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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2018 

PROCESSO Nº 842/2018 

DATA: 10/06/2019 

HORÁRIO: 10:00 horas. 

Local: Na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. John Kennedy nº 120 - Centro – 

Araruama/RJ.  

O Município de Araruama, RJ, por intermédio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, torna público para 

conhecimento dos interessados que, na data, horário e local indicado acima, fará realizar licitação na 

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MAIOR OFERTA, com oferta mínima de R$ 3.600.000,00 

(três milhões e seiscentos mil reais); mais patrocínio mínimo no total de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta 

mil) em carnês de IPTUS e festividades de Réveillon incluindo queima de fogos, e de acordo com demais 

condições deste Edital e seus Anexos, para “Contratação de instituição financeira para prestação de 

serviços bancários, incluindo o pagamento da folha de pagamentos dos servidores ativos, inativos, 

incluindo o pagamento a fornecedores do Município, a centralização da arrecadação das receitas 

Municipais no âmbito do Poder Executivo, Autárquica Fundos Especiais, observado o Anexo A e as 

demais especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I”. 

Esta licitação observará as condições estabelecidas no presente Edital, bem como os preceitos do direito 

público, em especial as disposições da Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e subsidiariamente aos dispositivos da 

Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores. 

PREÂMBULO 

RETIRADA DO EDITAL: o Edital e seus anexos poderão ser retirados na Sala da Comissão Permanente de 

Licitação, localizada Avenida John Kennedy, nº 120, Centro, Araruama - RJ, das 09:00 h às 17:00 h, a  

partir do dia 09/05/2019. 

DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO: A licitação será realizada às 10h do dia 10/06/2019, na Sala da 

Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy, nº 120, Centro, Araruama - RJ, CEP: 

28970-000. 

CREDENCIAMENTO: Os representantes das empresas interessadas em participar do certame deverão 

credenciar-se a partir das 10 horas, do dia 10/06/2019. 

1.  - DO OBJETO 

1.1 - A presente licitação tem por objeto a “Contratação de instituição financeira para prestação de serviços 

bancários, incluindo o pagamento da folha de pagamentos dos servidores ativos, inativos, incluindo o 

pagamento a fornecedores do Município, a centralização da arrecadação das receitas Municipais no âmbito 

do Poder Executivo, Autárquica Fundos Especiais, observado o Anexo A e as demais especificações 

contidas no Termo de Referência - Anexo I”. 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado 

deste certame, exceto consórcio, que atenderem todas as exigências constantes neste Edital e seus 

anexos, inclusive quanto à documentação. 
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2.2 - Não poderão participar desta licitação os interessados que se encontrarem sob falência, em 

recuperação judicial/extrajudicial, concurso de credores, dissolução e liquidação; empresas estrangeiras que 

não funcionam no país; aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 

Administração Pública e/ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

Pública Estadual, bem como aqueles relacionados no art. 9º da Lei Federal n.º 8.666/93. 

2.2.1 - Os impedimentos porventura existentes deverão ser declarados pela empresa proponente, sob pena 

de responsabilidade administrativa, civil e penal cabíveis, conforme legislação vigente. 

2.3 - É recomendada a leitura integral deste Edital e seus Anexos, uma vez que a sua inobservância, 

principalmente no que diz respeito à documentação exigida e à apresentação da proposta, poderá acarretar 

respectivamente a inabilitação e a desclassificação da licitante. 

2.4 - A participação na licitação implica, automaticamente, na aceitação integral dos termos deste Edital e 

seus Anexos e leis aplicáveis. 

2.5 - As empresas licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 

suas propostas, sendo que o Município de Araruama não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

2.6 - Só terão direito de usar a palavra, rubricar a documentação, propostas, apresentar reclamações ou 

recursos e assinar as Atas os licitantes credenciados, o Pregoeiro e os membros da Equipe de Apoio. 

2.7 - Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação em órgão da imprensa 

oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente ou pela Comissão 

Permanente de Licitação (exceto quando constar em seu corpo a expressão “Válido somente no Original”). 

Quando a Licitante optar por autenticar sua documentação na Comissão Permanente de Licitação, deverá 

fazê-lo com antecedência de 01 (um) dia útil à data do certame, sob pena de descredenciamento. 

3.  DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

3.1 - O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante 

que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a 

responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo 

a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, às 10:00h do dia 27/05/2019. 

3.2 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular, 

com firma reconhecida, em original ou cópia autenticada, este último (Anexo II) acompanhado de cópia 

autenticada do Estatuto ou Contrato Social, em original ou cópia autenticada, outorgando poderes para a 

prática de todos os atos pertinentes ao certame, em nome da proponente. 

3.3 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar 

cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, no qual estejam expressos 

seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

3.4 - Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração dando ciência de 

que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (Anexo IV) e entregarão os envelopes contendo a 

indicação do objeto e do preço oferecido, procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da 

conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. 

3.5 - A incorreção nos documentos de credenciamento, não inabilitará a licitante a participar deste Pregão, 

mas impedirá o seu representante de se manifestar e de formular lances verbais. 
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4.  DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

4.1 - A proposta comercial e os documentos de habilitação exigidos neste Edital deverão ser apresentados 

no local, dia e hora determinada, em 02 (dois) envelopes separados, devidamente fechados, sendo vedada 

outra forma de entrega dos referidos envelopes. 

4.1.1 - Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE - PROPOSTA COMERCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 

EDITAL DO PREGÃO Nº 61/2018 

PROPOSTA COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO PROPONENTE 

 

ENVELOPE – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 

EDITAL DO PREGÃO Nº 61/2018  

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO PROPONENTE 

 

4.1.2 - A apresentação de proposta por parte da licitante implicará na plena aceitação das condições 

estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos. 

4.1.3 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

4.4.4 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

5.  DA PROPOSTA COMERCIAL 

5.1 - As propostas deverão ser apresentadas em uma via, em impresso próprio e timbrado da proponente, 

datilografadas/digitadas, sem rasuras ou borrões, datadas e assinadas sobre carimbo da empresa, 

contendo o valor ofertado para a prestação do serviço. 

5.2 – O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura dos 

envelopes/proposta, prazo em que as condições devem ser sustentadas.  

5.3  – Para efeito da confecção da proposta a licitante deverá levar em consideração os seguintes itens: 

5.3.1 - A Instituição deverá ter sistema informatizado compatível com o do Município, para que todas as 

operações sejam processadas por meio eletrônico. 

5.3.1.1 - Todas as despesas de adaptação, se necessárias, correrão por conta da Instituição Bancária 

vencedora. 
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5.4 - A Instituição Financeira vencedora do certame será responsável durante o prazo do Contrato de 

Permissão, pelo Pagamento e Crédito da Folha de Pagamento dos servidores compreendidos no Termo De 

Referência, sem qualquer custo para o Município de Araruama. 

6. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

6.1 - Para fins de habilitação serão exigidos os seguintes documentos, que deverão ser apresentados em 

original, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada em 

cartório competente ou pela Comissão Permanente de Licitação (exceto quando constar em seu corpo a 

expressão “Válido somente no Original”). Quando a Licitante optar por autenticar sua documentação na 

Comissão Permanente de Licitação, deverá fazê-lo com antecedência de 01 (um) dia útil à data do certame, 

sob pena de inabilitação. 

6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA  

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se 

tratando de sociedades comerciais;  

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados 

da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de 

sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  

e) 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.  

6.1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 6.1.1 não precisarão constar do 

Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.  

6.1.2 – HABILITAÇÃO FISCAL E TRABAHISTA 

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, ou 

Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as Contribuições Sociais 

previstas nas alíneas A à D, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.202 de 1991; 

b) Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda 

ou Distrito Federal, e a Certidão da Dívida Ativa Estadual comprovando a inexistência de débitos inscritos, 

ou outra(s) equivalente(s), tal(tais) como Certidão(ões) Positiva(s) com efeito de Negativa(s), na forma da 

lei; 

c) Certidão de Regularidade de Tributos Municipais expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, ou 

outra equivalente, tal como Certidão Positiva com Efeito de Negativa, na forma da lei; 

d) Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF; 

f) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
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g) Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa; 

h) Autorização do Banco Central para funcionamento da Instituição Financeira licitante; 

i) declaração da licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado com menos de 18 

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

salvo nas condições de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal c/c art. 27, V da Lei Federal n.º 8.666/93,conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital; 

j) declaração de que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da 

Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;  

k) declaração de que inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação, em cumprimento do disposto 

nos art. 30, III e 32, §2º da Lei n.º 8.666/93, conforme modelo constante no Anexo V deste Edital; 

6.1.3 – QUALIFICAÇÕES TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Documentação referente à qualificação técnica: 

a.1) No mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando ter a licitante já prestado os serviços objeto desta licitação. 

b) Documentação referente à qualificação econômico-financeira: 

b.1) prova de Capital Social realizado ou patrimônio líquido igual ou superior a R$ 1.500.000.000,00 (um 

bilhão e quinhentos milhões de reais), de acordo com o último balanço publicado. 

b.2) balanço e demonstrações financeiras do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 

da lei; 

b.3) comprovação da boa situação da empresa será comprovada através do índice que mede a solvência 

dos bancos, denominado Índice de Basiléia, devendo ser comprovado o índice mínimo de 11% (onze por 

cento), de acordo com a fórmula abaixo descrita que deve ser apresentada, preferencialmente, com 

memória de cálculo: 

IB=PR X 100(PRE/fator F) 

Onde: 

IB: Índice de Basiléia ou Índice de Adequação de Capital; 

PR: Patrimônio de Referência; 

PRE: Patrimônio de Referência Exigido; 

Fator F = 0,11 

A relação entre Patrimônio de Referência (PR) e os riscos ponderados – Patrimônio de Referência Exigido 

(PRE) obedecem à regulamentação em vigor. A relação mínima exigida é dada pelo fator F, de cardo com a 

Resolução do CMN nº 3.193/2013, Circular do BC nº 3.360/2007, Resolução nº 4.193/2013 e demais 

normas aplicáveis. 

Observação: 

I - O Pregoeiro, sempre quando necessário, efetuará consulta ao site da Receita Federal na internet para 

certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 
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CNPJ,  confirmando, ainda, a autenticidade dos demais documentos apresentados extraídos pela internet, 

junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de habilitação. 

II - As certidões que não declararem expressamente o período de validade, para os fins desta licitação, 

deverão ter sido emitidas nos 30 (trinta) dias imediatamente anteriores à data prevista para o recebimento 

dos envelopes contendo “Proposta” e “Documentos de Habilitação”. 

III - Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação em órgão da imprensa 

oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente ou pela Comissão 

Permanente de Licitação (exceto quando constar em seu corpo a expressão “Válido somente no Original”). 

Quando a Licitante optar por autenticar sua documentação na Comissão Permanente de Licitação, deverá 

fazê-lo com antecedência de 01 (um) dia útil à data do certame, sob pena de inabilitação. 

IV - O envelope de Habilitação que não for aberto durante a licitação deverá ser retirado junto à Comissão 

Permanente de Licitação, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de abertura da sessão, sob pena de 

inutilização. 

6.2 - Se o detentor da melhor proposta desatender as exigências previstas neste Edital, será inabilitado, e o 

Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de 

classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta 

que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor. 

6.3 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

6.3.1 - No prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente ou cumprir o disposto nos 

subitens acima; e, 

6.3.2- Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo: 

a) se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

6.4 - As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na 

presente licitação, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, 

serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior. 

6.5 - Caso a licitante pretenda participar desta licitação por intermédio de outro estabelecimento da empresa 

(matriz, filial) deverá apresentar, desde logo, os documentos de regularidade em nome desse 

estabelecimento. 

6.6 - Da sessão lavrar-se-á Ata Circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, 

ao final, será assinada pelo Pregoeiro e pelos proponentes presentes. 

7. DO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

7.1 - Ao abrir a sessão, o pregoeiro receberá das licitantes, em envelopes distintos, devidamente lacrados e 

identificados, as propostas de preços e os documentos de habilitação. Ato contínuo, ambos os envelopes 

serão externamente rubricados pelo pregoeiro e pelas licitantes presentes. 
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7.2 - Em seguida, o pregoeiro procederá à abertura do ENVELOPE – PROPOSTA DE PREÇOS, divulgando 

e ordenando os valores ofertados, bem como verificando a conformidade das propostas com os requisitos 

estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos. 

