ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1.

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE/RN, com endereço à Rua Januário Nunes, 76, Centro, Pedra Grande/RN, inscrita no CNPJ nº
08.113.896/0001-27, através de seu Pregoeiro, designada por intermédio de Portaria 012/2019, de 02 de janeiro de 2019, torna público
que realizará no dia 11 de Outubro de 2019, às 13hs00min, na sala de licitações, no endereço supracitado, a abertura do
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 16090001/2019, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL NO 019/2019, do tipo MAIOR preço
global, conforme especificações descritas nos anexos sob a forma de execução indireta. O procedimento licitatório será regido pela Lei
n° 10.520, de 17 de julho de 2002; e subsidiariamente pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Lei
Complementar N° 123/2006, Art. 48, I e Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e demais exigências deste Edital.
ATENÇÃO: No Acórdão TCU nº 754-2015 – Plenário, houve expressa determinação para que a Administração Pública, instaure
processo com vistas à penalização das empresas que pratiquem, injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 10.520/2002
tanto na licitação quanto no contrato.
Nesse contexto, alerta-se para que o licitante analise detalhadamente o edital (e anexos) para formular proposta/lance firme
e possível de cumprimento.
A prática injustificada de atos tais como: não manter a proposta (ex. Desistência solicitação de troca de marca, não envio de
amostra quando for o caso, planilha, laudos) e deixar de enviar documentação exigida (ex: documentos de habilitação), sem prejuízo
de outras infrações cometidas na licitação/contratação, sujeitará o licitante a penalidades, apuradas em regular processo
administrativo.
2. DO OBJETO
2.1 – A presente licitação tem por objeto a Contratação de instituição bancária com o objetivo de operar, em caráter de exclusividade
os serviços de gestão da folha de pagamento dos servidores do Município de Pedra Grande/RN, com, inclusive, as prestações de
serviços em caráter de não exclusividade, de empréstimos consignados para servidores, com suas especificações descritas no
Anexo II, pelo Município de Pedra Grande/RN.
3. DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME
3.1 – A sessão pública deste Pregão Presencial terá início com o recebimento dos envelopes contendo as propostas e a documentação
de habilitação, credenciamento na forma do item 05 deste Edital, análise e divulgação das propostas de preços recebidas e
classificadas e início da etapa de lances, no endereço, dia e horário abaixo discriminado:
ENDEREÇO: Rua Januário Nunes, 76, Centro, Pedra Grande/RN.
DATA: 11/10/2019
HORÁRIO: 13hs00min
3.2 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a
sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço anteriormente
estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 – Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao Objeto da contratação que
preencherem as condições constantes deste Edital. A não compatibilidade do ramo de atividade (CNAE) da empresa com o objeto
da licitação IMPOSSIBILITARÁ a sua participação nesta licitação.
4.2 – O ramo de atividade de cada empresa licitante será averiguado no momento do credenciamento do representante da empresa, e
quando não houver representante credenciado, no momento da análise dos documentos de Habilitação.
4.3 - No entanto, não poderão concorrer neste Pregão Presencial, por razões de interesse público, pessoas jurídicas:
4.3.1. Cujos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos ou cooperados mantenham qualquer vínculo empregatício com o
município de Pedra Grande/RN;
4.3.2. Que estejam impedidas ou suspensas de licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, e
que, por estas, tenham sido declaradas inidôneas e não tenham sido reabilitadas;
4.3.3. Que estejam em Recuperação Judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em
liquidação;
4.3.4. Estrangeiras que não funcionem no País;
4.3.5. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.3.6. Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02;
4.3.7. Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98 e
4.3.8. Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar com a Administração
nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
5. DO CREDENCIAMENTO
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5.1
– Para o credenciamento do representante da Licitante deverão ser apresentados, em uma (01) via e, se cópias,
devidamente autenticadas por tabelião de notas ou por servidor municipal, os seguintes documentos:
5.2
- Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
5.3
- Tratando-se de representante legal, o instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de
sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
5.4
- Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do qual constem poderes específicos para
formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, bem como instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial OU tratando-se de sociedade simples, o ato
constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas que comprove os poderes do mandante para a
outorga.
5.5
– O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto;
5.5.1 – Declaração formal de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade com o inciso VII do art.
4°, da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002.
5.6
– Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.
5.7
- Não havendo a apresentação dos documentos exigidos nos itens anteriores, não haverá o credenciamento de representante
ou procurador da empresa licitante e este não terá direito a voz, nem manifestações de interesse de recorrer, sendo mero ouvinte na
sessão, porém os envelopes serão recebidos e abertos;
5.8
– A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a preclusão de seu direito ao lance, de manifestação
de interesse em recorrer e outras manifestações em que seja necessária a sua sustentação oral, prosseguindo-se em todos os demais
atos da Sessão.
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1
– A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome pelo seu representante, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
6.2
– Incumbirá ainda à licitante acompanhar as operações durante sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer atos praticados durante o transcurso da sessão.
6.3
– A Proposta de Preços deverá conter as especificações detalhadas do objeto ofertado; deverá ser formulada
em linguagem clara, sem rasuras e entrelinhas, rubricada nas primeiras folhas e assinada na última.
6.3.1 – A Proposta de Preços ainda deverá conter:
6.3.1.1 – O valor individual e o global, sendo este (global) em algarismos e (preferencialmente) por extenso;
6.3.1.2 – Prazo de Validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação;
6.3.1.3 – Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas com fretes, tributos e demais encargos
de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.
6.3.1.4 – Dados da empresa, tais como: razão social, CNPJ, endereço, e telefone para contato, e bem como a indicação, mediante
nome e documentos pessoais, da pessoa responsável pela assinatura do Contrato decorrente deste procedimento.
6.4
– A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e
seus Anexos.
6.5
– Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou
apresentem irregularidades insanáveis.
6.6
- Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
6.7
- Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto, podendo tão somente solicitar a sua INEXEQUIBILIDADE OU
DESISTÊNCIA no momento dos lances verbais.
6.8. - Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou multiplicação, bem como a falta de data e/ou
rubrica da proposta poderá ou qualquer erro considerado formal que não altere a proposta e possa ser suprida pelo licitante ou por seu
representante presente a reunião de abertura dos envelopes da Proposta, com poderes para esse fim.
6.9 – Na face externa do envelope contendo a Proposta de Preços deverão estar inscritas as seguintes informações:
MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16090001/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019
PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO
7. DA RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
– A partir das 13hs00min do dia 11/10/2019 data e horário previsto no item 03 deste Edital e, cumprida a obrigação
prevista no item 05 também deste Edital, terá início à sessão pública do Pregão Presencial n° 019/2019, com a abertura das

