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CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Processo Administrativo nO017/2018

Pregão Presencial nO005/2018
Tipo: Maior Preço

EDITAL 005/2018

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, por seu Presidente, Mareio Luis Hoppen,
torna público, que, às 10 horas, do dia 18 de setembro de 2018, o pregoeiro e a equipe de
apoio, designados pela Portaria nº 031/2018, reunir-se-ão na sala de reuniões da Cãmara
Municipal de Carazinho, localizada na Av. Flores da Cunha, nO.799, em Carazinho/RS, CEP
99500-000, com a finalidade de recebimento e julgamento das propostas e documentos de
habilitação referentes a este procedimento Iicitatório, modalidade pregão presencial, tipo de
julgamento maior preco, o qual segue os principios de direito público, o inciso XXI e capuf do
art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil e, subsidiariamente, a Lei Federal n.
10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, o art. 34 da Lei
Federal n. 11.488, de 15 de junho de 2007 e as normas do Conselho Monetário Nacional -
CMN e do Banco Central do Brasil- BACEN.

1. OBJETO

1.1 Cessão onerosa dos serviços relacionados à folha de pagamento da CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO pelo prazo de 60 (sessenta) meses, por meio de outorga de direito de
exclusividade, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência
(ANEXO I).

2. PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar desta licitação as instituições financeiras autorizadas pelo BACEN a
exercer a atividade pertinente ao objeto licitado e que atendam aos requisitos de habilitação
previstos neste Edital.

2.2 Ficam vedadas as participações de empresas:

I.Estrangeiras que não funcionem no Pais;
II.Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
III.Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com o MUNIClplO DE
CARAZINHO, nos termos do inciso 111 do art. 87 da Lei Federal nO 8.666/93 e suas
alterações;

IV.Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com a CÂ
MUNICIPAL DE CARAZINHO, nos termos do inciso 111 do art. 87 da Lei Federal nO8.
e suas alterações;

V.lmpedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7° da Lei Federal nO10.520/02;
Vl.lmpedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10 da Lei Federal nO9.605/98;
Vll.lmpedidas de contratar os termos da Lei Federal 8.429/92;
VIII. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.
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3. REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO

3.1 A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por
meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituldo, que
devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento
licitatório, no interesse da representada.

3.1.1 A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de
identidade .

3.2 A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser
apresentada fora dos envelopes.

3.3 O credenciamento será efetuado da seguinte forma:

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado,
deverá apresentar:

a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;

a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou
de sociedade por ações;

a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exerclcio, no caso de
sociedade civil;

a.4) documento que conste expressamente os poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes
ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais;

a.5) registro comercial, se empresa individual.

b) se representada por procurador, deverá apresentar:

b. 1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante
reconhecida, em que conste os requisitos mlnimos previstos no art. 654, 9 12, do Código Civil,
em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga
de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em
licitação pública; ou

b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando
a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de to s os
demais atos inerentes ao certame.
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I - Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado do
ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa.

11 - Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a
carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o
documento para os fins deste procedimento Iicitatório.

3.4 Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória
a presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes á
licitação .

3.5 A ausência de credenciamento implicará na apresentação da proposta escrita e será
considerada como renúncia tácita ao direito de participar na sessão de lances e recorrer contra
os atos do pregoeiro.

3.6 As cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior receita bruta até o limite de
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos beneficios previstos nos art.
42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme o disposto no art. 34,
da Lei Federal 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem declaração,
firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima.

4. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

4.1 Para participação no certame, a licitante deverá apresentar a sua proposta de preço e
documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados,
respectivamente, como de n. 1 e n. 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA
PROPONENTE (Identificação completa)

À CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO
PROPONENTE (Identificação completa)

5. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

5.1 No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e
demais pessoas presentes á sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os
envelopes contendo propostas financeiras e documentos e habilitação.
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5.2 Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita
a participação de nenhuma licitante retardatária.

5.3 O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão:

a) comprovar, por meio de instrumento próprio. poderes para formulação de ofertas e lances
verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame;

b) apresentar declaração de que cumprem os requisitos de habilitação;

• c) comprovar a situação de cooperativa, quando for o caso;

d) apresentar declaração de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade que tenha sido
expedida por órgão da administração pública de qualquer esfera de governo.

6. PROPOSTA DE PREÇO

6.1 A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Cãmara Municipal em 60 (sessenta) dias,
deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última
datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem
rasuras, ressalvas ou entrelinhas e deverá conter:

a) razão social da empresa;

•
b) descrição completa do serviço ofertado, inclusive quanto ás instalações e manutenções;

c) valor total. indicado em moeda nacional, por algarismos e por extenso, nele incluldas
quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que, eventualmente, incidam sobre a
operação ou, ainda. despesas com transporte, seguros, empacotamentos, ou terceiros, que
correrão por conta da licitante vencedora.