7.3 - Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério da MAIOR OFERTA OU 

LANCE, observadas as exigências definidas neste edital e em seus anexos. 

7.4 - O valor mínimo para oferta inicial no pregão presencial é de R$ 3.600.000,00 (três milhões e 

seiscentos mil reais); mais patrocínio mínimo no total de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil) em 

carnês de IPTUS e festividades de Réveillon incluindo queima de fogos a ser pago da seguinte 

forma: 

7.4.1. 50% (cinquenta por cento), até no Maximo 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato. 

7.4.2. 50% (cinquenta por cento), até no Maximo 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato. 

7.4.3. O valor da outorga paga a titulo de patrocínio, será conforme descrito abaixo: 

7.4.3.1.Cota mínima de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), por exercício a título de patrocínio 

das festividades de réveillon incluído queima de fogos enquanto perdurar o contrato; e Cota mínima de R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais) a título de patrocínio para confecção dos carnês de IPTU enquanto perdurar o 

contrato. 

7.5 - O pregoeiro verificará a conformidade das propostas aos requisitos estabelecidos no edital, devendo 

avaliar a aceitabilidade conforme disposto no item 7.4 retro. As propostas que não atenderem aos critérios 

de aceitabilidade serão desclassificadas. 

7.6 - Analisadas as propostas, serão desclassificadas as que forem elaboradas em desacordo com os 

termos deste Edital. 

7.7 - Serão proclamados classificados para a fase de lances, o proponente que apresentar a proposta de 

maior oferta ou lance (definida segundo o objeto deste edital) e, em seguida, as propostas com valores até 

10% inferiores àqueles, ou as 03 (três) melhores propostas, conforme disposto no art. 4º, VIII e IX da Lei 

Federal n.º 10.520/2002 para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e 

crescentes, até a proclamação do vencedor. 

7.8 - Via de Regra, no caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2
o
 

do art. 3
o
 da Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual 

todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

7.9 - O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentarem 

lances verbais, a começar pelo autor da proposta classificada de menor oferta, seguido dos demais em 

ordem crescente. 

7.10 - Somente serão aceitos lances cujos valores sejam superiores ao último apresentado. 

7.11 - O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o valor ou 

percentual mínimo para redução dos lances, mediante prévia comunicação às licitantes. 

7.12 - A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da 

licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito 

de ordenação das propostas. 
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7.13 - Caso não haja lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de maior preço 

e o valor estimado para a contratação; 

7.14 - Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas definidas 

segundo o objeto deste Edital e seus anexos, exclusivamente pelo critério de Maior Oferta; 

7.15 - O valor mínimo para os lances e de negociação para adjudicação do objeto é de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais). 

7.16 - Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a classificação final far-

se-á pela ordem crescente dos preços. 

7.17 - Será considerada como mais vantajosa para o Município de Araruama a proposta da licitante que 

tiver feito a MAIOR OFERTA OU LANCE, proposto e aceito, obtido na forma da condição anterior. 

7.18 - Em seguida, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao objeto 

definido neste Edital e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

7.19 - Verificado que a proposta de MAIOR OFERTA OU LANCE atende às exigências fixadas neste Edital 

quanto à “proposta” e à “habilitação”, será a respectiva licitante declarada vencedora. 

7.20 - Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do ato convocatório, o 

Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta 

que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste 

Edital. 

7.21 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus anexos. 

7.22 - Em caso de divergência entre as informações contidas na documentação impressa e na proposta 

específica, prevalecerão as da proposta. 

7.23 - O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à 

análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele 

estipulado, contado do recebimento da convocação. 

7.24 - Se o proponente vencedor, no ato da assinatura do Contrato, não apresentar situação regular quanto 

aos documentos habilitatórios, será convocado outro licitante, observada, para tal, a ordem de classificação, 

e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis; 

7.25 - Se o licitante vencedor recusar-se injustificadamente a assinar o contrato, será aplicada a letra da lei. 

8. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

8.1 - Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 

solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão. 

8.1.1 - O licitante interessado poderá solicitar esclarecimentos ou formular impugnações acerca do objeto 

deste edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos por escrito, devendo protocolar o pedido no 

setor de Protocolo até 02 (dois) dias úteis anteriores á data fixada para o recebimento das propostas, no 

seguinte endereço: Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ. 

8.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 
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8.1.2.1 - Caso a Decisão não possua o condão de modificar substancialmente a formulação das propostas 

pelas empresas interessadas nesta licitação, não representando, pois, uma inovação e sim 

ESCLARECIMENTO, não se fará necessário o adiamento da abertura da sessão. 

8.2 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implicará 

na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 

8.3 - Dos atos praticados pelo Pregoeiro no presente processo licitatório cabe recurso, sendo a 

manifestação da intenção de interpô-lo expressa no final da sessão pública, com registro em ata da síntese 

das suas razões e contrarrazões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de até 03 (três) dias. 

8.4 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 

8.5 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

8.6 – Os recursos e as contrarrazões serão dirigidos ao Pregoeiro, que no prazo de 05 ( cinco ) dias uteis, 

decidirá de forma fundamentada. Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso, 

devidamente informado, à consideração da autoridade superior, ao qual proferirá decisão definitiva antes da 

homologação do procedimento. 

8.7 Existindo conflito no âmbito jurídico, poderá encaminhar a Procuradoria Geral do Municipio para 

emissão de parecer, para subsidiar a decisão da autoridade superior. 

8.8 - Os recursos e as contrarrazões interpostos pelas licitantes deverão ser entregues no Serviço de 

Protocolo da Prefeitura Municipal de Araruama, localizado no 1º andar da sua sede, situado na Av. John 

Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, das 09h às 18h, diariamente, exceto aos sábados, domingos e 

feriados. 

8.9 - Dentre os requisitos de admissibilidade, o procedimento de recurso deverá ser devidamente instruído 

com ato constitutivo da empresa, bem como identificação do representante legal ou procurador com 

poderes para este mister. 

8.10 - Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da Comissão Permanente de 

Licitação. 

8.11 - A adjudicação será feita pela maior oferta ou lance, conforme disposição em mapa de julgamento que 

integrará a ata de julgamento. 

9. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

9.1 - O prazo para assinar o contrato será de até 10 (dez) dias, contados da convocação para a sua 

formalização, podendo ser prorrogado por uma só vez, por igual período, nas situações previstas no § 1º do 

artigo 64 da Lei nº 8666/93. 

9.2 - O fato de a adjudicatária, convocada dentro do prazo de eficácia de sua proposta, não celebrar o 

contrato, independentemente das penalidades previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, autoriza 

o pregoeiro a examinar as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo esta declarada vencedora. 

9.3 - O pregoeiro manterá em seu poder os envelopes de habilitação das demais licitantes, até a 

formalização do contrato com a adjudicatária, devendo as demais empresas retirá-los em até 05 (cinco) dias 

úteis, sob pena de inutilização dos documentos neles contidos. 
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9.4 - O prazo de vigência do contrato é de 60 (sessenta) meses, havendo a possibilidade de prorrogação na 

forma do art. 57 da lei Federal nº 8666/93. 

9.5 - A execução dos serviços terá início após a assinatura do contrato e publicação na imprensa oficial do 

Município, do extrato de contrato. 

9.6- O prazo acima somente poderá ser alterado a critério do Município, se ocorrerem fatos graves, 

devidamente comprovado, que justificarem tal procedimento. 

9.7 - A prestação do serviço será objeto de fiscalização pela Municipalidade, para que não ocorram falhas, 

vícios ou desrespeito às normas que regem o assunto. 

 

10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1 O valor mínimo para oferta inicial no pregão presencial é de R$ 3.600.000,00 (três milhões e 

seiscentos mil reais); mais patrocínio mínimo no total de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil) em carnês de 

IPTUS e festividades de Réveillon incluindo queima de fogos a ser pago da seguinte forma: 

10.2 50% (cinquenta por cento), até no Maximo 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato. 

10.3 50% (cinquenta por cento), até no Maximo 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato. 

 

11- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

I - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a. fiscalizar a execução dos serviços e aplicar as medidas corretivas necessárias, inclusive as penalidades 

contratuais previstas; 

b. comunicar ao Contratado qualquer alteração nas instruções referentes aos dispositivos da arrecadação, 

pagamento de servidores e de fornecedores; 

c. observar as disposições, rotinas e procedimentos que lhe competem, expressas no Edital e nas normas 

Técnica editada pelo Banco Central. 

II – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

a. estar autorizado a funcionar pelo Banco Central do Brasil; 

b. documento comprobatório de que o participante possua patrimônio líquido igual ou superior a R$ 

1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), de acordo com o último balanço publicado; 

c. possuir solidez financeira e patrimonial comprovada mediante a apresentação do último balanço e 

demonstrações financeiras exigidas pela legislação de regência, dos quais se possam extrair índices 

que comprovem a sua boa situação financeira, no caso o Índice de Basiléia, utilizado para medir a 

solvência bancária, de acordo com as normas do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional 

(Resolução nº 3.193/2013, Circular do BC n° 3.360, de 12 de setembro de 2007, Resolução nº 4.193/13 

e demais normas aplicáveis), conforme fórmula abaixo, devendo ser aferido o mínimo de 11%, 

demonstrado pelo licitante: 
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IB=PR x 100 / (PRE/fator F) 

Onde: 

IB= Índice de Basiléia ou Índice de Adequação de Capital; 

PR= Patrimônio de Referência; 

PRE= Patrimônio de Referência Exigido; 

Fator F= 0,11 

 

d. Assinar o contrato no prazo de até 10 (dez) dias, após a convocação pelo Contratante. 

e. Executar o objeto de acordo com as disposições contidas neste Termo de Referência e seus 

respectivos anexos; 

f. Adotar os procedimentos previstos nas normas regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário 

Nacional e pelo Banco Central do Brasil, bem como, as normas estaduais que vierem a ser editadas 

sobre crédito de pagamento de salários; 

g. Obriga-se a receber a arrecadação obedecendo ao disposto nas instruções enviadas pelo Município, 

desde que estejam compatíveis com as normas para recebimento estabelecidos pelo Banco Central do 

Brasil para a rede bancária. 

h. Fornecer suporte técnico às atividades objeto do presente contrato, com pessoal de seus quadros, 

devidamente qualificado; 

i. Garantir, manter e melhorar a qualidade dos serviços prestados ao Contratante de maneira competitiva 

no mercado; 

j. Proceder, sem ônus para o Contratante, todas as adaptações de seus softwares necessários ao 

aprimoramento e perfeito funcionamento do Sistema de Pagamento de Pessoal e de Arrecadação do 

Município; 

k. Comprometer-se a comunicar obrigatoriamente e previamente, por qualquer meio formal, ao Município, 

por intermédio dos respectivos órgãos competentes, SEFAZ e Procuradoria Geral do Município - 

PROGE, o recebimento de qualquer determinação que implique em débito ou bloqueio na conta 

pagamento, inclusive os provenientes de decisões ou sentenças judiciais; 

l. Manter o histórico dos pagamentos do pessoal pelo período de vigência do contrato, e fornecer as 

informações, quando solicitadas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para pagamentos 

realizados dos últimos 60 (sessenta) dias e, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para os 

realizados em períodos superiores ao anteriormente referido. Findo o contrato, os arquivos deverão ser 

fornecidos ao Contratante em até 15 (quinze dias úteis); 

m. Manter, durante a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no pregão presencial, em compatibilidade com as obrigações assumidas, informando ao 

Contratante a superveniência de qualquer ato ou fato que venha a modificar as condições iniciais de 

habilitação; 

n. Realizar a prova de vida para todos os aposentados e pensionistas do regime próprio de previdência do 

Município - RPPS, nos termos do item 14 deste Termo; 

o. Os pagamentos que não atendam aos padrões estabelecidos nos procedimentos relativos ao sistema 

em operação deverão ser previamente autorizados pela SEFAZ; 
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p. Fornecer até 12(doze) meses antes do final do contrato, toda e qualquer informação técnica necessária 

para subsidiar a próxima contratação. 