7.1
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Propostas de Preços recebidas, análise da aceitabilidade e início da etapa de lances.
7.2
– Para efeito de aceitabilidade serão levadas em consideração todas às exigências do Item 06, e também o limite máximo a
que a Administração Pública se dispõe a pagar pela aquisição de todos os produtos, conforme consta no subitem 12.1 do Termo de
Referência.
8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
8.1
– Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão formular lances exclusivamente por meio de seus representantes
previamente credenciados, conforme art. 4º, inciso VIII da Lei nº 10.520/2002.
8.1.1 – No caso da proposta constar uma relação com vários itens, os lances serão formulados por item;
8.2
– As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
8.2.1 - 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.
8.3
– Os lances ofertados, obrigatoriamente, deverão ser superiores ao maior já mencionado.
8.4
– Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro
lugar.
8.5
– Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes poderão ser informadas do valor do maior lance registrado que tenha
sido apresentado pelas demais licitantes.
8.6
– A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo
Pregoeiro as licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 10 (dez) minutos, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
8.7
– Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá formular contraproposta diretamente ao licitante que tenha
apresentado o lance de maior valor, para que seja obtido melhor preço, bem assim decidir sobre sua aceitação.
8.8
– O Pregoeiro anunciará a licitante vencedora imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública
ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de maior valor.
8.9
- Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou multiplicação, bem como a falta de data
e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo licitante ou por seu representante presente a reunião de abertura dos envelopes da
Proposta, com poderes para esse fim.
9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1
– Na análise da proposta de preços será verificado o atendimento de todas as especificações e condições estabelecidas
neste edital.
9.2
– Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeiro divulgará resultado de julgamento das Propostas de Preços.
9.3
– Para efeito de classificação, o Pregoeiro adotará o critério de MAIOR PREÇO, com fundamento no inciso XXI do artigo 37
da Constituição da república Federativa do Brasil e Lei 10.520/02.
9.4
– Se a proposta ou o lance de maior preço não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a proposta ou o lance que atenda ao edital.
9.4.1 – Ocorrendo a situação referida no item anterior, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.
10. DA HABILITAÇÃO
10.1 – Encerrada a etapa de lances da sessão pública e negociação, a licitante detentora da melhor oferta apresentará a
documentação, em envelope fechado e rubricado no fecho, com as seguintes informações em sua parte externa e frontal:
MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16090001/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO
10.2
– Toda a documentação exigida deverá ser apresentada por uma das seguintes formas:
a)
Original; ou
b)
Por qualquer processo de cópia, exceto por fac-símile, autenticada por servidor da administração, devidamente
qualificado ou por cartório competente; ou
c)
Publicação em órgão de Imprensa Oficial.
10.2.1 – Deverá constar do envelope a seguinte documentação:
Habilitação Jurídica
a) Certificado de Microempreendedor Individual – MEI ou Requerimento do Empresário, no caso de empresa individual;
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b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social e aditivos em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial;
c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação
mencionada na alínea "b", deste subitem;
d) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.
10.2.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "c" deste subitem 7.1.1 não precisarão constar do Envelope "Documentos de
Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento do representante da empresa licitante neste Pregão.
Quanto à regularidade fiscal e trabalhista
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal (Alvará), se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Certidão Negativa de débitos relativos a Créditos Tributários Federais e Dívida Ativa da União, incluindo-se créditos previdenciários;
d) Certidão de Regularidade Fiscal – CRF, relativo ao recolhimento do FGTS, expedido pala Caixa Econômica Federal;
e) Certidão de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
f) Certidão Negativa de Débitos quanto á Dívida Ativa do estado, emitida pela Procuradoria Geral da Unidade Federada à qual a
empresa licitante é domiciliada;
g) Certidão Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Secretaria de Tributação ou outro órgão equivalente no município o qual a
empresa licitante é domiciliada;
10.3
Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "c" deste subitem 10.2.1.1 não precisarão constar do Envelope
"Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento dos representantes das empresas
licitantes neste Pregão.
Qualificação econômico-financeira
a) 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 e balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data de apresentação da proposta;
b) Caso a empresa seja optante pelo SIMPLES – Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte, amparada pela ei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá declarar que está
desobrigada de fazer o balanço patrimonial, assinada pelo seu representante legal e bem como referendada pelo profissional
responsável pelas escriturações contábeis, inclusive exarando o número de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade – CRC,
ou Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial.
c) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial/Extrajudicial.
Qualificação Técnica
a) Atestado de capacidade técnica expedido por pessoas jurídicas tomadoras dos serviços executados pela empresa licitante e
compatíveis com o objeto desta licitação;
10.4 – OUTROS DOCUMENTOS
a) Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos e Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores
de idade, conforme ANEXO III.
b) Atestado de capacidade técnica expedido por pessoas jurídicas tomadoras de serviços executados pela empresa licitante e
compatíveis com o objeto desta licitação.
10.5 – A documentação acima elencada deverá está com vigência plena na data designada para sua análise. No caso de documentos
que pela sua natureza não constem data de expedição recente, fica dispensada essa exigência.
11. IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
11.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato
convocatório do pregão, desde que seja formalmente entregue na sede da Prefeitura e dirigida ao Pregoeiro. Caberá ao Pregoeiro
decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
11.1.1 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
11.1.2 – O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do MOB/RN ou, ainda, de pessoas
físicas ou jurídicas estranhas a ele, para verificar a aceitabilidade das propostas caso tenha alguma dúvida.
11.1.3 – Não serão reconhecidas impugnações intempestivas, enviadas por e-mail ou com objetivo meramente protelatório, e que
não atendam ao requisitado no item 11.1.
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11.1.4
– Para efeito de reconhecimento, as impugnações deverão ser protocoladas na sede da Prefeitura Municipal de
Pedra Grande/RN, tempestivamente até o segundo dia útil anterior a data de abertura das propostas, em caso de empresa
a impugnação deverá ser protocolada por sócio ou preposto com poderes para representa-la.
12. DOS RECURSOS
12.1 – Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao Pregoeiro, explicitando sucintamente suas razões,
imediatamente após a divulgação da vencedora.
12.2 – Será concedida, a licitante que manifestar a intenção de interpor recurso, o prazo de 02 (dois) dias para apresentação da
petição devidamente fundamentada.
12.3 – As demais licitantes ficam, desde logo, intimadas a apresentar contra-razões no mesmo prazo, a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
12.4 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e aceitação dos atos
praticados na sessão, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto do certame a vencedora.
12.5 – O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo.
12.6 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.7 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Prefeitura Municipal de Pedra Grande/RN, em
dias úteis e nos horários de expediente. Não serão reconhecidos os recursos interpostos, enviados por fac-símile ou intempestivos.
13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 – Os valores unitários informados na proposta para os serviços previstos no objeto deste certame deverão estar compatíveis com
o orçamento básico total.
14. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
14.1 – Caberá ao licitante vencedor, sem prejuízo do constante do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, as obrigações
constantes da Minuta do Contrato, Anexo II deste Edital.
14.2 – Caberão ao Município de Pedra Grande/RN, sem prejuízo do constante do termo de Referência, Anexo I deste Edital, as
obrigações constantes da Minuta do Contrato, Anexo II deste Edital.
15. DAS CONDIÇÕES DE ASSINATURA DO CONTRATO
15.1 – Findo o processo licitatório, a licitante vencedora será convocada a assinar o Contrato relativo ao fornecimento.
15.2 – Se a licitante vencedora não comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada ensejará a aplicação
da multa prevista neste Edital.
15.2.1 – Se a proposta ou o lance de maior preço não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.
15.2.2 – Ocorrendo a situação referida no subitem anterior, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido
preço melhor.
15.3 – Até a assinatura do Contrato a proposta da licitante vencedora poderá ser desclassificada se o Município tiver conhecimento de
fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento.
15.4 – Ocorrendo a desclassificação da proposta da licitante vencedora por fatos referidos no item anterior, o Município poderá
convocar as licitantes remanescentes observando o disposto neste Edital e a ordem final de classificação das propostas.
15.5 – O contrato poderá ser anulada/cancelada a qualquer tempo independentemente de notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, e na forma do art. 79 da Lei n° 8.666/93.
15.6 – Por descumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela participação no processo licitatório, poderão ser aplicadas à
licitante vencedora as penalidades previstas na Lei n° 8.666/93, e na Lei n° 10.520/02.
15.7 – A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação só serão admitidas quando apresentada a documentação comprobatória que justifique quaisquer das ocorrências, e com
o consentimento prévio e por escrito do Município e desde que não afetem o fornecimento do objeto desta licitação.
16. DA FISCALIZAÇÃO
16.1 – Ficará responsável pelo acompanhamento do fornecimento dos serviços o Secretário Municipal de Administração, ordenador da
despesa ou outro servidor designado para substituí-lo, ou ainda fiscal do contrato que registrará todas as ocorrências e
deficiências verificadas em relatório próprio, cuja cópia será encaminhada à Contratada, objetivando a correção das irregularidades
apontadas.
17. DA ASSINATURA DO CONTRATO
17.1 – Como condição de celebração do Contrato, a licitante deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas na
licitação.
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17.2 – Na hipótese de a licitante não atender à condição acima ou recusar-se a assinar o Contrato sem apresentar pertinente
justificativa, o Município convocará a segunda licitante classificada e, assim, sucessivamente, se for o caso, na ordem de classificação
sem prejuízo da aplicação das penalidades.
17.3 – Outras condições tais como Vigência, Obrigações da Contratante, Obrigações da Contratada, Prazo de Execução e
Sanções, constam da Minuta do Contrato, parte integrante deste Edital, que deverá ser observada pela licitante antes de formular a
proposta.
18. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
18.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Direta do Município de PEDRA GRANDE/RN, pelo prazo de até
05 (cinco) anos, a licitante, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
18.2 - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas estipuladas neste Edital, garantido o
exercício de prévia e ampla defesa.
18.3 – Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação, ao licitante que se recusar
injustificadamente a assinatura do Contrato Administrativo.
18.4 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
18.5 - Os procedimentos para aplicação de advertência, multa e demais penalidades relativas ao inadimplemento de obrigações
contratuais serão conduzidos e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do Município de Pedra Grande/RN.
19. DA VALIDADE DO CONTRATO
19.1
- O contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e vigerá por 60 (sessenta) meses, até o prazo final da execução
dos serviços;
19.2
- Os preparativos para a implantação do sistema de pagamentos da Prefeitura Municipal de PEDRA GRANDE/RN, pelo
licitante vencedor ocorrerão imediatamente após a data de assinatura do contrato;
19.3
- Na hipótese de ocorrer fato relevante, que implique na antecipação ou atraso do início da execução dos serviços,
poderá ser ajustado o prazo, desde que seja justificado pelo licitante e aceito pela Administração, visando garantir o total de 60
(sessenta) meses de prestação dos serviços.
20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1 – É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar dos
enviados na forma deste Edital.
20.2 – Fica assegurado ao Município de pedra Grande o direito de, no seu interesse, anular ou revogar, a qualquer tempo,
no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
20.3 – As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Município de pedra Grande
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
20.4 – As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitação.
20.5 – Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito
pelo Pregoeiro.
20.6 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Pedra Grande.
20.7 – O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da licitante, desde que seja
possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública deste Pregão
Presencial.
20.8 – Este Edital será fornecido a qualquer interessado, na Sede da Prefeitura Municipal de Pedra Grande, sito à Rua Januário
Nunes, 76, Centro, Pedra Grande/RN.
20.9 – Integra este Edital:
a) Anexo I - Termo de Referência;
b) Anexo II - Minuta do Contrato;
c) Anexo II – Modelo de Declaração de fatos Impeditivos e Mão de Obra Infantil;
d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta, e:
e) Anexo V – Modelo de Carta Proposta.
20.10 – Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus anexos deverá
ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, na Prefeitura Municipal.
20.10.1 – As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal.
20.10.2 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, apontando as falhas ou irregularidades que o viciarem, a licitante
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a entrega da proposta, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de
recurso.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
20.10.3 - A participação nesta licitação implica aceitação plena e irrevogável das normas constantes do presente ato de
convocação, independentemente de declaração expressa.
20.10.4 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na
documentação e na proposta de preço, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo
possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a convalidar a instrução do processo.
20.11 – A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à aquisição do objeto licitado.
20.12 – Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002; dos Decretos
Federais n°s 3.555, de 08 de agosto de 2000, 7.892/2015, e do Decreto Municipal n° 011/2013; e subsidiariamente a Lei n° 8.666/93.
20.12.1 - A falta da aposição da assinatura do representante legal na respectiva Ata de Julgamento, quando for o caso, implicará, para
todos os efeitos legais, na aceitação das decisões da Comissão Permanente de Licitação do Município de Pedra Grande/RN, sem que
lhe caiba qualquer recurso ou indenização.
20.13 – Fica eleito o foro da Comarca de São Bento do Norte/RN para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação.
20.14 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada, no Setor de
Licitações da Prefeitura Municipal, após a celebração do contrato, por um prazo de 30 (trinta) dias.
20.14.1 - Decorrido este prazo, os envelopes serão destruídos.
Pedra Grande/RN, 16 de setembro de 2019.