6.1.1 Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no
máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver,
também em eventual contratação.

6.2 Os preços propostos e os lances oferecidos são de exclusiva responsabilidade da licitante,
não lhe assistindo o direito de pleitear alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão,
ou qualquer outro pretexto.

6.3 A Proposta que não atender as exigências deste Edital, bem como alterar a especificação
da proposta, ou que apresentar preços manifestamente inexequivel ou que ofertar altem tiva
será desclassificada.

6.4 Não serão aceitas ofertas inferiores a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
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7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1 O julgamento das propostas observará o tipo major oferta total

7.2 O autor da maior oferta e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) inferiores
àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até
a proclamação do vencedor.

7.3 Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior,
poderão os autores das 03 (três) maiores propostas oferecerem novos lances, verbais e
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. No caso de
empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do número de
licitantes.

7.4 No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens
anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e
sucessivos, a partir do autor da proposta de menor preço e, os demais, em ordem crescente de
valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

7.5 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio, por
ato público, para determinação da ordem de oferta dos lances.

7.6 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à
licitante, obedecida a ordem prevista nos subitens anteriores.

7.7 É vedada a oferta de lance com vista ao empate .

7.8 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente
desistente às penalidades legais.

7.9 O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na
exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar
novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado
para efeito de ordenação das propostas.

7.10 Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a maior
proposta escrita e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar
diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.

7.11 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

7.12 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o maior preço total
apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de maior valor, comparando-a
com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito.
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7.13 A classificação dar-se-á pela ordem decrescente de preços propostos e aceitáveis. Será
declarada vencedora a licitante que ofertar o maior valor total, desde que a proposta tenha sido
apresentada de acordo com as especificações deste Edital e seja compatível com o preço de
mercado.

7.14 Serão desclassificadas as propostas que:

a) não atenderem ás exigências contidas no objeto desta licitação;

• b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;

c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente;

d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente
inexequiveis.

7.14.1 inserção na proposta que tenha por objetivo modificar, extinguir ou criar direitos da
licitante ou do órgão licitado r serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que
for compatível com o instrumento convocatório

7.15 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas neste
Edital.

•
7.16 Encerrada a sessão de lances e verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art.
44, ~ 2º, da Lei Complementar n~123, de 2006, será assegurada, como critério do desempate,
preferência de contratação para as cooperativas que atenderem ao disposto neste Edital.

7.16.1 Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas cooperativas, sejam iguais ou inferiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de maior
valor.

7.17 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A cooperativa detentora da proposta de menor valor será convocada para apresentar, no
prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, superior àquela considerada, até então, de maior
preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a cooperativa. convocada na forma da alfnea anterior, não apresentar nova proposta
superior à de maior preço. será facultada, pela ordem de classificação, às demais cooperativas
remanescentes, que se enquadrarem nos requisitos deste Edital. a apresentação de nova
proposta, no prazo previsto na alinea "a" deste item.

7.18 Se nenhuma cooperativa satisfizer as exigências deste Edital, será declarado vencedor do
certame o licitante detentor da proposta originariamente de maior valor.
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7.19 O disposto no subitem 7.16 deste Edital não se aplica ás hipóteses em que a proposta de
maior valor inicial tiver sido apresentada por cooperativa.

7.20 Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuizo de
outros, o registro das licitantes credenciadas. as propostas escritas e verbais apresentadas, na
ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos
interpostos.

7.21 A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto à Procuradoria
Legislativa ou ao Setor de Informática desta Cãmara Municipal.

7.22 Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

8. HABILITAÇÃO

8.1 Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do envelope nO
02, os seguintes documentos de habilitação:

8.1.1 Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal,
conforme o modelo do Decreto Federal nO4.358, de 5 de setembro de 2002;

8.1.2 - HABILITAÇÃO JURIDICA:

I. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;

11. decreto de autorização. em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assím o exigir;

111. autorização para funcionamento expedido pelo BACEN;

8.1.2.1 Os documentos relacionados no inciso I do subitem 8.1.2 não precisarão constar do
Envelope nO2 - Habilitação se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

8.1.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

I. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJIMF);

11. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto licitado;

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 - CARAZINHO/RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
ClUDIIII.U

•

•

Página 8 de 27

111. Comprovação de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante ou outra equivalente na forma da lei, mediante a
apresentação das seguintes certidões:

a. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com
Efeijos de Negativa relativa a Tributos Federais e á Divida Ativa da União, expedida pela
Secretaria da Receita Federal;

b. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa relativa aos Tributos Estaduais;

c. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa relativa aos Tributos Municipais;

IV. Comprovação de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), por meio da apresentação do CRF • Certificado de Regularidade do FGTS;

V. Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS mediante a
apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EM - Certidão Positiva de
Débito Com Efeitos de Negativa;

VI. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou
Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento á Lei nO
12.440/2011 e á ReSOluçãoAdministrativa TST n° 1470/2011.