12 - DAS RESCISÕES 

12.1 – O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá ser rescindido de 

conformidade com o disposto nos artigos 77 a 80 da lei 8.666/93. 

12.2 – Na hipótese de ocorrer à rescisão administrativa prevista no artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93, à 

Contratante são assegurados os direitos previstos no artigo 80, incisos I a IV, §1º a §4º, da Lei citada. 

13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

ao contrato as seguintes sanções: 

I  – Advertência; 

II – Multa Administrativa, gradual conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o 

equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, acumulável com as devidas sanções; 

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, com a Administração 

Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da Lei, 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

V – Pelo atraso na prestação do serviço executado, em relação ao prazo estipulado, de 0,5 % (zero vírgula 

cinco por cento) do valor homologado, por dia decorrido, até o limite de 5% (cinco por cento); 

VI – pela recusa em executar o serviço, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo 

estipulado, de até 10% (dez por cento) do valor homologado; 

VII – pela demora em corrigir falha na prestação do serviço, a contar do segundo dia da data da notificação 

da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) de 1/60 do valor homologado, por dia decorrido; 

VIII – pela recusa em corrigir as falhas na prestação do serviço, entendendo-se como recusa o serviço não 

efetivado nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) de 1/60 do valor 

homologado; 

IX – pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento 

convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) de 1/60 do valor homologado, para 

cada evento; 

X – pelo atraso no pagamento previsto no item 8.2 deste Termo de Referência, de 2% do valor homologado 

(dois por cento) ao dia, limitado a 5% (cinco por cento). 

13.2 - A critério da Administração Pública Municipal, as sanções previstas nos itens I, III e IV poderão ser 

aplicadas juntamente com a prevista no item II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
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13.3 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 

da proporcionalidade. 

13.4 - A penalidade por multa será: 

I – Pelo atraso na prestação do serviço executado, em relação ao prazo estipulado, de 0,5 % (zero vírgula 

cinco por cento) do valor homologado, por dia decorrido, até o limite de 5% (cinco por cento); 

II – Pela recusa em executar o serviço, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo 

estipulado, de até 10% (dez por cento) do valor homologado; 

III – Pela demora em corrigir falha na prestação do serviço, a contar do segundo dia da data da notificação 

da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) de 1/60 do valor homologado, por dia decorrido; 

IV – Pela recusa em corrigir as falhas na prestação do serviço, entendendo-se como recusa o serviço não 

efetivado nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) de 1/60 do valor 

homologado; 

V – Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento 

convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) de 1/60 do valor homologado, para 

cada evento; 

VI – Pelo atraso no pagamento previsto no item 8.2 deste Termo de Referência, de 2% do valor 

homologado (dois por cento) ao dia, limitado a 5% (cinco por cento). 

13.5 - O valor da multa aplicada deverá ser recolhida ao Município de Araruama no prazo de 05 (cinco) dias 

corridos, a contar da data do recebimento da notificação, podendo o valor ser descontado na ocasião de 

seu pagamento, ao exclusivo critério da Administração e respeitando o prazo supracitado. 

13.6 - O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará a sua inscrição na dívida ativa municipal, 

para cobrança judicial. 

14. DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

14.1 - A prestação dos serviços será acompanhada pelo MUNICÍPIO DE ARARUAMA e fiscalizada por 

servidor formalmente designado que determinará o que for necessário à regularização de faltas ou defeitos. 

14.2 - À fiscalização ficam reservados o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, 

omisso ou duvidoso não previsto no presente, e, em tudo o mais referente à prestação de serviços, deste 

que não acarrete ônus para o MUNICÍPIO DE ARARUAMA ou modificação do Termo. 

14.3 - A Contratada submeterá a todos os métodos de inspeção, verificação e controle adotado obrigando-

se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações 

necessárias à execução das atividades. 

14.4 - A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e 

exclusiva da Contratada em relação ao MUNICÍPIO ARARUAMA e a terceiros. 

14.5 - Executado o contrato, o seu objeto será recebido provisoriamente pelo responsável pelo seu 

acompanhamento e fiscalização e, definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente após a comprovação de que os serviços foram executados de acordo com o Edital e seus 

anexos.  
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14.6 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do Contratado pela correta 

prestação dos serviços, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 

estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

15. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

15.1 – O Município de Araruama adotará, em conjunto com a Contratada, observadas os procedimentos 

estabelecidos no Termo de Referência, providências no sentido de formalizar a abertura/manutenção de 

conta corrente ou conta salário em nome do servidor ou aposentado/pensionista, para a operacionalização 

do sistema de pagamento do funcionalismo municipal. 

 

15.2 – O serviço deverá ser prestado em âmbito nacional. 

 

15.3 – O pagamento dos servidores ativos, inclusive décimos terceiro salário, será realizado de acordo com 

o calendário definido pelo Município de Araruama. 

 

15.4 – Os pagamentos serão efetuados por intermédio de crédito em conta corrente ou conta salário. 

 

15.5 – A abertura, condições de uso e movimentação da conta serão definidas obedecendo a legislação 

própria do Banco Central do Brasil (Resolução 3.402/06, Circular 3.338/06 e Resolução 3.919/10). 

 

15.6 – O Município estará isento de tarifas referentes ao objeto licitado para os créditos efetuados em 

contas salários ou contas correntes abertas pelos servidores e fornecedores no licitante vencedor. 

16. DEMAIS PROCEDIMENTOS QUANTO AOS SERVIÇOS 

16.1 – A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá iniciar a prestação do serviço conforme item 7 do termo de 

referência. 

16.2 – O Município de Araruama abrirá as contas correntes na INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTRATADA, 

em agência previamente escolhida e obrigatoriamente situada na Cidade de ARARUAMA, para a realização 

dos serviços de pagamento de servidores/funcionários e pensionistas. 

 

16.3 – Os bloqueios e desbloqueios de pagamento antes do repasse as contas dos servidores ativos, são 

de responsabilidade exclusiva do Município de Araruama. 

 

16.4 – O Município de Araruama providenciará a transferência à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA dos recursos 

referentes ao pagamento dos servidores/funcionários, em reserva bancária, débito em conta ou, 

excepcionalmente, por outro meio de transferência. 

 

16.5 – O Município de Araruama deve orientar seus fornecedores que os mesmos deverão ter ou indicar 

conta corrente na instituição vencedora do certame para que o Município possa realizar os pagamentos 

através da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VENCEDORA. 

 

16.6 - O deposito em conta corrente obedecerá ao mesmo procedimento adotado para uma conta corrente 

regular, que deverá ter como primeiro titular o servidor/funcionário. 

 

17. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
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17.1 - Aplica-se ao edital e aos demais casos omissos, as disposições previstas pela Lei Federal nº 

10.520/08 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, bem como as demais legislações pertinentes. 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1 - 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 no ato da sessão pública. 

18.2 - O Município Araruama poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas 

de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 

anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 

fundamentado. 

18.3 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 

18.4 - Os pedidos de esclarecimento, em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e 

seus Anexos, deverão ser encaminhados, por escrito, ao Pregoeiro, na Comissão Permanente de Licitação - 

Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ. 

18.5 - Indicar o nome do representante legal da empresa, para fins de assinatura do Contrato, 

acompanhado de cópia do instrumento legal que confere tais poderes. 

18.6 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, 

desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a 

realização da sessão pública do Pregão. 

18.7 - Cópias deste Edital, poderão ser retiradas pelos interessados na sala da Comissão Permanente de 

Licitação - Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, de segunda a sexta-feira, das 09:00h às 

12h e das 14:00h às 17:00h, local e horário onde, também poderão obter quaisquer outros esclarecimentos 

de que necessitem para o perfeito entendimento do presente Edital. 

18.8 - O “Aviso de Licitação” será publicado em Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, conforme 

preconiza a Lei n.º 8.666/93.18.9 - Serão afixados no quadro mural de compras do Município de Araruama 

todos os atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação tais como: comunicações, consultas e 

respostas aos interessados, resultados da fase da habilitação e classificação das propostas. 

18.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento. 

18.11 - Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais e comerciais que recaírem 

sobre serviços, correrão por conta da firma adjudicatária, não cabendo ônus algum ao Município de 

Araruama. 

18.12 – NÃO SERÁ PERMITIDA A PARTICIPAÇÃO DE LICITANTES SUSPENSOS TEMPORARIAMANTE 

PELO MUNICÍPIO DE ARARUAMA, nos termos do inc. III do art. 87 da Lei 8.666/93. 

18.13 - NÃO SERÁ PERMITIDA A PARTICIPAÇÃO DE LICITANTES JÁ INCURSOS NA PENA DO INC. IV, 

DO ART. 87 DA Lei 8.666/93 (declaração de inidoneidade), seja qual for o Órgão ou Entidade que tenha 

aplicado a referida penalidade, em qualquer esfera da Administração Pública. 
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19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

19.1 - As despesas com o presente não onerarão a dotação orçamentária do município. 

 

20. DO FORO 

20.1 – Fica eleito o foro da Comarca Araruama, RJ, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos oriundos ou 

relativos à aplicação do presente Edital e pelo futuro contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais 

privilegiados que possam ser. 

 

21. ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL: 

Anexo I – Termo de Referência; 

 Anexo A - Lista Distritos com mais de 10 mil habitantes 

Anexo II – Modelo de Credenciamento 

Anexo III - Modelo de Proposta 

Anexo IV – Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação  

Anexo V – Declaração de cumprimento no Disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da CF  

Anexo VI - Minuta do contrato. 

 

Araruama, 29 de maio de 2019. 

 

    FÁBIO ARANTES GUIMARÃES           ELAINE CAVEARI DE ALMEIDA 

Pregoeiro     Elaboradora 

Matricula 9950378-1                                  Matrícula 9949429-5 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DO OBJETO 

1. Contratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários, incluindo o 

pagamento da folha de pagamentos dos servidores ativos, inativos, incluindo o pagamento a fornecedores 

do Município, a centralização da arrecadação das receitas Municipais no âmbito do Poder Executivo, 

Autárquica Fundos Especiais, observado o Anexo e as demais especificações contidas no Termo de 

Referência. 

 

2. DAS JUSTIFICATIVAS 

2.1. DA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DO OBJETO 

2.1.1. A administração da folha de pagamento dos servidores do Município de Araruama, da 

administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, nos termos do art. 2º, inciso III, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, bem como dos benefícios previdenciários do regime próprio de previdência do 

Município, movimenta um expressivo volume de recursos, requerendo eficiência e eficácia nas operações 

financeiras de pagamento. 

2.1.2. O objeto do contrato, com instituição financeira, abrangerá não só a realização da folha de 

pagamento dos servidores Municipais, ativos e inativos, mas também o pagamento aos fornecedores do 

Município e a, centralização bancária da arrecadação das receitas Municipais no âmbito do Poder 

Executivo, Autarquias e Fundos Especiais. 

 2.1.3. Insta salientar que a contratação vigente contempla apenas a “prestação de serviços de 

salários, proventos e vencimentos de servidores; centralização, com exclusividade, do pagamento de 

fornecedores de bens, serviços e insumos; concessão, sem exclusividade, de empréstimos consignado aos 

servidores ou empregados públicos; centralização da arrecadação de tributos; centralização e 

processamento da receita municipal e da movimentação financeira de todas as contas correntes, inclusive 

da Conta única do Município”. 

 2.1.4. Contudo, de forma a buscar a economicidade, a atual administração Municipal almeja ampliar 

a contratação em referência, de forma a abranger não só a folha de pagamento dos servidores ativos, mas 

acrescer o pagamento do vencimento dos inativos e pensionistas, e ainda o patrocínio para confecção dos 

carnês de IPTU e festividades de réveillon, com queima de fogos. 
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 2.1.5. Sem prejuízo do objeto deste Termo, a guarda e a gestão das disponibilidades de caixa do 

Município caberão à instituição financeira oficial, em estrita obediência ao art. 164, §3º, da Constituição 

Federal. 

 2.2. DA JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO PREGÃO PRESENCIAL 

2.2.1. O pregão presencial a ser realizado para a contratação do objeto encontra amparo na Lei 

Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, as disposições da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

2.2.2. Tendo em vista que o critério de julgamento a ser adotado será o de maior lance ou oferta, é 

imperioso que seja realizado por meio de Pregão Presencial, modalidade que viabiliza a obtenção da 

proposta mais vantajosa à Administração Pública Municipal. 