Valdemir Valentim Soares Belchior
Prefeito Municipal
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16090001/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019
1
1.1

– OBJETO
Contratação de instituição bancária com o objetivo de operar, em caráter de exclusividade os serviços de gestão da folha
de pagamento dos servidores do Município de Pedra Grande/RN, com, inclusive, as prestações de serviços em caráter de
não exclusividade, de empréstimos consignados para servidores.

Item

Descrição dos serviços
Unid
Quant
Preço Unitário R$
Preço Total R$
Contratação de instituição bancária com o objetivo
de operar, em caráter de exclusividade os
serviços de gestão da folha de pagamento dos
servidores do Município de Pedra Grande/RN, com,
inclusive, as prestações de serviços em caráter
de não exclusividade, de empréstimos
consignados para servidores, durante 60
01 (sessenta) meses.
Parcela
01
100.069,20
100.069,20
Valor Global R$
100.069,20
2
– JUSTIFICATIVA
2.1
Necessidade de operacionalizar o pagamento dos créditos provenientes da Folha de pagamento dos servidores do Município de
Pedra Grande/RN, por meio de Instituição bancária que ofereça serviços com qualidade.
2.2
A decisão de submeter a contratação desses serviços a licitação decorre do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal quando do julgamento do Agravo Regimental na Reclamação nº 3.872-6–DF, segundo o qual o processamento dos
créditos decorrentes de folha de pagamento é serviço comum, que pode ser e de fato é ofertado por quaisquer instituições
financeiras devidamente autorizadas e que não se confunde com o objeto do §3º do artigo 164 da Constituição Federal.
2.3
Esta licitação, portanto, restringe-se aos serviços relativos ao processamento dos créditos da folha de pagamento, mantendo-se
a guarda e a gestão das disponibilidades de caixa e o pagamento aos fornecedores em instituição pública oficial.
3
3.1

– CONTRATAÇÃO
A Contratação de instituição bancária com o objetivo de operar, em caráter de exclusividade os serviços de gestão da folha
de pagamento do Município de Pedra Grande/RN, comissionados, contratados, efetivos, eletivos e, bem como os servidores
que venham a ser admitidos durante a vigência do contrato, com, inclusive, as condições para prestação de serviços, em
caráter de não exclusividade, de empréstimos consignados para servidores, será precedida de licitação pública, na
forma de Pregão Presencial, pelo critério de MAIOR PREÇO, com fundamento no inciso XXI do artigo 37 da Constituição
da república Federativa do Brasil e Lei 10.520/02.

4
4.1

– CRITÉRIO PARA AFERIÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA:
Com a finalidade de aferição da proposta mais vantajosa à Administração, o Município de Pedra Grande/RN adotará como
critério o MAIOR PREÇO, referente aos serviços de arrecadação secundária e centralizada de tributos e preços públicos
municipais e aos serviços de gestão da folha de pagamento dos servidores do Município de Pedra Grande/RN.

5
– INFORMES NECESSÁRIOS À FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS
5.1
Serviços de processamento e gerenciamento da Folha de Pagamento:
5.1.1 O valor mínimo a ser ofertado na licitação será definido após concluída a pesquisa de mercado e será desembolsado em uma
única parcela, com pagamento previsto em até 05 (cinco) dias corridos após a assinatura do contrato.
5.1.2 O valor ofertado deverá ser líquido, não cabendo à contratada a retenção de parcela ou percentual a qualquer título.
5.1.3 O valor bruto mensal das folhas de pagamentos é de R$ 829.910,17 (oitocentos e vinte e nove novecentos e dez reais e
dezessete centavos).
5.1.3.1 Total geral de servidores de 361 com possibilidade de acréscimo ou decréscimo de acordo com necessidade da administração
pública municipal.
5.1.4 Considerando os itens 5.1.3, do Termo de Referência, bem como, quantificação dos servidores componentes no 5.1.3.1
(Folha 01), a proposta a ser ofertada na licitação conforme definição da Prefeitura Municipal de Pedra Grande/RN será de
R$ 100.069,20 (cem mil sessenta e nove reais e vinte centavos), como valor mínimo inicial da oferta.
5.1.5 Os servidores do Município de Pedra Grande/RN recebem o salário até o 5º dia útil de cada mês.
5.1.6 Os servidores recebem o 13º salário no mês de aniversário.
5.1.7 Quantidade de servidores efetivos ativos, comissionados, contratados e eletivos inseridos nas seguintes faixas salariais:
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Folha 01 – Prefeitura Municipal de Pedra Grande/RN.
VALORES DOS SALÁRIOS EM R$
Até De 1.000,01 De 2.000,01 De 3.000,01 De 4.000,01 De 5.000,01 De 6.000,01 De 7.000,01 De 8.000,01 Acima de
1.000,00 a 2.000,00 a 3.000,00 a 4.000,00 a 5.000,00 a 6.000,00 a 7.000,00 a 8.000,00 a 9.000,00 9.000,01
COMISSIONADOS
16
11
05
07
03
02
02
00
01
00
CONCURSADO/EFETIVOS
00
68
07
63
06
14
03
00
00
03
CONS. TUTELAR
05
00
00
00
00
00
00
00
00
00
CONTRATADOS
94
13
15
21
00
00
00
00
00
00
ELETIVOS
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
TODOS OS VINCULOS
115
92
27
91
09
16
05
00
02
04

Total
47
164
5
143
02
361

Valor Média Folha Bruta
JANEIRO
876.413,54
5.1.8
5.1.9

FEVEREIRO
850.026,19

MARÇO
820.818,48

ABRIL
832.448,94

MAIO
821.042,27

JUNHO
812.046,01

JULHO
813.487,21

AGOSTO
812.998,73

MÉDIA
829.910,17

Os funcionários deste Município terão a possibilidade de optar entre conta corrente ou conta salário; nesta não haverá cobrança de tarifas.
Nos moldes da Resolução n. 3919 de 25 de novembro de 2010 e eventuais alterações, do Banco Central do Brasil, a Instituição Financeira vencedora do certame oferecerá, a custo zero mensal
para todos os servidores municipais, não podendo haver cobrança de tarifas para os serviços abaixo indicados:
a) Fornecimento de cartão com função débito;
b) Fornecimento de segunda via do cartão de débito, exceto nos casos decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros não imputáveis à instituição emitente;
c) Realização de até quatro (04) saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento;
d) Realização de até duas (02) transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet;
e) Fornecimento de até dois (02) extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta (30) dias por meio de guichê de caixa e/ ou terminal de autoatendimento;
f) Realização de consultas mediante utilização da internet;
g) Fornecimento, até 28 de fevereiro de cada ano, do extrato consolidado, discriminando, mês a mês, os valores no ano anterior relativos a tarifas;
h) Compensação de cheques;
i) Fornecimento de até dez (10) folhas de cheques por mês, desde que o cliente reúna os requisitos à utilização de cheques, conforme a regulamentação em vigor e condições pactuadas;
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j) Prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente

meios eletrônicos.
5.1.10 Trimestralmente, o Município de Pedra Grande/RN efetuará uma avaliação dos serviços prestados pela Instituição, bem como
uma pesquisa no mercado financeiro de modo a aferir os serviços cobrados dos servidores constantes no subitem 5.1.8.
5.2
Serviços de Empréstimos Consignados para Servidores:
5.2.1 Será concedido à Instituição Financeira vencedora do certame o direito de disponibilizar aos servidores da Administração Direta
e Indireta, em caráter de não exclusividade, empréstimos em consignação, sem qualquer custo adicional para a
administração municipal.
5.2.2 A taxa de juros a ser praticada para os empréstimos em consignação será fixada pela Instituição Financeira vencedora, tendo
como condição básica as TAXAS MÍNIMAS praticadas no mercado.
6
6.1
6.2

– FORMA E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
A CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento do valor ofertado em até cinco (05) dias corridos da data da assinatura do
contrato, mediante ordem bancária creditada na conta do Município de PEDRA GRANDE/RN, no Banco 001 – Banco do Brasil,
Agência 1366-8, conta corrente nº. 45.020-0.
O prazo aqui estipulado poderá ser prorrogado de comum acordo entre as partes.