8.1.4 REGULARIDADE ECONCMICO-FINANCEIRA

8.1.4. 1 certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;

8.2 HABILITAÇÃO CONDICIONADA

I - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de cooperativa, a
habilitação ficará condicionada a regularização posterior.

11- Declarada vencedora do certame, a cooperativa terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
podendo ser prorrogado por igual período, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.

111- A dilação do prazo por mais 02 (dois) dias úteis fica condicionada á solicitação
por escrito e mediante justificativa aceita pela Administração.
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8.2.1 A não regularização da documentação, no prazo fixado no inciso li, implicará na
inabilitação do licitante, sem prejuizo das demais penalidades legais.

8.3 O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo
de validade da proposta, devendo a licitante retirá-lo, após aquele periodo, no prazo de 05
(cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope e seu conteúdo.

9. ADJUDICAÇÃO

9.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, a licitante que ofertar o maior
preço será declarada vencedora, sendo-Ihe adjudicado, pela autoridade superior ou pelo próprio
pregoeiro, o objeto do certame.

9.2 Em caso de desatendimento ás exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e
examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e,
assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva
licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a
proponente para que seja obtido preço melhor.

9.3 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a
vencedora e, a seguir, proporcionará as licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção
de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e
motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante.

9.4 Não havendo manifestação para a interposição de recurso, ou após o julgamento deste, se
interposto, o pregoeiro concederá o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de nova
planilha de quantitativos e preços unitários para adequar-se ao novo preço total proposto após
a sessão de lances .

10. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1 Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de
recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de
recurso.

10.2 Constará na ata da sessão a intenção de recorrer, bem como o registro de que todas as
demais licitantes ficam intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso
no prazo de 03 (três) dias consecutivos, após o término do prazo da recorrente,
proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo.

10.3 A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão
pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.

10.4 O recurso será dirigido à autoridade superior. por intermédio daquela que praticou o ato
recorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou zê-Io
subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida tro d
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prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade
daquele que houver dado causa à demora.

10.5 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetlveis de
aproveitamento.

11. PRAZOS

11.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 10 (dez) dias,
convocará a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuizo das sanções previstas neste edital.

11.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo
periodo, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo
prazo.

11.3 A vigência do contrato será de 60 (sessenta) meses, contados a partir de sua assinatura.

12. PAGAMENTO

12.1 A CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento do valor ofertado, impreterivelmente, até o
dia da assinatura do termo de contrato, mediante ordem bancária creditada na conta da
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, no Banco Banrisul S.A. (041), Agência 0170, conta
corrente nO0402334103, CNPJ nO89.965.222/0001-52.

12.2 Os valores arrecadados reverterão ao caixa único do MUNIClplO DE CARAZINHO.

13. EXECUÇÃO DOS SERViÇOS

13.1 O inicio da execução dos serviços deverá coincidir com a data da assinatura do contrato.

13.2 A critério da CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, o inicio da execução dos serviços
poderá ser prorrogado.

14. RESCISÃO E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 O TERMO DE CONTRATO está sujeito à rescisão nos termos dos art.s 77 a 79 e às
sanções dos art.s 86 a 89, todos da Lei Federal nO8.666/93.

14.2 Observado o disposto no subitem 14.1, quem, convocado dentro do prazo de validade da
sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, 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 União, Estados, Distrito
Federal ou Municipios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastra nto de
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fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejulzo das multas abaixo cominadas,
consoante art. 7° da Lei Federal nO10.520 de 2002.

14.3 Para fins do disposto no subitem 14.2, consideram-se comportamentos inidôneos atos
como os descritos nos art.s 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei Federal n. 8.666/93.

14.4 A inexecução parcial importará em juros de mora de 0,5% ao mês e multa de mora de 2%
do valor total do contrato, e a inexecução total importará em multa de mora de 20% do valor
total do contrato, sem prejuizo, em ambos os casos, de imposição das demais sanções legais.

• 14.5 Sem prejuizo do que dispõe a Lei Federal n. 8.666/93 e do subitem 14.2, considera-se
inexecução total do contrato o transcurso de até 03 (três) dias corridos sem a efetiva
disponibilização dos serviços objeto deste Edital.

14.6 Considera-se inexecução parcial do contrato o não atendimento pela CONTRATADA das
obrigações contratuais, sendo a reincidência considerada inexecução total do contrato.

14.7 Sempre que posslvel, as multas deverão ser cobradas mediante compensação financeira
dos créditos que a CONTRATADA tiver a receber.

14.8 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

14.9 Nenhum pagamento será efetuado pela CÂMARA MUNICIPAL enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta á CONTRATADA em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.