2.2.3. Além do exposto, o sistema utilizado para realização da modalidade eletrônica não comporta 

o critério de julgamento mais adequado ao objeto, de acordo com o disposto no item 4. 

 

3. DO VALOR MÍNIMO DA CONTRATAÇÃO 

3.1. O valor mínimo para oferta inicial no pregão presencial é de R$ 3.600.000,00 (três milhões e 

seiscentos mil reais); mais patrocínio mínimo no total de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil) em carnês de 

IPTUS e festividades de Réveillon incluindo queima de fogos a ser pago da seguinte forma: 

3.1.1 – 50% (cinquenta por cento), até no Maximo 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato. 

3.1.2.  – 50% (cinquenta por cento), até no Maximo 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato. 

3.1.3. O valor da outorga paga a titulo de patrocínio, será conforme descrito abaixo: 

3.1.3.1 – Cota mínima de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), por exercício a título de 

patrocínio das festividades de réveillon incluído queima de fogos enquanto perdurar o contrato; e Cota 

mínima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de patrocínio para confecção dos carnês de IPTU 

enquanto perdurar o contrato. 

3.2 – DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, FORNECEDORES e DA 

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL e DOS REPASSES CONSTITUCIONAIS. 

3.2.1 Da folha de pagamento dos servidores  

A folha de pagamento dos servidores da Prefeitura de Araruama, Fundos e Autarquias estão representadas 

nas tabelas:  
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TABELA 3.2.1 – Pirâmide Servidores Ativo – PODER EXECUTIVO, TABELA 3.2.2 – Pirâmide Ativos – 

IBASMA, TABELA 3.2.3 – Pirâmide Aposentados – IBASMA, TABELA 3.2.4 – Pirâmide Pensionistas – 

IBASMA, TABELA 3.2.5 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRATO TEMPORÁRIO) – 

PODER EXECUTIVO, TABELA 3.2.6 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDOR EFETIVO - 

ESTATUTÁRIOS) – PODER EXECUTIVO, TABELA 3.2.7 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 

(CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO) – PODER EXECUTIVO, conforme abaixo: 

A folha de pagamentos da Prefeitura de Araruama, Fundos e Autarquia, de dezembro de 2017 totalizou R$ 

12.752.131,41 (doze milhões setecentos e cinquenta e dois mil e cento e trinta um reais e quarenta e um 

centavos) para um total de servidores ativos, inativos e pensionistas de 6.922 (seis mil novecentos e vinte e 

dois).  

TABELA 3.2.1 – Pirâmide Servidores Ativo – PODER EXECUTIVO 

FAIXA SALARIAL 
QUANTIDADE DE 

SERVIDORES 
FOLHA LÍQUIDA/MAIO 

Até 1.000,00 700 660.293,25 

De R$1.001,00 a R$ 2.000,00 3260 4.380.329,89 

De R$2.001,00 a R$ 3.000,00 1309 3.138.354,02 

De R$3.001,00 a R$ 4.000,00 201 694.777,45 

De R$4.001,00 a R$ 5.000,00 96 438.131,19 

De R$5.001,00 a R$ 6.000,00 63 342.912,46 

De R$6.001,00 a R$ 7.000,00 21 134.553,96 

De R$7.001,00 a R$ 8.000,00 58 447.456,25 

De R$8.001,00 a R$ 9.000,00 15 133.036,58 

De R$9.001,00 a    R$10.000,00 11 94.040,73 

Acima de R$ 10.000,00 39 457.270,96 

TOTAL 5773 10.921.156,74 

                        Fonte: Departamento de Recursos Humanos - Prefeitura de Araruama, dezembro/2017.  

 
TABELA 3.2.2 – Pirâmide Ativos - IBASMA 

FAIXA SALARIAL QUANTIDADE DE ATIVOS 
FOLHA  

LÍQUIDA/DEZMEBRO 

Até 1.000,00 0 0 

De R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00 11 17.455,26 

De R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00 6 14.259,72 

De R$ 3.001,00 a R$ 4.000,00 3 10.580,04 

De R$ 4.001,00 a R$ 5.000,00 0 0 

De R$ 5.001,00 a R$ 6.000,00 0 0 

De R$ 6.001,00 a R$ 7.000,00 0 0 
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De R$ 7.001,00 a R$ 8.000,00 0 0 

De R$ 8.001,00 a R$ 9.000,00 0 0 

De R$ 9.001,00 a    R$10.000,00 0 0 

Acima de R$ 10.000,00 0 0 

TOTAL 20 42.295,02 

                        Fonte: Departamento Pessoal – IBASMA - dezembro/2017 

TABELA 3.2.3 – Pirâmide Aposentados - IBASMA 

FAIXA SALARIAL 
QUANTIDADE DE 

APOSENTADOS 
FOLHA LÍQUIDA/MAIO 

Até 1.000,00 312 276.149,24 

De R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00 320 412.375,12 

De R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00 160 411.347,39 

De R$ 3.001,00 a R$ 4.000,00 65 218.399,01 

De R$ 4.001,00 a R$ 5.000,00 17 74.113,24 

De R$ 5.001,00 a R$ 6.000,00 6 30.711,95 

De R$ 6.001,00 a R$ 7.000,00 2 12.807,54 

De R$ 7.001,00 a R$ 8.000,00 1 7.303,62 

De R$ 8.001,00 a R$ 9.000,00 5 42.327,65 

De R$ 9.001,00 a R$10.000,00 1 9171,62 

Acima de R$ 10.000,00 1 10.209,13 

TOTAL 890 1.504.915,51 

                        Fonte: Departamento Pessoal – IBASMA - dezembro/2017 

TABELA 3.2.4 – Pirâmide Pensionistas - IBASMA 

FAIXA SALARIAL 
QUANTIDADE DE 

PENSIONISTAS 

FOLHA  

LÍQUIDA/MAIO 

Até 1.000,00 136 102.130,00 

De R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00 78 95887,01 

De R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00 18 45.435,91 

De R$ 3.001,00 a R$ 4.000,00 1 3.308,77 

De R$ 4.001,00 a R$ 5.000,00 3 13.458,08 

De R$ 5.001,00 a R$ 6.000,00 0 0 

De R$ 6.001,00 a R$ 7.000,00 1 6.417,68 

De R$ 7.001,00 a R$ 8.000,00 0 0 

De R$ 8.001,00 a R$ 9.000,00 2 17.126,69 

De R$ 9.001,00 a    R$10.000,00 0 0 

Acima de R$ 10.000,00 0 0 

TOTAL 239 283.764,14 

                        Fonte: Departamento Pessoal – IBASMA - dezembro/2017  
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TABELA 3.2.5 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRATO TEMPORÁRIO) –                   

PODER EXECUTIVO 

ANO VALOR QUANTITATIVO 

2013 51.178.142,73 3678 

2014 52.299.846,09 4080 

2015 65.541.553,58 4201 

2016 62.253.129,00 3947 

2017 32.747.614,33 2229 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos – Poder Executivo 

TABELA 3.2.6 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDOR EFETIVO - ESTATUTÁRIOS) – 

PODER EXECUTIVO 

ANO VALOR QUANTITAVIO 

2013 32.838.192,00 2358 

2014 34.659.524,86 2281 

2015 37.983.318,61 2185 

2016 52.705.278,44 2865 

2017 57.967.919,92 3130 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos – Poder Executivo 

 

TABELA 3.2.7 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO) 

– PODER EXECUTIVO 

ANO VALOR QUANTITATIVO 

2013 6.936.304,01 299 

2014 7.486.601,71 341 

2015 7.945.905,09 285 

2016 8.060.103,49 282 

2017 6.701.366,28 272 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos – Poder Executivo 

 

TABELA 3.2.8 - EMPRESTIMOS CONSIGUINADO (PODER EXECUTIVO E FUNDOS) 

ANO VALOR 

2013 2.248.041,41 

2014 2.427.361,47 

2015 3.106.845,57 

2016 3.316.931,79 

2017 4.355.353,49 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos – Poder Executivo 
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3.2.9 - IBASMA – INSTITUTO DE BENEFICIO E ASSISTENCIA AS SERVIDORES MUNICIPAL 

DE ARARUAMA (AUTARQUIA) 

 

TABELA 3.2.9.1 - FOLHA DE APOSENTADOS - IBASMA 

ANO VALOR ANUAL QUANTITATIVO (REF. 12/2017) 

2013 9.434.282,65 661 

2014 11.331.904,43 747 

2015 14.418.208,78 802 

2016 17.813.776,70 864 

2017 20.602.450,52 862 

TOTAL 73.600.623,08  

   

Fonte: Departamento de Recursos Humanos do IBASMA 

 

 

TABELA 3.2.9.2 - FOLHA DE PENSIONISTAS - IBASMA 

ANO VALOR ANUAL QUANTITATIVO (REF. 12/2017) 

2013 2.099.610,49 195 

2014 2.438.972,72 209 

2015 2.817.788,24 215 

2016 3.522.835,70 238 

2017 3.683.933,93 234 

TOTAL 14.563.141,07  

Fonte: Departamento de Recursos Humanos do IBASMA 

 

 

TABELA 3.2.9.3 - FOLHA DE EFETIVOS (ESTATUTÁRIOS) - IBASMA 

ANO VALOR ANUAL QUANTITATIVO (REF. 12/2017) 

2013 463.862,49 15 

2014 475.717,89 11 

2015 340.047,35 11 

2016 506.656,82 11 

2017 414.493,89 10 

TOTAL 2.200.778,44  

Fonte: Departamento de Recursos Humanos do IBASMA 
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TABELA 3.2.9.4 - FOLHA DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – IBASMA 

ANO VALOR ANUL QUANTITATIVO (REF. 12/2017) 

2013 288.071,24 15 

2014 291.764,99 12 

2015 405.370,02 11 

2016 472.079,98 11 

2017 347.917,32 10 

TOTAL 1.805.203,55  

Fonte: Departamento de Recursos Humanos do IBASMA 

 

3.2.9.5 -  EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SOCINAL 

ANO VALOR 

APOSENTADOS 

ANUAL 

VALOR 

PENSIONISTA 

ANUAL 

VALOR DE ATIVOS 

ANUAL 

TOTAL ANUAL 

2013 537.074,19 101.489,29 11.246,55 649.810,03 

2014 534.327,20 83.844,98 17.547,95 635.720,13 

2015 517.368,27 69.242,37 15.240,53 601.851,17 

2016 556.416,81 68.045,59 16.738,84 641.201,24 

2017 662.302,29 66.244,17 8.202,75 736.749,21 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos do IBASMA 

 

4.1 Da arrecadação municipal e dos repasses constitucionais  

 

4.1.1 Baseando-se no balancete da receita, a receita tributária do Município, no período dos 5 

últimos exercícios   podem ser assim discriminada: 

 

EXERCÍCIO IMPOSTOS TAXAS DIVIDA ATIVA TOTAL 

2013 30.953.967,60 9.091.696,80 16.109.528,4 56.155.192,80 

2014 38.124.837,9 4.370.119,9 11.904.534,0 54.399.491,80 

2015 28.018.768,2 8.817.972,8 13.618.424,1 50.455.165,10 

2016 67.281.431,2 5.224.576,2 14.511.935,3 87.017.942,70 

2017 43.388.729,7 6.353.120,3 13.571.259,0 63.313.109,00 

Fonte: Departamento de Contabilidade PMA e TCE/RJ 
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  4.1.2  - Baseando-se no balancete, os principais repasses constitucionais do Município, no 

período dos 5 últimos anos, podem ser assim discriminado: 

TABELA 4.1.2.1 – TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS PODER EXECUTIVO 

EXERCÍCIO 2013 2014 2015 2016 2017 

TRANSFERENCIAS 

CONSTITUICIONAIS 

161.312.343,00 176.625.756,00 178.877.660,90 167.047.581,00 194.409.524,90 

TOTAL  161.312.343,00 176.625.756,00 178.877.660,90 167.047.581,00 194.409.524,90 

Fonte: Departamento de Contabilidade PMA e TCE/RJ 

 

