qualquer  natureza,  nos  casos  em  que  o
Município possua autonomia para definição do banco depositário.
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – A presente licitação será promovida pelo MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS e
deverá atender à Administração Direta e Indireta,  composta pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA
DOS REIS, AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES, que figurarão, no contrato, como CONTRATANTES.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência de 60 (sessenta) meses, a contar de sua assinatura, observada a legislação
vigente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá iniciar a prestação do serviço em sua totalidade no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO –  Só será admitida a prorrogação do prazo fixado § 1º no caso de culpa exclusiva do
MUNICÍPIO, que impeça totalmente o início dos serviços pela CONTRATADA, ou por conveniência do
MUNICÍPIO, manifestada em comunicação expressa à CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR 
           
O  valor total deste Contrato é de R$ ______________(__________________), conforme proposta financeira
apresentada pela CONTRATADA, para o período de 60 (sessenta) meses.

CLÁUSULA QUINTA  – DO PAGAMENTO

O valor da proposta vencedora deverá ser pago em até 10 (dez) parcelas, sendo a primeira equivalente a, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) do valor da oferta vencedora do certame, em até 30 (trinta) dias após a
assinatura do contrato, e as demais em até 10 (dez) meses, a contar do mês subsequente ao pagamento da
primeira, atualizadas monetariamente pelo IPCA a partir da data da assinatura do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO –  No caso de atraso no pagamento das parcelas mencionadas no caput,  incidirá multa
de 20% (vinte por cento) e cobrança de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, não capitalizados, sobre o
valor devido.

PARÁGRAFO SEGUNDO  –  O atraso no pagamento das parcelas  poderá, ainda, acarretar a rescisão imediata
do contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:

 

I) conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações com estrita observância

do instrumento convocatório e respectivo Termo de Referência  do Pregão nº 035/2015, parte integrante

deste contrato, independentemente de transcrição, bem como da legislação vigente;

II) prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho;

III) iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados;

IV) comunicar ao fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução

de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
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V) responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação aplicável;

VI)  reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou  substituir,  no  todo  ou  em parte  e  às  suas  expensas,  bens  ou

prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução

irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações; 

VII) observado o disposto no artigo 68 da Lei nº 8.666/93, designar e manter preposto nomeado para representar

a instituição, que deverá encaminhar comunicação ao Fiscal do contrato em caso de qualquer pendência ou

necessidade de esclarecimentos, devendo ainda, acompanhar a execução dos serviços;

VIII)  manter,  durante  toda a  duração  deste  contrato,  em compatibilidade  com as  obrigações assumidas,  as

condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação;

IX) cumprir  assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal,

encargos fiscais e comerciais, relacionada à prestação do serviço, originariamente ou vinculada por prevenção,

conexão ou continência;

X) indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do

exercício  de  suas  atividades  ou  serem  causados  por  seus  prepostos  à  CONTRATANTE,  aos  usuários  ou

terceiros.

XI) prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização da Secretaria Municipal de
Administração.

XII) responder em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço.

XIII) comunicar à Administração do CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimen-
tos solicitados;

PARÁGRAFO ÚNICO -  São expressamente vedadas à CONTRATADA:

I) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste con-
trato;

II) a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do
CONTRATANTE;

III) a subcontratação total, cabendo somente a cessão ou transferência parcial do objeto deste contrato,
mediante prévia autorização do Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações do Contratante:

I) promover o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado, de forma que sejam mantidas
as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação, de acordo com as especificações constantes no
Edital e Termo de Referência, do Pregão nº xxx/2015, parte integrante deste contrato, independentemente de
transcrição.

II) aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado neste contrato.

III) solicitar o reparo, a correção, a remoção, o refazimento ou a substituição do objeto do contrato em que se
verifiquem vícios, defeitos ou incorreções.

IV) prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel execução do serviço.

 
21



Proc. nº 2015020309

Folha nº 

_____________
PMAR 

   Estado do Rio de Janeiro
   MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
   Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento de Pessoal
   Subsecretaria de Licitações e Compras

V) impedir que terceiros executem os serviços, objeto deste contrato.

V) nomear fiscal que acompanhará a execução do contrato.

CLÁUSULA OITAVA  – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A  inexecução  dos  serviços,  total  ou  parcial,  a  execução  imperfeita,  a  mora  na  execução  ou  qualquer
inadimplemento  ou  infração  contratual,  sujeitará  o  contratado,  conforme  o  caso,  sem  prejuízo  da
responsabilidade civil  e criminal que couber, às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº
8.666/93 e a prevista no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002  àquele licitante que:

I) apresentar documentação falsa;

II) deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

III) ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

IV) não mantiver a proposta;

V) convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou documento equivalente;

VI) comportar-se de modo inidôneo; ou,

VII) cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Configurada quaisquer das hipóteses descritas no caput, as sanções previstas na
Lei Federal nº 8.666/93 e na Lei Federal nº 10.520/2002, a que está sujeito o licitante, são especificamente as
seguintes:

I) advertência, por escrito, informando à CONTRATADA sobre o descumprimento de quaisquer obrigações
assumidas e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção.