14.10 Contra os atos de aplicação das penalidades previstas neste titulo também cabem
recursos, a serem interpostos no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação do ato,

• observando, no que couber, as regras do item 10 do presente Edital.

15. GARANTIA

15.1 A critério da CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, poderá ser exigida prestação de
garantia não superior a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, atualizada nas mesmas
condições deste.

15.2 Exigida a prestação de garantia, competirá ao contratado a opção por uma das
modalidades constantes nos incisos I, 11 e 111 do ~1° do art. 56 da Lei Federal 8.666/93, no prazo
a ser assinalado pela CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.

15.3 A exigência de garantia poderá ocorrer antes ou durante a execução do contrato.

16. DISPOSiÇÕES GERAIS

16.1 Quaisquer infonmaçôes ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de
interpretação do Edital, deverão ser solicitadas, por escrito, á Cãmara Municipal de Carazi o,
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Setor de Consultoria Juridica ou de Informática, sito na Av. Flores da Cunha, nO. 799,
Carazinho/RS, CEP 99500-000, ou pelos telefones (54) 3330-2322, no horário compreendido
entre as 8h30min e 11h30min.

16.2 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente
pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados na Cãmara Municipal, setor de
Consultoria Juridica.

16.3 Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização
de ato do certame na data marcada, a data constante neste Edital será transferida,
automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.

16.4 Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação
o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone.

16.5 Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, inclusive
por servidores da Cãmara Municipal, ou por publicação em órgão da imprensa oficial. Os
documentos extraidos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da
autenticidade de seus dados pela Administração.

16.6 Os casos omissos do presente Edital serão solucionados pelo pregoeiro.

16.7 A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes
de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por
ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

16.8 O pregoeiro. no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente
formais observados na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação
vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

16.9 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:
1- Termo de Referência;
11 - Modelo de Proposta;
111 - Modelo Credenciamento;
IV - Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
V - Modelo de declaração de inexistência de irregularidade quanto ao trabalho do menor;
VI - Modelo de Declaração de Idoneidade; e
VII - Minuta de contrato.

16.10 Fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho para dirimir quaisquer litigios oriundos da
licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais
privilegiado que seja.
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ditai e seus anexos pOderão ser obtidas na página eletrônica da CÂMARA
INHO: hllp:llwww.camaracrz.rs.gov.brl

Este Edital foi elaborad pela Procuradoria Legislativa e se
encontra aprovado do po to de vista técnico-jurldico.

CARAZINHO, 29 de a90stode 2018.

Bourscheid
oder Legislativo
OABIRS 93.542
.J

e agosto de 2018.

A fuTs-Ho
PRESIDENTE

•

•
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 Contratação de instituição financeira para operar os serviços de processamento e
gerenciamento de crédito provenientes da folha de pagamento dos servidores e agentes
pollticos da CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO. em caráter de exclusividade, bem
como dos créditos decorrentes de ordens judiciais.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Necessidade de operacionalizar o pagamento dos créditos provenientes da folha de
pagamento da CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, bem como dos créditos decorrentes de
ordens judiciais. por meio de instituição financeira que ofereça serviços com qualidade.

3. CONTRATAÇÃO

3.1 A contratação dos serviços de processamento e operacionalização da folha de pagamento
da CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO será precedida de licitação pública, na forma de
PREGÃO PRESENCIAL, pelo critério da MAIOR OFERTA DE PREÇO, com fundamento no
inciso XXI do art. 37 da CRFB, lei Federal nO8.666/93 e alterações e lei Federal nO10.520102
e alterações.

4. CRITÉRIO PARA AFERiÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA

4.1 Com a finalidade de aferição da proposta mais vantajosa á Administração, a CÂMARA
MUNICIPAL adotará como critério a MAIOR OFERTA DE PREÇO, referente aos serviços de
processamento e gerenciamento da folha de pagamento, pelo periodo de 60 (sessenta) meses.

5. INFORMES NECESSÁRIOS À FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS

5.1 Serviços de processamento e gerenciamento da folha de pagamento.
5.2 O valor minimo ofertado foi definido a partir do percentual aproximado de 0,30% sobre o
valor bruto estimado da folha de pagamento para o perlodo de vigência do contrato.
5.3 °valor médio bruto mensal da folha de pagamento é de R$ 140.000,00.
5.4 Os servidores recebem o salário no dia 20 (vinte) de cada mês.
5.5 Os servidores recebem a primeira parcela (50% - sem descontos) do 13° salário no mês de
maio e a segunda parcela no mês de outubro.

6. FORMA E CONDiÇÕES DE PAGAMENTO
6.1 A CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento do valor ofertado. impreterivelmente. até o
dia da assinatura do termo de contrato, mediante ordem bancária creditada na nta da
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CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, no Banco Banrisul S.A.(041), Agência 0170, conta
corrente nO0402334103, CNPJ nO89.965.222/0001-52.
6.2 Os valores arrecadados reverterão ao caixa único do MUNIClplO DE CARAZINHO.

7. CONDiÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

7.1 PRODUTOS E TARIFAS
7.1.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar, no minimo, a franquia de serviços bancários
essenciais com isenção de tarifas definidas no inciso I do art. 2° da Resolução 3.919/2010 do
CMN - Conselho Monetário Nacional, ou posterior .
7.1.2 Eventuais alterações na franquia de serviços bancários essenciais deverão ser
comunicadas por escrito á CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, de preferência antes de
entrar em vigor.
7.2 EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL
7.2.1 A CONTRATADA poderá oferecer empréstimos consignáveis em folha de pagamento,
com taxas de juros reduzidas, atendida a legislação vigente.

8. PRAZO PARA INiCIO DOS SERViÇOS/ATIVIDADES

8.1 O inicio dos serviços de processamento e gerenciamento da folha de pagamento deverá
coincidir com a data da assinatura do TERMO DE CONTRATO.

8.2 A critério da CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, o inicio da execução dos serviços
poderá ser prorrogado.

9. PRAZO DE VIGÊNCIA

9.10 TERMO DE CONTRATO terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados da data de sua
assinatura.

10. RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 Promover a abertura de contas dos servidores, na modalidade conta corrente, efetuando a
coleta de dados, documentos e assinaturas necessários, no local e horário de trabalho (dentro
do horário de atendimento bancário).
10.2 Designar profissional especifico e canal de acesso apropriado para os assuntos
relacionados á execução dos serviços.
10.3 Ter sistema informatizado compatível com o CONTRATANTE, de forma a possibilitar que
todas as operações sejam feitas por meio eletrônico e online, sendo que, no caso de
incompatibilidade, todas as despesas necessárias para tal adaptação correrão por conta da
CONTRATADA.
10.4 Efetuar os créditos dos pagamentos nas contas dos servidores, sem qualquer custo, em
conformidade com as informações e prazos repassados pela CÂMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO.
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10.5 Respeitar o limite da margem consignável dos salários no caso de concessão de
empréstimos aos servidores, solicitando para tal as informações necessárias à CÂMAMARA
MUNICIPAL DE CARAZINHO.
10.6 Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar à CÂMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
10.7 Apresentar previamente à CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO uma tabela com a
franquia minima de serviços com isenção de tarifas, a partir da Resolução BACEN nO
3.919/2010, e demais serviços e produtos com suas respectivas tarifas.
10.8 Responder por todos os impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que
incidam ou venham a incidir sobre os respectivos serviços a serem prestados .
10.9 Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
10.10 Reparar ou corrigir, dentro do prazo estipulado pela CÂMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO, os eventuais vicios, defeitos ou incorreções constatados pela fiscalização dos
serviços.
10.11 A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO não assume, inclusive para efeitos da Lei n°
8.078/1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor, qualquer responsabilidade pela
atividade exercida pela CONTRATADA.
10.12 A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO não assume qualquer responsabilidade pelos
compromissos assumidos por seus servidores.
10.13 É vedada a subcontratação de outra instituição financeira, mesmo que seja sua
controlada ou controladora, para a execução total ou parcial dos serviços, objeto desta lic~ação.

11. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

11.1 Efetuar os pagamentos de salários de seus servidores por intermédio da CONTRATADA.
11.2 Informar sempre que solicitado pela CONTRATADA, o saldo da margem consignável dos
salários dos servidores, por ocasião da solicitação de empréstimos .
11.3 Enviar a relação nominal de servidores, contendo os valores Iiquidos a serem creditados,
bem como os demais dados necessários solicitados pela CONTRATADA.
11.4 Garantir as informações e documentação necessária à execução dos serviços por parte da
CONTRATADA, com a inclusão e exclusão de servidores.
11.5 Disponibilizar os recursos financeiros necessários no dia do pagamento dos servidores,
através de depósito em conta corrente, TED - Transferência Eletrônica Disponível ou mediante
a apresentação de cheque administrativo nominal à CONTRATADA, sendo vedada a
transferência antecipada de recursos financeiros para as instituições financeiras privadas por
constituirem disponibilidades de caixa, cujo depósito deve ocorrer, exclusivamente, em
instituições financeiras oficiais (públicas), conforme o 93° do artigo 164 da Constituição Federal
e artigo 43 da Lei nO10112000.
11.6 Designar fiscal para acompanhar a execução dos serviços contratados.
11.7 Prestar todo o apoio necessário a CONTRATADA para que seja alcançado o objeto do
termo em toda sua extensão.
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ANEXO 11

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL N°00512018
Hazão Social da Preponente:
Endereço (completo):
CNPJIMF nO: Insc. Estadual nO: Insc. Municipal nO:
elefone: l'ax: E-mail:

• 1 Objeto: Cessão onerosa dos serviços relacionados á folha de pagamento da CÂMARA
MUNICIPAL DE CARAZINHO pelo prazo de 60 (sessenta) meses, por meio de outorga de
direito de exclusividade, conforme especificações e condições constantes no Termo de
Referência (ANEXO I).