7
– CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
7.1
Produtos e Tarifas:
7.1.1 A CONTRATADA poderá disponibilizar, no mínimo, a franquia de serviços bancários essenciais com isenção de tarifas
definidas na Resolução 3.919/10 do CMN - Conselho Monetário Nacional.
7.1.2 A instituição financeira deve sempre apoiar inovações de produtos e serviços oferecidos aos servidores municipais e
manter uma assessoria especializada em análises confiáveis de seus investimentos e taxas retorno competitivas do mercado.
8
8.1

– DA IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO BANCÁRIO NO MUNICÍPIO.
A CONTRATADA deverá, no prazo de trinta (30) dias, implantar, reformar ou adaptar um posto de atendimento bancário na
sede do Município de Pedra Grande/RN, para atender os serviços, objeto deste contrato, a contar da data de início do contrato.
8.2
Toda a estrutura e respectiva montagem destinada à instalação do Posto de Atendimento Bancário ocorrerá por conta da
empresa vencedora e, deverá ter área a ser identificada após conclusão da pesquisa de preços.
8.3. Na eventualidade de locação de próprio municipal, deverá ser feito o repasse mensal cujo valor será dimensionado após conclusão
da pesquisa de preços, nas mesmas condições e prazo de 60 (sessenta) meses.
8.3.1. Área necessária, em metros quadrados, do imóvel próprio que esta Prefeitura disponibilizará, na sede do Município, destinada ao
posto de atendimento, mediante concessão de uso no mesmo prazo do contrato (60 meses), ou mediante locação com
terceiros, remunerável pela contratada, constitutiva do item 2 do lote único deste termo de referência, com estrutura mínima do
imóvel com relação às instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias.
8.4.A CONTRATADA deverá manter no mínimo um (01) funcionários para atender a demanda dos servidores e contratados. Nenhum
funcionário da empresa vencedora poderá ter qualquer vínculo empregatício com o Município de Pedra Grande/RN.
9
9.1

– RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Promover a abertura de contas, dos servidores (efetivos ativos, comissionados, contratados e eletivos) do Contratante, na
modalidade conta corrente ou conta salário, efetuando a coleta de dados, documentos e assinaturas necessários, no local e
horário de trabalho (dentro do horário de atendimento bancário).
9.2
Ter sistema informatizado compatível com o CONTRATANTE, de forma a possibilitar que todas as operações sejam por meio
eletrônico e on line, sendo que, no caso de incompatibilidade, todas as despesas necessárias para tal adaptação correrão por
conta da CONTRATADA.
9.3
Efetuar os créditos dos pagamentos nas contas dos servidores, sem qualquer custo, em conformidade com as informações
repassadas pelo município de pedra Grande/ RN.
9.4
Respeitar o limite da margem consignável dos salários de concessão de empréstimos aos servidores, solicitando para tal as
informações necessárias ao Departamento de Recursos Humanos do Município de Pedra Grande/RN.
9.5
Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao Município de Pedra Grande/RN ou a terceiros decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato.
9.6
Apresentar previamente ao Município de Pedra Grande/RN uma tabela com a franquia mínima de serviços com isenção de
tarifas, a partir da resolução BACEN nº 3.919/10 e demais serviços e produtos com suas respectivas tarifas.
9.6.1 A CONTRATADA deverá atualizar constantemente seus serviços e produtos no sentido de alcançar para os servidores
municipais o melhor benefício dentre os serviços e produtos oferecidos pelos bancos.
9.6.2 A CONTRATADA não cobrará tarifas bancárias sobre as contas mantidas em nome do Município de Pedra Grande/RN e a
movimentação da mesma durante a vigência do respectivo Contrato Administrativo. O pagamento dos servidores municipais
não implicará em qualquer custo para o Município.
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9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

10.6
10.7
10.8

Apresentar um plano de prestações de serviços, contendo a apresentação da instituição, argumentação relativa à forma como
pretende prestá-los, em especial quanto ao atendimento aos servidores das unidades regionais, benefícios adicionais
oferecidos e condições especiais de empréstimos e financiamentos.
Responder por todos os impostos, taxas, seguros, e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre os
respectivos serviços a serem prestados.
Manter, durante a execução do contrato administrativo, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Reparar ou corrigir, dentro do prazo estipulado pelo Município de Pedra Grande/RN, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções
constatadas pela fiscalização dos serviços.
O Município de Pedra Grande/RN não assume, inclusive para efeitos da Lei 8.078/1990 – Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, qualquer responsabilidade pela atividade exercida pela CONTRATADA.
O Município de Pedra Grande/RN não assume qualquer responsabilidade pelos compromissos assumidos por seus servidores.
É vedada a subcontratação de outra instituição financeira, mesmo que seja sua controlada ou controladora, para a execução
total ou parcial dos serviços, objeto desta licitação.
Assumir todas as despesas e providências necessárias à legalização e ao funcionamento da atividade deste ajuste (licenças,
alvarás, autorizações, etc), no caso de abertura de agência ou Posto de Atendimento Bancário na cidade, devendo
entregar cópia dos documentos à Administração do Município de Pedra Grande/RN.
Efetuar o pagamento de impostos e eventuais multas aplicadas por autoridade federal, estadual ou municipal, relacionados
com a atividade explorada.
Durante toda a vigência do Contrato Administrativo, a CONTRATADA deverá estar em situação regular junto ao INSS, ao FGTS
e à Fazenda Nacional, mediante o recolhimento das contribuições e impostos respectivos, bem como manter o
funcionamento da agência ou Posto de Atendimento Bancário, no município.
Identificar os funcionários em serviço com uso permanente de crachá da instituição contratada.
Não haverá qualquer solidariedade entre o Município de Pedra Grande/RN e a CONTRATADA quanto ao cumprimento das
obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus empregados, cabendo a ela assumir, de forma exclusiva, todos os ônus
advindos da relação empregatícia;
Apresentar Proposta de Preços com prazo de validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias;
Fornecer um (01) contracheque mensal ao servidor municipal, de forma que os outros que foram solicitados pelo servidor, serão
custeados pelo mesmo.
– DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Efetuar os pagamentos de salários de seus servidores através da CONTRATADA, em caráter de exclusividade;
Informar sempre que solicitado pela CONTRATADA, o saldo da margem consignável dos salários, por ocasião da solicitação de
empréstimos;
Enviar a relação nominal de servidores, contendo os valores líquidos a serem creditados, bem como os demais necessários
solicitados pela CONTRATADA, com antecedência mínima de dois (02) dias úteis da data prevista para o pagamento dos
salários.
Garantir as informações e a documentação necessárias à execução dos serviços por parte da CONTRATADA, com a exclusão
de servidores;
Disponibilizar os recursos financeiros necessários no dia do pagamento dos servidores, através de depósito em conta corrente,
TED – Transferência Eletrônica Disponível ou mediante a apresentação de cheque administrativo nominal a CONTRATADA,
sendo vedada a transferência antecipada de recursos financeiros para as instituições financeiras privadas por constituírem
disponibilidade de caixa, cujo depósito deve ocorrer, exclusivamente, em instituições financeiras oficiais (públicas),
conforme o § 3º do artigo 164 da Constituição Federal e artigo 43 da Lei 101/2000.
O CONTRATANTE compromete-se a acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução da CONTRATADA por intermédio do
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS do Município de Pedra Grande/RN o qual designará o competente Gestor.
Prestar todo o apoio necessário a CONTRATADA para que seja alcançado o objeto do termo em toda a sua extensão.
Todos os novos servidores que ingressarem na folha de pagamento do município, sejam efetivos ou não, e os fornecedores que
prestam serviço, preferencialmente, visando otimizar o processo de pagamento, deverão possuir conta na instituição financeira
vencedora.