II) multa, observados os seguintes limites:

a) multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor global
da folha de pagamento, em razão do não cumprimento dos prazos fixados neste contrato, ou pelo
inadimplimento de qualquer obrigação contratual, excetuando-se a multa prevista na CLÁUSULA QUINTA. 

b) multa administrativa de  até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, aplicada de acordo com a
gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas dos serviços objeto do contrato não realizadas.

III) suspensão  temporária  de  contratar  e  participar  de  licitações  promovidas  pela  Administração  Pública
Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 

IV) declaração de inidoneidade, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido pela CONTRATADA, no prazo de
05 (cinco) dias a contar da data da notificação da sanção, sob pena de cobrança judicial.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A sanção administrativa  deve ser  determinada de acordo  com a natureza  e a
gravidade da falta cometida. 

PARÁGRAFO QUARTO – Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta
cometida também deverão ser considerados para a sua fixação.  

PARÁGRAFO QUINTO – A imposição das penalidades é de competência exclusiva do Secretário Municipal de
Administração e será aplicada na seguinte forma: 

I – A multa administrativa:

a) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra; 
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b) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das
infrações cometidas; 

c) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração, no caso específico da multa prevista na alínea “b” do
inciso II do parágrafo primeiro;

d) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta,
observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, conforme legislação vigente. 

II – Dentre outras hipóteses, a pena de advertência será aplicada à CONTRATADA quando não apresentada a
documentação exigida pela Administração Pública, no prazo de 10 (dez) dias da sua exigência, o que configura a
mora. 

III – A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar  com a Administração
Pública, sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado com
multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.

IV – A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública perdurará pelo tempo dos
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir  a Administração Pública pelos
prejuízos causados, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois anos) da sua aplicação.

V –  A aplicação  de  sanção  não  exclui  a  possibilidade  de  rescisão  administrativa  do  Contrato,  garantido  o
contraditório e a defesa prévia.

VI –  A aplicação  de  qualquer  sanção  será  antecedida  de  intimação  do  interessado,  indicando  a  infração
cometida,  os  fatos  e  os  fundamentos  legais  pertinentes  para  a  aplicação  da  penalidade,  assim  como  a
penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

VII – Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.

VIII – A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa. 

IX – A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das
penalidades  de advertência,  multa  e  suspensão temporária;  e  no  prazo  de  10  (dez)  dias, no  caso  de
aplicação da sanção de inidoneidade.

X – Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo
ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos. 

XI – Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as sanções de suspensão temporária
da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar
por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de
contratar  com a Administração Pública do Município de Angra dos Reis enquanto perdurarem os efeitos da
respectiva penalidade.

CLÁUSULA NONA –  DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A  fiscalização do objeto contratado caberá ao titular da Secretaria Municipal de Administração, ou ao fiscal
formalmente designado para este fim,  que determinará o que for necessário para regularização de falhas ou
defeitos, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato deverão ser
solicitadas formalmente pela Contratada à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através
dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A Contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção,
verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados,
elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados
necessários ao desenvolvimento de suas atividades.
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PARÁGRAFO TERCEIRO – A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade
única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne ao objeto contratado, às implicações próximas e
remotas perante o Município de Angra dos Reis, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de
irregularidades decorrentes da execução contratual não implicará corresponsabilidade do Município de Angra dos
Reis, ou de seus prepostos, devendo, ainda, a Contratada, sem prejuízos das penalidades previstas, proceder ao
ressarcimento imediato ao Contratante, dos prejuízos apurados e imputados a falhas em suas atividades.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, com a apresentação das
devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

A rescisão deste contrato poderá ocorrer nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO – No procedimento que visa a rescisão do Contrato, será assegurado o contraditório e a
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias
úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar,
motivadamente, providências acauteladoras.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO 

Em conformidade com o disposto no § único do artigo 61, da Lei 8.666/93, o presente Contrato será publicado no
Boletim Oficial do Município, na forma de Extrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Angra dos Reis, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente Contrato
que não possa ser dirimidos administrativamente, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

E para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato, em 3 (três) vias de igual teor e
forma, para que surta um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

Angra dos Reis, __ de _______ de 2015

_________________________________________________________________
Secretário Municipal de Administração e Desenvolvimento de Pessoal

________________________________
Secretária Municipal de Fazenda

_______________________________________________
Presidente da Fundação de Saúde de Angra dos Reis

_______________________________________
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Presidente do Serviço de Água e Esgoto

____________________________________________________
Presidente da Fundação de Turismo de Angra dos Reis

_________________________________________________
Presidente da Fundação Cultural de Angra dos Reis

_________________________________________
Presidente do Instituto de Previdência Social

__________________________________________
Secretário Especial de Defesa Civil e Trânsito

__________________________
Instituição Bancária

TESTEMUNHAS:

NOME: NOME:
CPF: CPF:
RG: RG:
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