TABELA 4.1.2.2 - TARIFAS BANCÁRIAS – PODER EXUCUTIVO MUNICIPAL 

BANCO/ANO 2013 2014 2015 2016 2017 

B. BRASIL 119.375,80 80.027,60 505.571,17 199.980,32 264.527,50 

B. BRADESCO 4.857,23 9.862,76 112.138,37 226.892,54 136.488,56 

CEF 69.422,16 92.059,45 81.736,65 205.400,08 283.725,70 

HSBC 434.677,92 322.375,57 38,46 0,00 0,00 

ITAU 59.737,92 61.195,86 47.448,09 59.199,16 96.160,07 

SANTANDER 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL/ANO 690.080,59 565.521,24 746.932,74 691.472,10 780.901,83 

Fonte: Setor de Tesouraria – Poder Executivo 

 

TABELA 4.1.2.3 - PAGAMENTO A FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS – PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL 

 2013 2014 2015 2016 2017 

VALOR 167.830.769,98 149.016.758,46 177.107.360,09 188.194.702,05 178.085.953,10 

QUANTITATIVO 2616 2430 1986 1250 1456 

Fonte: Setor de Tesouraria Poder Executivo 

 

TABELA 4.1.2.4 - PAGAMENTO A FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS –                  

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 2013 2014 2015 2016 2017 

VALOR 16.267.906,10 27.941.354,13 25.245.573,64 21.017.601,85 30.194.484,50 

QUANTITATIVO 1735 1938 1652 1213 1648 

Fonte: Coordenação do Fundo Municipal de Saúde 
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TABELA 4.1.2.5 - TARIFAS BANCÁRIAS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 2013 2014 2015 2016 2017 

VALOR 9.997,98 11.041,01 2.356,85 3.364,97 3.210,72 

Fonte: Coordenação do Fundo Municipal de Saúde 

 

TABELA 4.1.2.6 - TARIFAS BANCÁRIAS - IBASMA 

ANO VALOR 

2013 4.481,69 

2014 839,61 

2015 1.787,03 

2016 5.253,35 

2017 6.663,13 

TOTAL 19.024,81 

Fonte: Departamento Financeiro do IBASMA 

TABELA 4.1.2.7 - PAGAMENTO A FORNECEDORES - IBASMA 

ANO VALOR 

2013 76.771,21 

2014 230.552,69 

2015 125.502,20 

2016 143.546,76 

2017 302.837,56 

TOTAL 879.210,42 

Fonte: Departamento Financeiro do IBASMA 

5 - Quadro a seguir resume as condições negociadas por alguns dos governos estaduais e 

municipais nos últimos anos. 

5.1- Condições de Negociação de Direito de Administração de Folhas de Pagamento. 

ORGÃO DATA VENCEDOR Valor Oferta Prazo 

Contratual 

Nº de 

Servidores 

Valor 

médio 

por 

Servidor 

Valor 

Médio 

atualizado 

p/Dez. 2017 

Governo do 

Estado de 

Pernambuco 

Março/15 Bradesco 696.000.000,00 60 243.179 2.862,09 3.071,26 

Governo do 

Estado de São 

Paulo 

Março/14 Banco do 

Brasil 

2.400.000.000,00 60 1.207.683 1987,27 2.434,51 

Prefeitura do Rio 

de Janeiro 

Dez/15 Santander 260.000.000,00 60 172.000 1.511,63 1.606,68 
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ALERJ,TCERJ E 

MP-RJ 

Dez/15 Banco Itaú 63.450.000,00 60 15.090 4.204,77 4.469,17 

Prefeitura de 

Campinas 

Julho/15 Bradesco 64.920.000,00 60 28.249 2.298,13 2.530,54 

Prefeitura de 

Londrina 

Junho/15 Caixa 

Econômica 

Federal 

19.710.000,00 60 12.000 1.642,50 1.819,82 

Prefeitura de 

Araucaria 

Julho/15 Banco Itaú 6.400.000,00 60 4.500 1.422,22 1.566,05 

Prefeitura de 

Montes Claros 

Outubro/15 Santander 12.000.000,00 60 13.700 875,91 949,42 

Governo do 

Estado de Minas 

Gerais 

Outubro/15 Banco do 

Brasil 

2.000.000,00 60 641.200 3.119,15 3.134,14 

Preço Médio Ponderado por conta (numero de servidores)                                                                                                          

  2.362,45                2.397,96 

Elaboração: Compilação de dados realizados pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento. 

*Índice de referência IPCA acumulado no período. 

Para análise, considerou-se o período de 60 meses como prazo de contratação para a administração 

de folha de pagamento. 

O valor médio da amostra acima é de R$ 2.362,45, que, atualizado pelo índice IPCA acumulado, até 

dezembro de 2017, equivale a R$ 2.397,96. 

 

5.2 - Condições de Negociação de Direito de Administração de Folhas de Pagamento – 

Município de Araruama 

ORGÃO DATA VENCEDOR Valor Oferta Prazo 

Contratual 

Nº de 

Servidores 

Valor 

médio por 

Servidor 

Valor 

Médio 

atualizado 

p/Dez. 2017 

Prefeitura 

Municipal  de 

Araruama/RJ 

xxx xxxx 6.150.000,00 60 6922 939,0349 939,0349 

 

Para análise, considerou o período como prazo de contratação para administração de folhas de 

pagamento. O valor médio das amostras acima, usando como parâmetro o resumo as condições 

negociadas por alguns dos governos estaduais e municipais nos últimos anos, conforme 

demonstrado no quadro acima. Considerando o prazo e quantitativo de funcionários, chega-se ao um 

valor de oferta até abaixo da média do mercado. 



 
 
                
                                 
 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, CEP.: 28.970-000 – Tel.: (22) 2665-2121 

                www.araruama.rj.gov.br          27 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Secretaria Municipal de Administração 
Comissão Permanente de Licitação 

 

Processo Nº 842/2018 

Ass.: _______ Fls. 27 

 

Metodologia para precificação da administração de folhas de pagamento, direito a exclusividade na 

arrecadação de tributos Municipais e pagamentos a fornecedores. 

A precificação pela administração dos serviços acima elencados será determinada com o emprego 

de metodologia, que visem proporcionar uma base para negociação com as instituições financeiras 

interessadas, qual seja: 

 - composição da oferta recebida como os resultados obtidos pelas alienações das folhas de 

pagamento em outros estados e/ou municípios, conforme descrito no quadro acima. 

No que tange à fidelização de fornecedores, esta será garantida, pois o Poder Executivo Municipal 

expedirá Ato próprio determinando que o pagamento de todos os prestadores de serviços e/ou 

fornecedores de bens e produtos para os órgãos da administração direta e indireta Municipal será 

executado pelo Banco vencedor do Certame. 

 

6. DA MODALIDADE, DO TIPO E DO REGIME DE EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO E DO 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 6.1. Para a contratação do objeto, será realizada licitação na modalidade pregão presencial, do tipo 

maior lance ou oferta, que se processará sob o regime de empreitada por preço global. 

6.2. Diante do tipo de licitação adotado, a classificação recairá exclusivamente sobre o valor da 

proposta, sendo considerado vencedor o licitante que ofertar valor superior ao mínimo estabelecido no edital 

e, concomitantemente, o maior valor dentre todas as propostas apresentadas durante a fase de lances. 

 

7. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. O contrato terá vigência e execução conforme tabela abaixo: 

Vigência Contratual 60 (sessenta) meses 

Transição / Preparativos para implantação do Sistema de 

contrato 

Pagamentos do Município 

02 (dois meses), a contar da data da assinatura do 

contrato. 

 

7.1.1 Os preparativos para a implantação do sistema de pagamentos e arrecadação do Município 

pelo licitante vencedor ocorrerão no prazo de 02 (dois) meses, a contar da data da assinatura do 

instrumento contratual. 
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7.2. A execução dos serviços se dará no período de 60 (sessenta) meses, a contar da assinatura do 

contrato. 

7.3. Na hipótese de ocorrer fato relevante, que implique no atraso do início da execução dos 

serviços, poderá ser ajustado o prazo constante do item 7.1, visando garantir o total de 60 (sessenta) 

meses de prestação dos serviços. 

7.4. Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, 

esse prazo poderá ser prorrogado por até doze meses. 

 

8. DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DO VALOR HOMOLOGADO NA 

LICITAÇÃO 

8.1. O pagamento do valor homologado na licitação deverá ser efetuado conforme descrito no Item 

3 do presente termo, em conta indicada pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, cuja 

titularidade seja do Município de Araruama, devendo o comprovante da transação ser entregue à Secretaria 

Municipal de Fazenda e Planejamento no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da data do depósito. 

a. Em caso de atraso no pagamento, o Contratado deverá pagar multa prevista na alínea “f” do 

item 17.2 deste Termo de Referência. 

8.3. Em caso de não pagamento em até 30 (trinta) dias do prazo previsto no item 8.2, a contratada 

ficará sujeita as demais penalidades previstas neste termo de referência, e o contrato será rescindido 

unilateralmente, sendo convocado a assumir o objeto da presente licitação o licitante classificado em 

posição imediatamente posterior ao vencedor original do certame. 

 

9. A HABILITAÇÃO 

9.1. Para fins de habilitação, o licitante deverá atender às exigências previstas na legislação em 

vigor, além de cumprir os seguintes requisitos: 

a) Estar autorizado a funcionar pelo Banco Central do Brasil; 

b) Documento comprobatório de que o participante possua patrimônio líquido igual ou superior 

a R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), de acordo com o último balanço 

publicado; 

c) Possuir solidez financeira e patrimonial comprovada mediante a apresentação do último 

balanço e demonstrações financeiras exigidas pela legislação de regência, dos quais se possam extrair 
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índices que comprovem a sua boa situação financeira, no caso o Índice de Basiléia, utilizado para medir a 

solvência bancária, de acordo com as normas do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional 

(Resolução nº 3.193/2013, Circular do BC n° 3.360, de 12 de setembro de 2007, Resolução nº 4.193/13 e 

demais normas aplicáveis), conforme fórmula abaixo, devendo ser aferido o mínimo de 11%, demonstrado 

pelo licitante: 

IB=PR x 100 / (PRE/fator F) 

Onde: 

IB= Índice de Basiléia ou Índice de Adequação de Capital; 

PR= Patrimônio de Referência; 

PRE= Patrimônio de Referência Exigido; 

Fator F= 0,11 

 

9.2. Toda a documentação corresponderá a um único CNPJ/MF, da sede ou filial: 

a) Caso a pessoa jurídica tenha filial neste ESTADO, mas esteja autorizada a centralizar 

tributos e contribuições daquela sede em outro local, valerá o CNPJ/MF desta; e 

b) Caso a pessoa jurídica não possua matriz (sede) ou filial no ESTADO, prevalecerá o 

CNPJ/MF de sua matriz. 

9.3. As certidões valerão pelos prazos que lhes são próprios. Inexistindo este prazo, reputar-se-ão 

válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

 

10. DA PROPOSTA 

10.1. A proposta será elaborada com base nas especificações contidas neste Termo de Referência, 

e deverá conter os seguintes requisitos: 

a) Descrição do objeto da licitação; 

b) Valor total em R$ (reais), em algarismos e por extenso, que serão repassados pelo licitante 

ao Contratante, pela prestação dos serviços, respeitando o preço mínimo para lances. 

10.2. O valor ofertado na proposta não poderá ser inferior ao previsto no item 3.1 deste Termo, e 

deverá ser líquido, não cabendo ao licitante a retenção de parcela ou percentual a qualquer título. 
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10.3. Cada lance realizado deverá superar o valor anteriormente ofertado em, no mínimo, R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais). 

10.4. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua 

apresentação, independentemente de declaração do licitante. 

 

11. DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

11.1. DO PAGAMENTO AOS SERVIDORES E PENSIONISTAS DO MUNICIPIO E DA 

CONSIGNAÇÃO EM FOLHA 

11.1.1. O pagamento aos servidores, pensionistas e beneficiários do IBASMA será efetuado 

mediante créditos em contas de titularidade dos servidores, pensionistas ou beneficiários de forma contínua, 

durante o prazo previsto no subitem 7.1, devendo o Contratado observar rigorosamente as previsões 

contidas no Anexo A, e nas normas regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo 

Banco Central do Brasil, e demais normas estaduais que vierem a ser editadas sobre crédito de pagamento 

de pessoal. 