11
11.1

– PRAZO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS/ATIVIDADES
A contratada deverá instalar e iniciar as operações de um Posto de Atendimento Bancário, na sede do município de Pedra
Grande/RN no prazo a ser definido após concluída a pesquisa de preços, a partir da assinatura do contrato.

12
12.1

– PRAZO DE VIGÊNCIA
A vigência do contrato administrativo terá por termo inicial a data de sua assinatura e termo final em 60 (sessenta) meses,
iniciando seus efeitos com a publicação do Contrato Administrativo.
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13
13.1

– RESCISÃO
O TERMO DE CONTRATO está sujeito a rescisão nos termos dos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93 e alterações.

14
14.1
14.2
14.2.1

– APLICAÇÃO DE MULTA E DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
O atraso no pagamento do valor ofertado, nas condições estabelecidas no Edital acarretará multa diária de 0,125%.
ATRASO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E/OU INSTALAÇÃO DE POSTO BANCÁRIO:
Ultrapassados os prazos para o início dos serviços e de inícios das atividades relacionadas à instalação Posto Bancário
acarretará em multa que estarão estipuladas no edital.

15. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Pedra Grande/RN, 16 de setembro de 2019.

Airton Lopes da Costa Araújo
Secretário Municipal de Administração

Aprovo o presente Termo de Referência.

Pedra Grande/RN, 16 de setembro de 2019.

Valdemir Valentim Spares Belchior
Prefeita Municipal
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16090001/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019
CONTRATO DE EXECUÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE/RN E A EMPRESA.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES
CONTRATANTE MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE/RN, CNPJ (MF) nº 08.113.896/0001-27, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Sr. Valdemir Valentim Soares Belchior, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº ________________, inscrito
no CPF sob o nº ___________________.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DIPLOMAS LEGAIS
CONTRATADA:

.