2 Valor total por algarismos e por extenso: R$ ( )

3 Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os
das Leis nO10.520, de 2002, e nO8.666, de 1993, com as alterações posteriores e as cláusulas
e condições constantes deste Edital e seus anexos.

4 Propomos á Cãmara Municipal prestar o serviço objeto desta licitação obedecendo ás
estipulações constantes no correspondente Pregão e asseverando que observaremos,
integralmente, as normas existentes e aplicáveis quanto ao fornecimento do objeto desta
licitação.

•
5 O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias .

Local e data.

(Nome e assinatura do representante legal)
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ANEXO 111

CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial n. 005/2018
Processo Administrativo n. 17/2018

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a)
portador(a) da Cédula de Identidade nO

. e CPF n° , a participar da
licitação instaurada pela Cãmara Municipal de Carazinho/RS, na modalidade de Pregão
Presencial, sob o nO005/2018, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-Ihe
plenos poderes para se pronunciar em nome da empresa
___________________ " CNPJ nO ,
bem como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

____ , __ de de 2018.

(assinatura do dirigente da empresa)
(nome do dirigente da empresa)

Obs.: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o
credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste
procedimento licita tório.
Este credenciamento deverá vir acompanhado obrigatoriamente, da documentação exigida no
item 3 e seus subitens do Edital.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

A
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Pregão Presencial n. 005/2018
Processo Administrativo n. 01712018

________________ (Razão Social da Empresa), estabelecida
na (endereço completo), inscrita
no CNPJ/CEI sob n°. , neste ato representada por
_______________ , inscrito no CPF sob o nO.
_________ , na qualidade de representante/sócio/procurador, no uso de suas
atribuições legais, vem DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta,
sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação.

Declaro sob as penas da lei a inexistência de impedimento legal para contratar com a
Administração Pública.

Por ser verdade assina a presente.

de de 2018.

(Razão Social da Empresa)
(nome do responsável/procurador)
(cargo do responsável/procurador)
(n°. do documento de identidade)
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO
MENOR

Pregão Presencial n. 005/2018
Processo Administrativo n. 017/2018

DECLARACÃO•
_____ . " inscrito no CNPJ n°. , por
intermédio de seu representante legal, Sr(a) " portador(a) da
Carteira de Identidade nO. e do CPF nO.

_____ ,.DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.

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

., __ de de 2018.

• (representante legal)

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Pregão Presencial n. 005/2018
Processo Administrativo n. 017/2018

________________ (Razão Social da Empresa), estabelecida
na (endereço completo), inscrita
no CNPJ/CEI sob n°. , neste ato representada por
_______________ , inscrito no CPF sob o nO.
_________ , na qualidade de representante/sócio/procurador, no uso de suas
atribuições legais, vem: DECLARAR, para os fins de direito, que não fomos declarados
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

de de 2018.

(Razão Social da Empresa)
(nome do responsável/procurador)
(cargo do responsável/procurador)
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ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° __ /2018
(folha de pagamento)

Contrato que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO e XXX, para a cessão onerosa da folha de
pagamento

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, com personalidade judiciária, inscrita no
CNPJ sob n° 89.965.222/0001-52, com sede na Avenida Flores da Cunha, nO. 799, em
Carazinho/RS, CEP 99.500-000, presente por seu Presidente, senhor vereador XXX,
denominada CONTRATANTE; e, de outro lado, XXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJIMF sob
o nO XXXXXXXXXXXXXX, com contrato arquivado na JUNTA COMERCIAL sob o nO.
XXXXXXXXXXXX, em XXXXXXX de XXXXXX de XXXXXXXXX, estabelecida na Cidade de
XXXXXXXXXX, na Rua/Avenida XXXXXXXXXX, nOXXXXXXX, neste ato representada pelo seu
sócio proprietário, Sr. XXXXXXXXXXXX, portador do RG XXXXXXXXXXX e do CPF(MF) sob o
nOXXXXXXXXXXX, doravante denominada de CONTRATADA, em virtude do Edital do Pregão
Presencial n. 005/2018 e Processo Administrativo 017/2018, têm, entre si, justo e acertado o
presente contrato, que se regerá, sem prejuizo de outras disposições legais, pelas cláusulas e
condições adiante estipuladas:

cLÁUSULA I • DO OBJETO

1.2 Cessão onerosa da folha de pagamento dos servidores e agentes politicos da CÂMARA
MUNICIPAL DE CARAZINHO, em caráter de exclusividade, bem como de créditos
decorrentes de ordens judiciais.