11.1.1.1. Entende-se por servidor o funcionário público municipal, ativo ou inativo, contratado, 

ocupante de cargo efetivo ou comissionado, estagiário, bolsista, apenados ou prestador de serviço pessoa 

física, seja com vinculo atual, seja futuro. 

11.1.1.2. Entende-se por pagamento a servidor e pensionista o pagamento dos vencimentos 

mensais de acordo com o calendário estipulado pelo Município, mas também o pagamento de suplementos 

ou ainda de quaisquer outros complementos. 

11.1.1.3. Entende-se por pagamento ao beneficiário do IBASMA o pagamento dos vencimentos 

mensais de acordo com o calendário estipulado pelo Município, mas também o pagamento de suplementos 

ou ainda de quaisquer outros complementos. 

11.1.2. Dado o expressivo quantitativo de servidores ou pensionistas e se a atual instituição 

prestadora de serviço for diferente do licitante vencedor, o Contratado deverá apresentar um plano de 

abertura de contas bancárias de modo a garantir um atendimento adequado. 

11.1.3. Eventuais contas mantidas pelos servidores ou pensionistas na instituição financeira 

contratada poderão ser utilizadas para crédito do salário. 

11.1.4. Fica franqueado ao contratado, sem prejuízo de demais credenciados, ser um agente 

credenciado e a critério do servidor ativo, inativo e pensionista, para oferecer empréstimo consignado em 

folha de pagamento, em conformidade com a Lei respectiva editada pelo Município. 
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11.2. DO PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS 

11.2.1. O Contratado fará o pagamento de fornecedores de bens e serviços, mediante crédito em 

suas contas correntes abertas e mantidas nas agências do próprio contratado. 

11.2.2. Os fornecedores estabelecidos em localidades que não possuam agências da instituição, ou 

de fornecedor que não possa a critério exclusivo da vencedora, manter conta na instituição financeira, ou, 

ainda, de fornecimento de pequenos valores de acordo com critérios definidos pelas partes, o fornecedor 

eventual ou contribuinte que venha a receber restituição ou ressarcimento do Município, o pagamento 

poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição ou por meio de ordem bancária de 

pagamento - OBP. 

11.2.3. O fornecedor não correntista deverá providenciar a abertura de conta de depósitos na 

agência de sua preferência do Contratado comunicando ao Município o seu número para devido registro. 

 

11.3. DA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E RENDAS MUNICIPAIS, SUA CENTRALIZAÇÃO E 

REPASSES 

11.3.1. O Contratado será o banco centralizador da arrecadação, obrigando-se a receber 

importâncias provenientes da arrecadação de tributos e outras rendas Municipais que lhe sejam entregues 

por terceiros e pelas repartições arrecadadoras do Município, ou por outras entidades legalmente 

habilitadas, através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, boletos ou de outro documento 

autorizado pelo Município. 

11.3.2. Pela prestação do serviço de arrecadação de tributos e rendas municipais não será devido 

ao Contratado qualquer remuneração. 

11.3.3. O Contratado será o repassador aos Municípios de Araruama, através de créditos em contas 

correntes do município na agência da própria contratada por ele escolhida, dos recursos oriundos de Multas, 

Taxas, Impostos e Contribuição de Melhorias, bem como quaisquer outros rateios e repasses feito ao 

Município. 

11.3.4. O Contratado não se responsabilizará em qualquer hipótese ou circunstância, pelas 

declarações, cálculos, valores, multas, juros, correção monetária e outros elementos consignados nos 

documentos de arrecadação, quando calculados e estipulados pela SEFAZ, competindo-lhe tão somente 

recusar o recebimento quando o documento não atender às normas do Sistema Municipal de Arrecadação 

estabelecida pela SEFAZ. 

11.3.5. Quando houver divergência entre quantidades e/ou valores informados pelo Contratado em 

relação ao apurado pela Contratante, prevalecerá a informação desta até que o contratado prove o 
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contrário, caso em que a SEFAZ procederá ao acerto devido por ocasião do próximo pagamento, acrescido 

de atualização monetária calculada com base no índice utilizado pelo Município para atualização dos seus 

créditos tributários. 

11.3.6. As demais obrigações e direitos referentes à arrecadação de tributos e rendas municipais 

serão reguladas por normativo próprio, emitido pela Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento, cujas 

condições serão aprovadas pelas partes. 

 

11.4. FLOAT 

11.4.1. O tempo de permanência dos recursos mantidos ou depositados na instituição financeira 

vencedora, float, será: 

a) De 2 dias uteis de antecedência para o dia efetivo do pagamento a servidores e 

pensionistas do Município; 

b) De 2 dias úteis para o repasse decorrente da arrecadação de tributos e rendas Municipais 

após o efetivo pagamento; 

c) De 3 dias úteis de antecedência para o dia efetivo do pagamento a fornecedores; 

d) De 1 dia útil de antecedência para o dia efetivo do pagamento a guias, boletos bancários e 

outros documentos que sejam para autenticar; e 

e) Não haverá float para as transferências entre contas de órgãos e entidades dos poderes 

executivo, legislativo. 

11.4.2. Caso exista a necessidade de quebra de float a compensação para o contratado poderá 

acontecer de duas formas: 

a) Compensação futura de mais dias de float no mesmo valor da quebra anterior 

b) Utilizando a média das taxas de juros praticadas nas operações de troca de recursos via 

depósitos interfinanceiros (DI) com prazo de um dia útil, taxa DI. 

 

11.5. DAS OPERAÇÕES DE CÂMBIO E COMÉRCIO EXTERIOR 

11.5.1. O Contratado atuará como Agente Financeiro (agente de prestação de serviços bancários) 

no que diz respeito à abertura de “special account”, acolhimento de depósitos, transferências, internações 

(fechamento Câmbio) dos recursos disponibilizados em moeda estrangeira e nas remessas para 
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amortização de principal e pagamento dos juros, nas operações de financiamento e crédito externo que 

forem contratadas entre o Estado e organismos financeiros no exterior. 

11.5.2. As operações de câmbio serão efetuadas pela taxa P-TAX com prazo de dois dias para a 

disponibilidade de recursos tanto para entrada como para saída de recursos. 

11.5.3. Os negócios que vierem a ser realizados serão formalizados através de instrumentos em 

separado. 

11.5.4. Ficam também incluídos nestas condições os recursos provenientes de operações de 

financiamento e crédito externo (inclusive doações), de finalidades diversas, em que o MUNICIPIO ou 

órgãos da Administração Pública Municipal Direta ou indireta figurem como tomadores dos recursos 

liberados. 

11.5.4.1. Em qualquer hipótese a participação do Contratado estará restrita à prestação de serviços 

bancários (em operações cambiais e internacionais), devendo a efetiva gestão dos recursos ser efetuada 

pelo Município. O GESTOR, assim determinado, deverá manter o Contratado informado das decisões 

adotadas, pelo organismo instituidor do financiamento, que afetem as condições financeiras 

preestabelecidas. 

11.5.5. O MUNICIPIO ou órgão da Administração Pública Direta ou indireta, na qualidade de 

mutuário dos Contratos de Financiamento celebrados com organismos financeiro instituidor do 

financiamento, solicitará por escrito ao Contratado o fechamento de câmbio dos valores desembolsados / 

disponibilizados ou, nos termos da contratação, a abertura de contas especiais de depósito (“special 

accounts”) em moeda estrangeira na Instituição Financeira. 

11.5.5.1. O MUNICIPIO encaminhará ao Contratado a lista de assinaturas das pessoas autorizadas 

a ordenar as movimentações que conterão, obrigatoriamente, duas assinaturas autorizadas. 

11.5.6. Em adição a todos os serviços financeiros de câmbio, fica estabelecido que a administração 

de conta bancária em moeda estrangeira destinada ao trânsito de recursos adiantados ao MUNICIPIO, em 

função e nos termos do financiamento concedido pelos organismos financeiros internacionais, será feita 

pelo Contratado, e consistirá em: 

a) Acolhimento dos depósitos de M/E originados dos desembolsos dos organismos financeiro 

internacional; 

b) Emissão de relatórios mensais sobre o saldo disponível e as movimentações (crédito/débito) 

havidas no decorrer do mês imediatamente anterior; 

c) Execução das ordens de pagamento / transferência de fundos comandadas pelo MUNICIPIO e 

efetivamente recebidas pela Instituição Financeira até 12h (Rio de Janeiro) da data-valor 
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estipulada para o pagamento, no caso de ordens de pagamento em Dólares Americanos na 

Praça de Nova York e, com antecedência de, no mínimo, 1 (um) dia útil, no caso de ordens de 

pagamento em outras praças no exterior, que deverão ser recebidas pela Instituição Financeira 

com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis. 

d) Execução de ordens de remessa de divisas expedidas pelo MUNICIPIO, a favor do respectivo 

beneficiários no exterior de eventuais encargos financeiros ou da amortização do principal; 

11.5.7. Sem prejuízo do disposto no item 11.5.11, os custos relativos a valores ou eventuais 

despesas extraordinárias cobradas por banqueiro no exterior, desde que causadas por morosidade ou erro 

na emissão de instruções por parte do MUNICIPIO ou do GESTOR, decorrentes de serviços de 

transferência de fundos realizadas no âmbito deste capítulo, deverão ser pagas pelo MUNICIPIO, após sua 

autorização expressa, mediante débito em conta corrente. 

11.5.8. O Contratado prestará os serviços de que trata este Capítulo, de acordo com os itens nele 

constantes, ficando, em consequência, isento de qualquer responsabilidade decorrente de erros, 

irregularidades ou divergências comprovadamente verificadas nos documentos enviados a ele. 

11.5.9. Cabe ao MUNICIPIO ou ao GESTOR DOS RECURSOS por ele indicado, o gerenciamento 

dos recursos financeiros , disciplinados, de comum acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda e 

Planejamento do Município de Araruama, a abertura e encerramento de contas bancárias vinculadas ao 

Financiamento ou Crédito Externo. 

11.5.10. Na hipótese de ocorrência de casos fortuitos ou força maior, devidamente comprovados, ou 

de conhecimento público tais como: greves, revoluções, proibições de tráfego, atos dos poderes públicos, 

inundações ou demais eventos da natureza, ficará o Contratado isento de responsabilidade pelo atraso ou 

inexecução dos serviços ora ajustados. 

11.5.11. O Contratado ficará responsável pela contratação e liquidação no país e no exterior das 

operações de compra e venda de moeda estrangeira de qualquer natureza, serviços, garantias, bem como 

qualquer outro assunto do MUNICIPIO relacionado a câmbio e comércio exterior, nas condições de 

mercado, observadas as normas cambiais emanadas pala autoridade monetária, os aspectos operacionais 

e de crédito da Instituição Financeira e demais disposições legais e não incluídas nos itens anteriores. 

 

12. DAS UNIDADES BANCÁRIAS 

 12.1 Considerando a atuação da Administração Pública Municipal não somente no distrito sede 

do Município, mas se encontrando presente em todos os Distritos, atendendo os seus servidores ativos e 

inativos, e pensionistas espalhados por todo o Município, é necessário que o Contratado tenha presença, 

em todos os distritos do Município de Araruama; 
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12.1.1 Nos Distritos com população acima de 10.000 residentes, como apresentado no Anexo A, o 

Contratado deverá possuir rede de atendimento instalada, constituída por Agências Bancárias, Postos 

Bancários, Correspondentes Bancários, na forma da Resolução BACEN n.º 3954, de 24/02/2011 ou Caixas 

de Atendimento Eletrônico até 15/11/2018. 

 12.2 O Contratado terá exclusividade na instalação de agências/postos de atendimento bancário 

e postos de atendimento eletrônico em imóveis ocupados pelo Município, devendo a mesma arcar com 

todos os custos diretos e indiretos para sua instalação, excetuando-se a cessão do espaço físico a ser 

indicado pelo Município. 

12.2.1 O encerramento de qualquer Unidade Bancária do Contratado, em Distrito onde inexista 

outra desse banco deverá ser comunicado ao Município, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

12.2.2 O prazo acima será adotado apenas para o encerramento de Unidade Bancária nos Distritos 

em que exista Unidade de outras instituições financeiras que, em função da decisão do Contratado, venham 

a assinar contrato específico com o Município. 