2.1- Firmam o presente instrumento de contrato com fundamento nas leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei n° 10.520, de 17 de
julho de 2002, nas condições das cláusulas seguintes.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO
3.1- Constitui objeto do presente contrato a Contratação de instituição bancária com o objetivo de operar, em caráter de exclusividade
os serviços de gestão da folha de pagamento do Município de Pedra Grande/RN, (efetivos ativos, comissionados, contratados e
eletivos), bem como os servidores que venham a ser admitidos durante a vigência do contrato, com, inclusive, as condições para
prestação de serviços, em caráter de não exclusividade, de empréstimos consignados para servidores, durante o respectivo
período vigencial, onde:
3.1.1
Os funcionários deste Município terão a possibilidade de optar entre conta corrente ou conta salário; nesta não haverá
cobrança de tarifas.
3.1.2
Nos moldes da Resolução n. 3919 de 25 de novembro de 2010 e eventuais alterações, do Banco Central do Brasil, a
Instituição Financeira vencedora do certame oferecerá, a custo zero mensal para todos os servidores municipais, não podendo haver
cobrança de tarifas para os serviços abaixo indicados:
a)
Fornecimento de cartão com função débito;
b)
Fornecimento de segunda via do cartão de débito, exceto nos casos decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros
não imputáveis à instituição emitente;
c)
Realização de até quatro (04) saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque avulso, ou em terminal de
autoatendimento;
d)
Realização de até duas (02) transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê de caixa, em
terminal de autoatendimento e/ou pela internet;
e)
Fornecimento de até dois (02) extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta (30) dias por meio de guichê de
caixa e/ ou terminal de autoatendimento;
f)
Realização de consultas mediante utilização da internet;
g)
Fornecimento, até 28 de fevereiro de cada ano, do extrato consolidado, discriminando, mês a mês, os valores no ano anterior
relativos a tarifas;
h)
Compensação de cheques;
i)
Fornecimento de até dez (10) folhas de cheques por mês, desde que o cliente reúna os requisitos à utilização de cheques,
conforme a regulamentação em vigor e condições pactuadas;
j)
Prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente
meios eletrônicos.
3.1.3
Trimestralmente, o Município de Pedra Grande/RN efetuará uma avaliação dos serviços prestados pela Instituição,
bem como uma pesquisa no mercado financeiro de modo a aferir os serviços cobrados dos servidores.
3.1.4
Será concedido à Instituição Financeira vencedora do certame o direito de disponibilizar aos servidores da Administração
Direta e Indireta, em caráter de não exclusividade, empréstimos em consignação, sem qualquer custo adicional para a administração
municipal.
3.1.5
A taxa de juros a ser praticada para os empréstimos em consignação será fixada pela Instituição Financeira vencedora,
tendo como condição básica as TAXAS MÍNIMAS praticadas no mercado.
CLÁUSULA QUARTA – DA REMUNERAÇÃO À CONTRATANTE
4.1
- A CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento do valor ofertado de R$
(
), em até cinco (05) dias corridos da data
da assinatura do contrato, mediante ordem bancária creditada na conta do Município de Pedra Grande/RN, no Banco 001 – Banco do
Brasil, Agência ______, Conta Corrente nº. _________________.
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4.2
O prazo aqui estipulado poderá ser prorrogado de comum acordo entre as partes.
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
5.1
Produtos e Tarifas:
5.1.1
A CONTRATADA poderá disponibilizar, no mínimo, a franquia de serviços bancários essenciais com isenção de tarifas
definidas na Resolução 3.919/10 do CMN - Conselho Monetário Nacional.
5.1.2
A instituição financeira deve sempre apoiar inovações de produtos e serviços oferecidos aos servidores municipais e manter
uma assessoria especializada em análises confiáveis de seus investimentos e taxas retorno competitivas do mercado.
5.1.3
CLÁUSULA SEXTA – DA IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO BANCÁRIO NO MUNICÍPIO.
6.1
A CONTRATADA deverá, no prazo de trinta (30) dias, implantar, reformar ou adaptar um posto de atendimento bancário na
sede do Município de PEDRA GRANDE/RN, para atender os serviços, objeto deste contrato, a contar da data de início do contrato.
6.2
Toda a estrutura e respectiva montagem destinada à instalação do Posto de Atendimento Bancário ocorrerá por conta da
empresa vencedora e, deverá ter área não inferior a 15 (quinze) metros quadrados.
6.3
A CONTRATADA deverá manter no mínimo 01 (um) funcionário para atender a demanda dos servidores e contratados.
Nenhum funcionário da empresa vencedora poderá ter qualquer vínculo empregatício com o Município de PEDRA GRANDE/RN.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1
Promover a abertura de contas, dos servidores (efetivos ativos, comissionados, contratados e eletivos) do Contratante, na
modalidade conta corrente ou conta salário, efetuando a coleta de dados, documentos e assinaturas necessários, no local e horário de
trabalho (dentro do horário de atendimento bancário).
7.2
Ter sistema informatizado compatível com o CONTRATANTE, de forma a possibilitar que todas as operações sejam por meio
eletrônico e on line, sendo que, no caso de incompatibilidade, todas as despesas necessárias para tal adaptação correrão por conta da
CONTRATADA.
7.3
Efetuar os créditos dos pagamentos nas contas dos servidores, sem qualquer custo, em conformidade com as informações
repassadas pelo Município de Pedra Grande/RN.
7.4
Respeitar o limite da margem consignável dos salários de concessão de empréstimos aos servidores, solicitando para tal as
informações necessárias ao Departamento de Recursos Humanos do Município de Pedra Grande/RN.
7.5
Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao Município de Pedra Grande/RN ou a terceiros decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato.
7.6
Apresentar previamente ao Município de PEDRA GRANDE/RN uma tabela com a franquia mínima de serviços com isenção de
tarifas, a partir da resolução BACEN nº 3.919/10 e demais serviços e produtos com suas respectivas tarifas.
7.6.1
A CONTRATADA deverá atualizar constantemente seus serviços e produtos no sentido de alcançar para os servidores
municipais o melhor benefício dentre os serviços e produtos oferecidos pelos bancos.
7.6.2
A CONTRATADA não cobrará tarifas bancárias sobre as contas mantidas em nome do Município de Pedra Grande/RN e a
movimentação da mesma durante a vigência do respectivo Contrato Administrativo. O pagamento dos servidores municipais não
implicará em qualquer custo para o Município.
7.7
Apresentar um plano de prestações de serviços, contendo a apresentação da instituição, argumentação relativa à forma
como pretende prestá-los, em especial quanto ao atendimento aos servidores das unidades regionais, benefícios adicionais oferecidos
e condições especiais de empréstimos e financiamentos.
7.8
Responder por todos os impostos, taxas, seguros, e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre os
respectivos serviços a serem prestados.
7.9
Manter, durante a execução do contrato administrativo, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
7.10
Reparar ou corrigir, dentro do prazo estipulado pelo Município de Pedra Grande/RN, os eventuais vícios, defeitos ou
incorreções constatadas pela fiscalização dos serviços.
7.11
O Município de Pedra Grande/RN não assume, inclusive para efeitos da Lei 8.078/1990 – Código de Proteção e
Defesa do Consumidor, qualquer responsabilidade pela atividade exercida pela CONTRATADA.
7.12
O Município de Pedra Grande/RN não assume qualquer responsabilidade pelos compromissos assumidos por seus
servidores.
7.13
É vedada a subcontratação de outra instituição financeira, mesmo que seja sua controlada ou controladora, para a execução
total ou parcial dos serviços, objeto desta licitação.
7.14
Assumir todas as despesas e providências necessárias à legalização e ao funcionamento da atividade deste ajuste
(licenças, alvarás, autorizações, etc), no caso de abertura de agência ou Posto de Atendimento Bancário na cidade, devendo entregar
cópia dos documentos à Administração do Município de Pedra Grande/RN.
7.15
Efetuar o pagamento de impostos e eventuais multas aplicadas por autoridade federal, estadual ou municipal, relacionados
com a atividade explorada.
7.16
Durante toda a vigência do Contrato Administrativo, a CONTRATADA deverá estar em situação regular junto ao INSS, ao
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FGTS e à Fazenda Nacional, mediante o recolhimento das contribuições e impostos respectivos, bem como manter o funcionamento da
agência ou Posto de Atendimento Bancário, no município.
7.17
Identificar os funcionários em serviço com uso permanente de crachá da instituição contratada.
7.18
Não haverá qualquer solidariedade entre o Município de Pedra Grande/RN e a CONTRATADA quanto ao cumprimento das
obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus empregados, cabendo a ela assumir, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da