CLÁUSULA 11 • DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

2.1 Serviços de processamento e gerenciamento da folha de pagamento.
2.2 Os servidores recebem o salário no dia 20 (vinte) de cada mês.
2.3 Os servidores recebem a primeira parcela (50% - sem descontos) do 13° salário no mês de

maio e a segunda parcela no mês de outubro.
2.4 PRODUTOS E TARIFAS
2.4.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar, no minimo, a franquia de serviços bancários

essenciais com isenção de tarifas definidas no inciso I do art. 2° da Resolução
3.919/2010 do CMN - Conselho Monetário Nacional, ou posterior.

2.4.2 Eventuais alterações na franquia de serviços bancários essenciais deverão ser
comunicadas por escrito á CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, de preferência antes
de entrar em vigor.
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2.5 EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL
2.5.1 A CONTRATADA poderá oferecer empréstimos consignáveis em folha de pagamento,

com taxas de juros reduzidas, atendida a legislação vigente.

CLÁUSULA 111 - DO INicIO DA EXECUÇÃO DOS SERViÇOS

3.1 O início dos serviços de processamento e gerenciamento da folha de pagamento deverá
coincidir com a data da assinatura deste TERMO DE CONTRATO.

3.2 A critério da CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, o início da execução dos serviços
poderá ser prorrogado .

CLÁUSULA IV - DA VIGÊNCIA

4.1 A vigência deste contrato será de 60 (sessenta) meses, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA V - DO VALOR E DO PAGAMENTO

5.1 A CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento do valor ofertado, impreterivelmente, até o
dia da assinatura do termo de contrato, mediante ordem bancária creditada na conta da
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, no Banco Banrisul SA (041), Agência 0170, conta
corrente nO0402334103, CNPJ nO89.965.222/0001-52.

5.2 Os valores arrecadados reverterão ao caixa único do MUNIClplO DE CARAZINHO.

cLÁUSULA VI - DA RESCISÃO E SANÇÕES

6.1 Este termo de contrato está sujeito à rescisão nos termos dos art.s 77 a 79 e às sanções
dos art,s 86 a 89, todos da Lei Federal nO8.666/93 .

6.2 Observado o disposto no subitem 6.1, quem, convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida
para o certame, 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 União, Estados, Distrito Federal ou Municípios
e será descredenciado dos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuizo das multas abaixo cominadas, consoante art. 7" da Lei Federal nO
10.520/02.

6.3 Para fins do disposto no subitem 6.2, consideram-se comportamentos inidôneos atos como
os descritos nos art.s 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei Federal n. 8.666/93.

6.4 A inexecução parcial importará em juros de mora de 0,5% ao mês e multa de mora de 2%
do valor total do contrato, e a inexecução total importará em multa de mora de 20% do valor
total do contrato, sem prejuízo, em ambos os casos, de imposição das demais sanções legais.
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6.5 Sem prejuizo do que dispõe a Lei Federal n. 8.666/93 e do subitem 6.2, considera-se
inexecução total do contrato o transcurso de até 03 (três) dias corridos sem a efetiva
disponibilização dos serviços objeto deste Edital.

6.6 Considera-se inexecução parcial do contrato o não atendimento pela CONTRATADA das
obrigações contratuais, sendo a reincidência considerada inexecução total do contrato.

6.7 Sempre que possivel, as multas deverão ser cobradas mediante compensação financeira
dos créditos que a CONTRATADA tiver a receber.

6.8 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso .

6.9 Nenhum pagamento será efetuado pela CÂMARA MUNICIPAL enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à CONTRATADA em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.

6.10 Contra os atos de aplicação das penalidades previstas neste título também cabem
recursos, a serem interpostos no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação do ato,
observando, no que couber, as regras do item 10 do presente Edital.

CLÁUSULA VII - DA VINCULAÇÃO

7.1 O presente termo de contrato está vinculação ao pregão presencial nO 005/2018, ao
processo administrativo nO 017/2018, ao instrumento convocatório n° 005/2018 e seus
anexos e à proposta de preços apresentada pela CONTRATADA.

7.2 Na hipótese de divergência entre o instrumento convocatório e este termo de contrato,
prevalecerão as disposições contidas naquele.

• CLÁUSULA VIII - DA GARANTIA

8.1 A critério da CONTRATANTE, poderá ser exigida prestação de garantia não superior a 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, atualizada nas mesmas condições deste.

8.2 Exigida a prestação de garantia, competirá á CONTRATADA a opção por uma das
modalidades constantes nos incisos 1,11 e 111 do 91° do art. 56 da Lei Federal 8.666/93.