12.2.3 Nos Distritos do Município onde o Contratado for à única instituição financeira prestadora de 

serviços ao Município, qualquer encerramento de Unidade Bancária só será permita após negociação com o 

Município, de forma a não prejudicar qualquer parte, devendo a negociação estar concluída no prazo de 90 

(noventa) dias. 

12.2.4 Se a negociação não estiver concluída nesse prazo, o Contratado fica autorizado a encerrar 

essa Unidade Bancária. 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 13.1 O Contratante obriga-se a: 

a) Fiscalizar a execução dos serviços e aplicar as medidas corretivas necessárias, inclusive as 

penalidades contratuais previstas; 

b) Comunicar ao Contratado qualquer alteração nas instruções referentes aos dispositivos da 

arrecadação, pagamento de servidores e de fornecedores; 

c )  Observar as disposições, rotinas e procedimentos que lhe competem, expressas no Edital e 

nas normas Técnica editada pelo Banco Central. 

 

14.   DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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14.1 O Contratante acompanhará e fiscalizará a execução do objeto do contrato e notificará o 

Contratado sobre as ocorrências que exijam medidas corretivas, quando se fizer necessário, cabendo ao 

Contratado a sua imediata correção, sem prejuízo das sanções aplicáveis pelo Contratante. 

14.2 A fiscalização do contrato não implica corresponsabilidade do Contratante, não excluindo nem 

reduzindo a responsabilidade do Contratado na execução do objeto contratado, inclusive por danos que 

possam ser causados à Administração ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou 

dolo do Contratado na execução do contrato. 

 

15 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

15.1 Ao Contratado caberá as seguintes obrigações: 

          

a. Assinar o contrato no prazo de até 10 (dez) dias, após a convocação pelo Contratante. 

b. Executar o objeto de acordo com as disposições contidas neste Termo de Referência e 

seus respectivos anexos; 

c. Adotar os procedimentos previstos nas normas regulamentares expedidas pelo Conselho 

Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, bem como, as normas estaduais que 

vierem a ser editadas sobre crédito de pagamento de salários; 

d. Obriga-se a receber a arrecadação obedecendo ao disposto nas instruções enviadas pelo 

Município, desde que estejam compatíveis com as normas para recebimento estabelecidos 

pelo Banco Central do Brasil para a rede bancária. 

e. Fornecer suporte técnico às atividades objeto do presente contrato, com pessoal de seus 

quadros, devidamente qualificado; 

f. Garantir, manter e melhorar a qualidade dos serviços prestados ao Contratante de maneira 

competitiva no mercado; 

g. Proceder, sem ônus para o Contratante, todas as adaptações de seus softwares 

necessários ao aprimoramento e perfeito funcionamento do Sistema de Pagamento de Pessoal 

e de Arrecadação do Município; 

h. Comprometer-se a comunicar obrigatoriamente e previamente, por qualquer meio formal, ao 

Município, por intermédio dos respectivos órgãos competentes, SEFAZ e Procuradoria Geral do 
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Município - PROGE, o recebimento de qualquer determinação que implique em débito ou 

bloqueio na conta pagamento, inclusive os provenientes de decisões ou sentenças judiciais; 

i. Manter o histórico dos pagamentos do pessoal pelo período de vigência do contrato, e 

fornecer as informações, quando solicitadas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 

para pagamentos realizados dos últimos 60 (sessenta) dias e, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis, para os realizados em períodos superiores ao anteriormente referido. Findo o 

contrato, os arquivos deverão ser fornecidos ao Contratante em até 15 (quinze dias úteis); 

j. Manter, durante a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no pregão presencial, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

informando ao Contratante a superveniência de qualquer ato ou fato que venha a modificar as 

condições iniciais de habilitação; 

k. Realizar a prova de vida para todos os aposentados e pensionistas do regime próprio de 

previdência do Município - RPPS, nos termos do item 14 deste Termo; 

l. Os pagamentos que não atendam aos padrões estabelecidos nos procedimentos relativos 

ao sistema em operação deverão ser previamente autorizados pela SEFAZ; 

m. Fornecer até 12(doze) meses antes do final do contrato, toda e qualquer informação técnica 

necessária para subsidiar a próxima contratação. 

 

15 PROVA DE VIDA 

15.1 O Contratado realizará anualmente, sem ônus adicional para o Contratante, a comprovação de 

vida dos aposentados e pensionistas do regime próprio de previdência do Município - RPPS. 

15.2 O aposentado ou pensionista deverá realizar procedimento de prova de vida, via sistema 

eletrônico do próprio banco e com apresentação de documento de identificação com foto emitido a menos 

de 5 anos, junto ao Contratado, que emitirá comprovante de operação específica. 

15.3 O Contratado enviará relatório mensal ao Contratante, contendo a relação dos aposentados e 

pensionistas que efetuaram e não efetuaram a comprovação de vida. 

 

16 DA SUBCONTRATAÇÃO 

16.1 Não serão admitidas subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, do objeto do 

presente instrumento, associação do Contratado com outrem, bem como a fusão, a cisão ou a incorporação, 
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não aceitas pelo Contratante, que impliquem em substituição do Contratado por outra pessoa, e 

comprometa a execução do contrato. 

 

17 DAS PENALIDADES 

17.1 Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do prazo de 

validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exigido para 

o certame, ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

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

fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das multas previstas no edital e no contrato e demais cominações 

legais. 

17.2 A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos: 

a) Pelo atraso na prestação do serviço executado, em relação ao prazo estipulado, de 0,5 % 

(zero vírgula cinco por cento) do valor homologado, por dia decorrido, até o limite de 5% (cinco por cento); 

b) Pela recusa em executar o serviço, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do 

prazo estipulado, de até 10% (dez por cento) do valor homologado; 

c) Pela demora em corrigir falha na prestação do serviço, a contar do segundo dia da data da 

notificação da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) de 1/60 do valor homologado, por dia decorrido; 

d) Pela recusa em corrigir as falhas na prestação do serviço, entendendo-se como recusa o 

serviço não efetivado nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) de 1/60 

do valor homologado; 

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no 

instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) de 1/60 do valor 

homologado, para cada evento; 

f) Pelo atraso no pagamento previsto no item 8.2 deste Termo de Referência, de 2% do valor 

homologado (dois por cento) ao dia, limitado a 5% (cinco por cento). 

17.3 As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar 

da aplicação da penalidade, o Contratado cometer a mesma infração, cabendo à aplicação em dobro das 

multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual. 

17.4  Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 

prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo. 
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17.5 O recolhimento da multa será feito por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), 

no prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar da notificação pela autoridade competente, sob pena de inscrição 

na Dívida Ativa Municipal. 

17.6 O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá o Contratado da responsabilidade por perdas e 

danos decorrentes das infrações cometidas. 

 

18 DO FORO 

18.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Araruama, Estado do Rio de Janeiro para discussões de 

litígios decorrentes do objeto desta especificação, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que 

se configure. 

 

 

Araruama/RJ, 04 de setembro de 2018. 

 

MARIANA A. NAVEGA DE ALCÂNTARA 

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento 
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Anexo A – Lista Distritos com mais de 10 mil habitantes 

 

São Vicente de Paula – 3º Distrito  

Centro da Cidade de Araruama – 1º Distrito 
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ANEXO  II 

(CARTA DE CREDENCIAMENTO) 

 

A 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - MUNICÍPIO DE ARARUAMA 

 

Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 61/2018 

 

Prezados Senhores, 

Credenciamos  o/a Sr° (a) ...................., nacionalidade...................., cédula de identidade n°........................, 

emitido pelo.................., para,em nome da............(nome da empresa).........., participar do Pregão Presencial 

sob referência podendo, para tanto juntar e apresentar documentos, apresentar  propostas, assinar atos e 

termos, requerer e deliberar, apresentar  recursos, renunciar a direitos, inclusive recursos, e tudo o mais que 

se fizer necessário, de acordo com o edital. 

 

 

_____________,_________,_________ 

              ( Local e data ) 

 

 

__________________________________________ 

(assinatura do representou legal da empresa) 
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A N E X O    III 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 61/2018 

 

A Empresa__________________________, inscrita no CNPJ/MF nº.__________________, estabelecida na 

_____________________, vem apresentar proposta de preços para os fins de participação do Pregão Presencial 

n°. 61/2018, Processo n°. 842/2018, que tem como objeto “Contratação de instituição financeira para prestação 

de serviços bancários, incluindo o pagamento da folha de pagamentos dos servidores ativos, inativos, 

incluindo o pagamento a fornecedores do Município, a centralização da arrecadação das receitas Municipais 

no âmbito do Poder Executivo, Autárquica Fundos Especiais, observado o Anexo e as demais 

especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I”, conforme solicitação da Secretaria Municipal de 

Fazenda.  

 

Valor da oferta inicial R$ ______ (valor por extenso) 

O prazo de validade desta Declaração de Proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do 

respectivo envelope, renováveis conforme norma deste edital. 

 

Razão Social do proponente: 

Endereço: 

Telefone: 

CNPJ n°. 

Inscrição Estadual: 

Inscrição Municipal: 

 

_______________, xx de_____________ 2019. 

 

____________________________________ 

Carimbo e assinatura da Empresa  
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ANEXO IV 

 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 61/2018. 

_____________________________________________ (razão social da empresa), com sede na 

___________________________________________ (endereço), inscrita no CNPJ nº 

________________, vem, por intermédio de seu Representante Legal o(a) Sr(a) ___________, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº __________ e do CPF nº ___________, em atenção ao 

disposto no art. 4º, VII, da Lei Federal nº 10.520/02, declarar   que   cumpre   plenamente   os   

requisitos  exigidos  para  a  habilitação  na licitação  modalidade  de Pregão nº 80/2018 da Secretaria 

Municipal de Educação.  

                                      Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de 

contratar  com  a Administração Pública em razão de penalidades,  nem de fatos impeditivos de sua  

habilitação. 

 
 
 

...................................................................................... 
(local e data) 

 
 
 

...................................................................................... 
(representante legal) 

 
 
 
 
 
Observação: 
A Declaração deverá estar assinada pelo representante legal da empresa. 
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ANEXO V 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2018 

DECLARAÇÃO 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

              ........................................, inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante 

.................................. do CPF n°............................, DECLARA, 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, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 

dezesseis anos. 

 

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

 

 

Araruama, ____ de ___________ de 2019. 

 

 

 

________________________________________ 

(representante legal) 

 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/18. 

PROCESSO Nº 842/2018 

CONTRATO Nº XX/2019 

MINUTA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM PARTE DO MUNICÍPIO DE 

ARARUAMA. 

Aos dias___ do mês de ___________ do ano de _______, o MUNICIPIO DE ARARUAMA, 

pessoa jurídica de direito público interno, domiciliado na Avenida John Kennedy, n°120, Centro - Araruama, 

Inscrito no CNPJ sob o n° XXXXXX, neste ato representado pelo Exma. Sra. Prefeita do Município de 

Araruama, Lívia Bello, residente e domiciliada nesta cidade, portadora da carteira de identidade n° 

_____________, e do CPF N° ___________  como CONTRATANTE, e a instituição financeira 

______________, estabelecida na ENDEREÇO COMPLETO, inscrita no cadastro Nacional de pessoas 

jurídico - CNPJ sob o nº. _____________, doravante denominada CONTRATADA, que é celebrado em 

decorrência do resultado da licitação na modalidade de Pregão Presencial n° xx/2018, realizada através do 

procedimento administrativo n. 842/2018, que se regerá pelas seguintes clausula e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: A Contratada, vencedora da licitação do tipo maior oferta ou lance, 

referente ao Pregão Presencial nº 61/2018, compromete-se a prestar serviços bancários, incluindo o 

pagamento da folha de pagamentos dos servidores ativos, inativos, incluindo o pagamento a fornecedores 

do Município, a centralização da arrecadação das receitas Municipais no âmbito do Poder Executivo, 

Autárquica Fundos Especiais, observado o Anexo A e as demais especificações contidas no Termo de 

Referência, ANEXO I do edital. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

O prazo de vigência do contrato é de 60 (sessenta) meses a contar da data da assinatura do contrato, em 

imprensa oficial. 