relação empregatícia;
7.19
Apresentar Proposta de Preços com prazo de validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias;
7.20
Fornecer um (01) contracheque mensal ao servidor municipal, de forma que os outros que foram solicitados pelo servidor,
serão custeados pelo mesmo.
7.21 Na eventualidade de locação de próprio municipal, deverá ser feito o repasse mensal de 1 (um) salário mínimo, nas mesma
condições e prazo aqui estipulados.
CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1
Efetuar os pagamentos de salários de seus servidores através da CONTRATADA, em caráter de exclusividade;
8.2
Informar sempre que solicitado pela CONTRATADA, o saldo da margem consignável dos salários, por ocasião da solicitação
de empréstimos;
8.3
Enviar a relação nominal de servidores, contendo os valores líquidos a serem creditados, bem como os demais necessários
solicitados pela CONTRATADA, com antecedência mínima de dois
(02) dias úteis da data prevista para o pagamento dos salários.
8.4
Garantir as informações e a documentação necessárias à execução dos serviços por parte da CONTRATADA, com a
exclusão de servidores;
8.5
Disponibilizar os recursos financeiros necessários no dia do pagamento dos servidores, através de depósito em conta
corrente, TED – Transferência Eletrônica Disponível ou mediante a apresentação de cheque administrativo nominal a CONTRATADA,
sendo vedada a transferência antecipada de recursos financeiros para as instituições financeiras privadas por constituírem
disponibilidade de caixa, cujo depósito deve ocorrer, exclusivamente, em instituições financeiras oficiais (públicas), conforme o §
3º do artigo 164 da Constituição Federal e artigo 43 da Lei 101/2000.
8.6
O CONTRATANTE compromete-se a acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução da CONTRATADA por
intermédio do DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS do Município de Pedra Grande/RN o qual designará o competente
Gestor.
8.7
Prestar todo o apoio necessário a CONTRATADA para que seja alcançado o objeto do termo em toda a sua extensão.
8.8
Todos os novos servidores que ingressarem na folha de pagamento do município, sejam efetivos ou não, e os fornecedores
que prestam serviço, preferencialmente, visando otimizar o processo de pagamento, deverão possuir conta na instituição financeira
vencedora.
CLÁUSULA NONA – DO PRAZO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS/ATIVIDADES
9.1 A contratada deverá instalar e iniciar as operações de um Posto de Atendimento Bancário no Centro Administrativo Município, em
até trinta (30) dias corridos contados a partir da assinatura do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
10.1 A vigência do contrato administrativo terá por termo inicial a partir da assinatura do contrato e termo final em 60 (sessenta) meses,
iniciando seus efeitos com a publicação deste Contrato Administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA APLICAÇÃO DE MULTA E DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
11.1
O atraso no pagamento do valor ofertado, nas condições estabelecidas no Edital acarretará multa diária de 0,125%.
11.2
ATRASO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E/OU INSTALAÇÃO DE POSTO BANCÁRIO:
11.2.1 Ultrapassados os prazos para o início dos serviços e de inícios das atividades relacionadas à instalação Posto Bancário
acarretará em multa que estarão estipuladas no edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO
12.1- Fazem parte integrante do presente contrato, independente de transcrição, a proposta da CONTRATADA e demais peças que
constituem o respectivo procedimento administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13.1
- Quem após a subscrição do CONTRATO ADMINISTRATIVO ou recebimento da ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
ou NOTA DE EMPENHO ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Pedra
Grande/RN, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Artigo 4º da Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital do Pregão Presencial nº ___/2019 e no
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contrato e das demais cominações legais, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa.
13.2
- As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas na Prefeitura Municipal de Pedra Grande/RN e, no caso de
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e
das demais cominações legais. A Administração poderá aplicar as seguintes penalidades, garantidas a prévia defesa:
13.2.1
- multa de 10% (dez por cento), no caso de recusa injustificada para recebimento da nota de empenho/ ORDEM DE
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS;
13.2.2
- multa de 5% (cinco por cento), pela inexecução total ou parcial do contrato, incidente sobre o valor do serviço não
executado. A multa a que alude este tópico, não impede que a Contratante rescinda, unilateralmente, o Contrato e aplique as outras
sanções previstas na legislação vigente à época;
13.2.3
- multa de 1,0% (um por cento), incidente sobre o valor do serviço não executado, por dia de atraso, observado o prazo
de entrega constante no Anexo I;
13.2.4
- multa de 10% (dez por cento) no caso em que o licitante der causa à rescisão do contrato;
13.3
- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente
para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor;
13.4
- As multas quando não descontadas nos termos da letra anterior, deverão ser colocadas à disposição da Prefeitura
Municipal de Pedra Grande/RN, em sua tesouraria, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da ciência expressa por
parte da CONTRATADA;
13.5
- Decorrido o prazo estipulado no subitem anterior, a Prefeitura Municipal de Pedra Grande/RN fará a devida cobrança
judicial, sem prejuízo do previsto no item abaixo;
13.6
- O faltoso ficará impedido de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Pedra Grande/RN enquanto não quitar as
multas devidas; e
13.7
- As multas poderão ser aplicadas tantas quantas forem as irregularidades constatadas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
14.1- Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de cinco (05) dias úteis, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção,
ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
15.1 – O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65, da Lei 8.666/93, sempre através de Termos Aditivos
numerados em ordem crescente, observando o respectivo crédito orçamentário.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
16.1
– O presente contrato poderá ser rescindindo, unilateralmente, pelo Município de Pedra Grande/RN, quando
caracterizados os seguintes motivos:
16.1.1
– Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais;
16.1.2
– Pelo cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
16.1.3 – A lentidão do cumprimento das obrigações assumidas, devendo, neste caso, a Administração comprovar a impossibilidade de
conclusão dos serviços no prazo estipulado.
16.1.4 – O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
16.1.5
– Pela paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
16.1.6
- A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
16.1.7
– Pelo desentendimento das determinações e recomendações regulares do CONTRATANTE;
16.1.8
- Pelo cometimento reiterado de faltas na sua execução;
16.1.9
- A decretação de falência;
16.1.10
- A dissolução da sociedade;
16.1.11
- A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
16.1.12
– Por razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas pelo CONTRATANTE;
16.1.13
- A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
16.2 - Havendo interesse de qualquer de quaisquer das partes signatárias em não mais prosseguir com o presente contrato, poderá
este ser rescindido de pleno direito. Neste caso, deverá a parte interessada comunicar dita pretensão ao outro signatário, com
antecedência mínima de trinta (30) dias, para que este se manifeste, no prazo de cinco (05) dias, a seu respeito.
CLAÚSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS
17.1 – Fica estabelecida que caso venha ocorrer algum fato não previsto no presente contrato, os chamados casos omissos, estes
serão resolvidos entre as partes, respeitando o objeto do contrato, a legislação e demais normas reguladoras da matéria e em especial
a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhe, quando for o caso, supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos Contratos estabelecidos na
legislação civil brasileira e as disposições do Direito Privado.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO
18.1– O CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato, por extrato, nos locais de costume e na imprensa oficial.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
19.1– Fica eleito o foro da Comarca de São Bento do Norte/RN, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir qualquer questão oriunda do presente Instrumento Contratual.
E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente contrato,
em três (03) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas (02) testemunhas abaixo assinadas.
Pedra Grande/RN, __ de _______________ de 2019.