8.3 A exigência de garantia poderá ocorrer antes ou durante a execução do contrato.

CLÁUSULA IX - DAS RESPONSABILIDADES

9.1 São obrigações da CONTRATADA:

I. Promover a abertura de contas dos servidores, na modalidade conta corrente, efetuando
a coleta de dados, documentos e assinaturas necessários, no local e horário de trabalho
(dentro do horário de atendimento bancário).
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11. Designar profissional e canal de acesso apropriado para os assuntos relacionados á
execução dos serviços.

111. Ter sistema informatizado compatível com o CONTRATANTE, de forma a possibilitar
que todas as operações sejam feitas por meio eletrõnico e online, sendo que, no caso
de incompatibilidade, todas as despesas necessárias para tal adaptação correrão por
conta da CONTRATADA.

IV. Efetuar os créditos dos pagamentos nas contas dos servidores, sem qualquer custo, em
conformidade com as informações e prazos repassados pela CÂMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO.

V. Respeitar o limite da margem consignável dos salários no caso de concessão de
empréstimos aos servidores, solicitando para tal as informações necessárias à
CÂMAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.

VI. Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar à CÂMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

VII. Apresentar previamente à CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO uma tabela com a
franquia minima de serviços com isenção de tarifas, a partir da Resolução BACEN nO
3.919/2010, e demais serviços e produtos com suas respectivas tarifas.

VIII. Responder por todos os impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que
incidam ou venham a incidir sobre os respectivos serviços a serem prestados.

IX. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

X. Reparar ou corrigir, dentro do prazo estipulado pela CÂMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO, os eventuais vicios, defeitos ou incorreções constatados pela fiscalização
dos serviços.

XI. A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO não assume, inclusive para efeitos da lei nO
8.078/1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor, qualquer responsabilidade
pela atividade exercida pela CONTRATADA.

XII. A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO não assume qualquer responsabilidade pelos
compromissos assumidos por seus servidores .

XIII. É vedada a subcontratação de outra instituição financeira, mesmo que seja sua
controlada ou controladora, para a execução total ou parcial dos serviços, objeto desta
licitação.

9.2 São obrigações da CONTRATANTE:

I. Efetuar os pagamentos de salários de seus servidores por intermédio da
CONTRATADA.

11. Informar sempre que solicitado pela CONTRATADA, o saldo da margem consignàvel
dos salários dos servidores, por ocasião da solicitação de empréstimos.

111. Enviar a relação nominal de servidores, contendo os valores líquidos a serem
creditados, bem como os demais dados necessários solicitados pela CONTRATADA.

IV. Garantir as informações e documentação necessária à execução dos serviços por parte
da CONTRATADA, com a inclusão e exclusão de servidores.

V. Disponibilizar os recursos financeiros necessários no dia do pagamento dos servidores,
através de depósito em conta corrente, TED - Transferência Eletrônica Disponlvel ou
mediante a apresentação de cheque administrativo nominal à CONTRATADA, se do
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vedada a transferência antecipada de recursos financeiros para as instituições
financeiras privadas por constitufrem disponibilidades de caixa, cujo depósito deve
ocorrer, exclusivamente, em instituições financeiras oficiais (públicas), conforme o ~3°
do artigo 164 da Constituição Federal e artigo 43 da Lei nO101/2000.

VI. Designar fiscal para acompanhar a execução dos serviços contratados.
VII. Prestar todo o apoio necessário a CONTRATADA para que seja alcançado o objeto do

termo em toda sua ex1ensão.

CLÁUSULA X - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

10.1 A execução será acompanhada e fiscalizada por profissional designado pela
CONTRATANTE, mediante portaria, cujas atribuições básicas são:

I. solicitar á CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom andamento dos
serviços;

11. efetuar o ateste das notas fiscaislfaturas em até 05 dias úteis do seu recebimento;

111. conferir a regularidade das certidões fiscais e demais documentos;

IV. acompanhar e exigir com rigor o cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato.

CLÁUSULA XI - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

11.1 Aplica-se a este termo de contrato as disposições constantes na Lei Federal n.
10.520/2002 e na Lei Federal n. 8.666/1993, sem prejuízo das demais normas de direito
público.

11.2 Os signatários do presente contrato asseguram e afirmam que são os representantes
legais competentes para assumir em nome das partes as obrigações descritas neste contrato e
representar de forma efetiva seus interesses.

cLÁUSULA XII - DO FORO

12.1 Para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução deste
instrumento de contrato, fica eleito, desde já, o Foro da Comarca de Carazinho, com
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento de contrato, em 02
(duas) vias, de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Carazinho, XX de XXXX de XXXX.

XXXX L
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Presidente
CONTRATANTE
XXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
Testemunhas:

Nome completo: _
CPF:--------------------Assinatura:

Nome completo:----------------CPF:--------------------Assinatura:------------------
Visto Consultoria Jurldica .
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