PARAGRÁFO ÚNICO - Ha possibilidade de prorrogação na forma do art. 57 da lei Federal nº 8666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO: A Contratada obriga-se a pagar o valor final 

ofertado na licitação, correspondente a R$ xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx). O valor deverá ser pago em 02 

(duas) parcelas: 50% (cinquenta por cento) no prazo de até 5 (cinco) dias úteis posteriores a assinatura do 

contrato e 50% (cinquenta por cento), 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato. 
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PARAGRÁFO ÚNICO -  Cota mínima de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), por exercício a 

título de patrocínio das festividades de réveillon incluído queima de fogos enquanto perdurar o contrato; e 

Cota mínima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de patrocínio para confecção dos carnês de IPTU 

enquanto perdurar o contrato. 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com o presente não onerarão a 

dotação orçamentária do município. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:  Executado o contrato, o 

seu objeto será recebido provisoriamente pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização 

e, definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente após a 

comprovação de que os serviços foram executados de acordo com o Edital e seus anexos.  

 PARÁGRAFO PRIMEIRO. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil 

do Contratado pela correta prestação dos serviços, nem ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: O instrumento contratual firmado em decorrência da 

presente licitação poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos artigos 77 a 80 da lei 

8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Na hipótese de ocorrer à rescisão administrativa prevista no artigo 79, inciso I, 

da Lei nº 8.666/93, à Contratante são assegurados os direitos previstos no artigo 80, incisos I a IV, 

parágrafo 1º a 4º, da Lei citada. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: Pela inexecução total ou parcial do objeto a 

Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contrato as seguintes sanções: 

I  – Advertência; 

a. Multa Administrativa, gradual conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o 

equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, acumulável com as devidas sanções; 

b. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, com a 

Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

c. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma 

da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

d. Pelo atraso na prestação do serviço executado, em relação ao prazo estipulado, de 0,5 % (zero 

vírgula cinco por cento) do valor homologado, por dia decorrido, até o limite de 5% (cinco por cento); 
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e. Pela recusa em executar o serviço, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo 

estipulado, de até 10% (dez por cento) do valor homologado; 

f. Pela demora em corrigir falha na prestação do serviço, a contar do segundo dia da data da 

notificação da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) de 1/60 do valor homologado, por dia 

decorrido; 

g. Pela recusa em corrigir as falhas na prestação do serviço, entendendo-se como recusa o serviço 

não efetivado nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) de 1/60 

do valor homologado; 

h. Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento 

convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) de 1/60 do valor 

homologado, para cada evento; 

i. Pelo atraso no pagamento previsto no item 8.2 deste Termo de Referência, de 2% do valor 

homologado (dois por cento) ao dia, limitado a 5% (cinco por cento). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A critério da Administração Pública Municipal, as sanções previstas nos itens I, 

III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no item II, facultada a defesa prévia da 

CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

I –  A penalidade por multa será: 

a. Pelo atraso na prestação do serviço executado, em relação ao prazo estipulado, de 0,5 % (zero 

vírgula cinco por cento) do valor homologado, por dia decorrido, até o limite de 5% (cinco por cento); 

b. Pela recusa em executar o serviço, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo 

estipulado, de até 10% (dez por cento) do valor homologado; 

c. Pela demora em corrigir falha na prestação do serviço, a contar do segundo dia da data da 

notificação da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) de 1/60 do valor homologado, por dia 

decorrido; 

d. Pela recusa em corrigir as falhas na prestação do serviço, entendendo-se como recusa o serviço 

não efetivado nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) de 1/60 

do valor homologado; 
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e. Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento 

convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) de 1/60 do valor 

homologado, para cada evento; 

f. Pelo atraso no pagamento previsto no item 8.2 deste Termo de Referência, de 2% do valor 

homologado (dois por cento) ao dia, limitado a 5% (cinco por cento). 

PARÁGRAFO TERCEIRO. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida ao Município de Araruama no 

prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação, podendo o valor ser 

descontado na ocasião de seu pagamento, ao exclusivo critério da Administração e respeitando o prazo 

supracitado. 

PARÁGRAFO QUARTO. O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará a sua inscrição na 

dívida ativa municipal, para cobrança judicial. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:  

I - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a. fiscalizar a execução dos serviços e aplicar as medidas corretivas necessárias, inclusive as penalidades 

contratuais previstas; 

b. comunicar ao Contratado qualquer alteração nas instruções referentes aos dispositivos da arrecadação, 

pagamento de servidores e de fornecedores; 

c. observar as disposições, rotinas e procedimentos que lhe competem, expressas no Edital e nas normas 

Técnica editada pelo Banco Central. 

II – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a. Assinar o contrato no prazo de até 10 (dez) dias, após a convocação pelo Contratante. 

b. Executar o objeto de acordo com as disposições contidas neste Termo de Referência e seus 

respectivos anexos; 

c. Adotar os procedimentos previstos nas normas regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário 

Nacional e pelo Banco Central do Brasil, bem como, as normas estaduais que vierem a ser editadas 

sobre crédito de pagamento de salários; 

d. Obriga-se a receber a arrecadação obedecendo ao disposto nas instruções enviadas pelo Município, 

desde que estejam compatíveis com as normas para recebimento estabelecidos pelo Banco Central do 

Brasil para a rede bancária. 
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e. Fornecer suporte técnico às atividades objeto do presente contrato, com pessoal de seus quadros, 

devidamente qualificado; 

f. Garantir, manter e melhorar a qualidade dos serviços prestados ao Contratante de maneira competitiva 

no mercado; 

g. Proceder, sem ônus para o Contratante, todas as adaptações de seus softwares necessários ao 

aprimoramento e perfeito funcionamento do Sistema de Pagamento de Pessoal e de Arrecadação do 

Município; 

h. Comprometer-se a comunicar obrigatoriamente e previamente, por qualquer meio formal, ao Município, 

por intermédio dos respectivos órgãos competentes, SEFAZ e Procuradoria Geral do Município - 

PROGE, o recebimento de qualquer determinação que implique em débito ou bloqueio na conta 

pagamento, inclusive os provenientes de decisões ou sentenças judiciais; 

i. Manter o histórico dos pagamentos do pessoal pelo período de vigência do contrato, e fornecer as 

informações, quando solicitadas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para pagamentos 

realizados dos últimos 60 (sessenta) dias e, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para os 

realizados em períodos superiores ao anteriormente referido. Findo o contrato, os arquivos deverão ser 

fornecidos ao Contratante em até 15 (quinze dias úteis); 

j. Manter, durante a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no pregão presencial, em compatibilidade com as obrigações assumidas, informando ao 

Contratante a superveniência de qualquer ato ou fato que venha a modificar as condições iniciais de 

habilitação; 

k. Realizar a prova de vida para todos os aposentados e pensionistas do regime próprio de previdência do 

Município - RPPS, nos termos do item 14 deste Termo; 

l. Os pagamentos que não atendam aos padrões estabelecidos nos procedimentos relativos ao sistema 

em operação deverão ser previamente autorizados pela SEFAZ; 

m. Fornecer até 12(doze) meses antes do final do contrato, toda e qualquer informação técnica necessária 

para subsidiar a próxima contratação. 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO: O objeto da licitação será acompanhado pelo MUNICÍPIO DE 

ARARUAMA e fiscalizada por servidor formalmente designado que determinará o que for necessário à 

regularização de faltas ou defeitos. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. À fiscalização ficam reservados o direito e a autoridade para resolver todo e 

qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no presente, e, em tudo o mais referente à 
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aquisição dos veículos, desde que não acarrete ônus para o MUNICÍPIO DE ARARUAMA ou modificação do 

Termo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. A Contratada submeterá a todos os métodos de inspeção, verificação e controle 

adotado obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e 

comunicações necessárias para execução da entrega. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade 

única, integral e exclusiva da Contratada em relação ao MUNICÍPIO DE ARARUAMA e a terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO: O regime de execução deste contrato é empreitada 

por preço global. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: O 

Município de Araruama adotará, em conjunto com a Contratada, observadas os procedimentos 

estabelecidos no Termo de Referência, providências no sentido de formalizar a abertura/manutenção de 

conta corrente ou conta salário em nome do servidor ou aposentado/pensionista, para a operacionalização 

do sistema de pagamento do funcionalismo municipal. 

a. O serviço deverá ser prestado em âmbito nacional. 

 

b. O pagamento dos servidores ativos, inclusive décimos terceiro salário, será realizado de acordo 

com o calendário definido pelo Município de Araruama. 

 

c. Os pagamentos serão efetuados por intermédio de crédito em conta-corrente ou conta salário. 

 

d. A abertura, condições de uso e movimentação da conta serão definidas obedecendo a legislação 

própria do Banco Central do Brasil (Resolução 3.402/06, Circular 3.338/06 e Resolução 3.919/10). 

 

e. O Município estará isento de tarifas referentes ao objeto licitado para os créditos efetuados em 

contas salários ou contas correntes abertas pelos servidores e fornecedores no licitante vencedor. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS QUANTO AOS SERVIÇOS: A 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá iniciar a prestação do serviço _______________, após a formalização 

do respectivo contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O Município de Araruama abrirá as contas correntes na INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA CONTRATADA, em agência previamente escolhida e obrigatoriamente situada na Cidade de 

ARARUAMA, para a realização dos serviços de pagamento de servidores/funcionários e pensionistas. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. Os bloqueios e desbloqueios de pagamento antes do repasse as contas dos 

servidores ativos, são de responsabilidade exclusiva do Município de Araruama. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. O Município de Araruama providenciará a transferência à INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA dos recursos referentes ao pagamento dos servidores/funcionários, em reserva bancária, 

débito em conta ou, excepcionalmente, por outro meio de transferência. 

PARÁGRAFO QUARTO. O Município de Araruama deve orientar seus fornecedores que os mesmos 

deverão ter ou indicar conta corrente na instituição vencedora do certame para que o Município possa 

realizar os pagamentos através da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VENCEDORA. 

PARÁGRAFO QUINTO. O deposito em conta corrente obedecerá ao mesmo procedimento adotado para 

uma conta corrente regular, que deverá ter como primeiro titular o servidor/funcionário. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PERMISSÃO NÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO:  

PARÁGRAFO PRIMEIRO. As instalações bancárias aqui definidas funcionarão dentro dos critérios e no 

horário fixado pelo Banco Central do Brasil. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Toda estrutura e montagem destinada à instalação do Terminal eletrônico, 

ocorrerá por conta da CONTRATADA e será de sua inteira responsabilidade os encargos, despesas 

decorrentes deste serviço. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. Constatada qualquer irregularidade na execução das estruturas, a 

CONTRATADA se obriga a saná-la imediatamente. 

PARÁGRAFO QUARTO. No caso dos equipamentos de atendimento eletrônico instalados apresentarem 

defeito ou mau funcionamento, deverá a contratada se empenhar ao máximo no seu conserto, o mais rápido 

possível, a contar da notificação formal, ou substituí-los por equipamentos em perfeito funcionamento o 

mais rápido possível ou providenciar uma alternativa na agência local. 

PARÁGRAFO QUINTO. Os seguros de quaisquer natureza relativo aos espaços públicos em que 

instalados, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Aplica-se ao contrato e aos demais 

casos omissos, as disposições previstas pela Lei Federal n.º. 10.520, de 17 de julho de 2002 e 

subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as demais legislações 

pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO: Para dirimir qualquer dúvida ou controvérsia ou ainda 

interpretação do presente contrato, ou sobre o cumprimento das obrigações reciprocamente assumidas, é 

eleito o foro da Comarca de Araruama. 
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   Por estarem assim justos e contratados, fizeram as partes este instrumento em 05 

(cinco) vias, de igual teor e um só efeito, que vão assinados na presença de testemunhas a tudo presente. 

 
 
 
 

Araruama, xx de xxxxx de 2019. 
 

 

 

________________________________ 

MUNICÍPIO DE ARARUAMA 

Livia Bello 

Prefeita 

 

 

_______________________________________ 

Empresa contratada 

Testemunhas: 

____________________________              _____________________________ 

Nome:                                                             Nome: 

CPF:                                                                CPF: 

 