Valdemir Valentim Soares Belchior
P/CONTRATANTE

Instituição Financeira
Contratada

TESTEMUNHAS:
1º

2º

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16090001/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E MÃO-DE-OBRA INFANTIL
(razão social da empresa), inscrita no CNPJ n°
, com sede na
(endereço
completo) por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. (a) __________ infra-assinado, portador(a)
da Carteira de Identidade n° e do CPF/MF n°
, para os fins de
habilitação no Pregão n° ___/2019, Declara expressamente que:
1)
Até a presente data, inexistem fatos supervenientes a sua habilitação no presente certame licitatório, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
2)
Para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de
outubro de 1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis
anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
Local/ Data

Nome e Cargo do Representante da Empresa
CPF nº - RG nº

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ANEXO IV– MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16090001/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019

DADOS DA EMPRESA

Pregão Presencial nº 019/2019
Processo Administrativo n° 16090001/2019
Declaro, para fins de atendimento às exigências editalícias, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que:
a)
A proposta apresentada para participar desta Licitação foi elaborada de maneira independente pela licitante, 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 desta Licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b)
A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta Licitação não foi informada, discutida ou recebida de
qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c)
Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou
de fato desta Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
d)
Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação antes da adjudicação do
objeto da referida licitação;
e)
Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração do município de Pedra Grande/RN antes da
abertura oficial das propostas; e
f)
firmá-las.

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para

Local e data

Nome e Cargo do Representante da Empresa
CPF nº - RG nº

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ANEXO V - MODELO DA CARTA PROPOSTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16090001/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019

DADOS DA EMPRESA

Pregão Presencial nº 019/2019
Processo Administrativo nº 16090001/2019
Sr. Pregoeiro,
A Empresa
indicados, nas seguintes condições:
a)

Valores:
Item Código

sediada à (rua, bairro, cidade, telefone, etc), inscrita no CNPJ/MF sob nº
, propõe ao Município de Pedra Grande/RN, a execução dos serviços abaixo

Discriminação

Contratação de instituição bancária com o objetivo de operar, em caráter de
exclusividade os serviços de gestão da folha de pagamento dos servidores
do Município de Pedra Grande/RN, com, inclusive, as prestações de serviços
em caráter de não exclusividade, de empréstimos consignados para
01 servidores, durante 60 (sessenta) meses.

Quant

Unid

01

Serv

V Total

b)
Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com tributos, encargos, seguros, e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução dos serviços no Município de Pedra Grande/RN.
c)

Prazo de validade da proposta: (no mínimo de 60 (sessenta) dias).

d)
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho/ordem de execução
de serviços no prazo determinado no Edital, indicando para esse fim o Sr.
, Carteira
de identidade nº
, CPF nº
, (função na empresa), (endereço
residencial) como responsável legal desta empresa.
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e em seus anexos.
Local e data,

Nome e Cargo do Representante da Empresa
CPF nº - RG nº

