PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Processo nº 7728/2018
RUBRICA _______ FLS. _____

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018
(PREÇO GLOBAL CARACTERIZADO PELO MAIOR LANCE OFERTADO)

1 - PREÂMBULO
A Prefeitura Municipal de Saquarema torna público aos interessados que promoverá a
presente licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.° 035/2018, tipo PREÇO GLOBAL
CARACTERIZADO PELO MAIOR LANCE OFERTADO, cuja sessão pública terá início no dia
26/09/2018, às 11:00 horas, na sala de Reunião localizada na Sede da Prefeitura Municipal de
Saquarema situada na Rua Coronel Madureira, n.º 77 – Centro – Saquarema – RJ, regida pela
Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.02, pelo Decreto Municipal n.º 1.150, de 13.12.2011, pela Lei
Complementar n.º 123, de 14.12.2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666 de
21.06.93, e alterações posteriores a estas normas, além das demais disposições legais
aplicáveis e do disposto neste Edital, destinada a selecionar a proposta mais vantajosa, pelo
critério de julgamento do TIPO PREÇO GLOBAL CARACTERIZADO PELO MAIOR LANCE
OFERTADO.

2 – OBJETO
2.1 – A presente Licitação tem por Objeto a Contratação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, para a
prestação de serviços de pagamento, com exclusividade, de salários, proventos e vencimentos,
aposentadorias, pensões e similares, de servidores ou empregados públicos ativos, inativos e
pensionistas, da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE
SAQUAREMA, bem como aqueles admitidos durante o prazo de execução do Contrato;
centralização, sem exclusividade, do pagamento dos fornecedores, bens, serviços e insumos;
concessão de empréstimo consignado, sem exclusividade, aos servidores ou empregados
públicos ativos ou inativos e pensionistas, da Administração Direta e Indireta do Município de
Saquarema, em conformidade com o Termo de Referência – Anexo I, parte integrante e
inseparável deste Edital, independente de transcrição.
3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar deste pregão as instituições que atendam às especificações deste
Edital e do Termo de Referência, não sendo admitidas neste pregão as instituições financeiras,
a saber:
3.1.1 - Suspensas do direito de licitar, no prazo e nas condições do impedimento.
3.1.2 - Declaradas inidôneas, pela Administração Direta e Indireta, inclusive por Fundações,
nos níveis Federal, Estadual ou Municipal.
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3.1.3 - Não será permitida a participação de instituições financeiras cujos dirigentes do seu
quadro técnico sejam servidores do Município ou de suas fundações e autarquias, ou que o
tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data deste edital, em
consonância com o disposto no artigo 9º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93.
4 - REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1 - O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro no dia,
horário e local indicados no Preâmbulo, por seu representante legal, devidamente munido de
documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório.
4.2 - O credenciamento far-se-á por meio da apresentação dos seguintes documentos:
4.2.1 - Instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida,
que contenha poderes para formular proposta e lances verbais de preços, manifestar a
intenção de interpor e de desistir de recursos, bem como praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome da mandatária.
4.2.2 - Documento comprobatório de capacidade para representar a empresa, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura, no caso de acionista ou de seu dirigente.
4.3 - O representante legal e/ou procurador deverá, antes da entrega dos envelopes e da
credencial, identificar-se exibindo documento oficial de identidade reconhecida em território
nacional.

4.4 – Os documentos mencionados nos itens 4.2.1, 4.2.2 e 4.3 deverão ser entregues fora dos
envelopes de “Proposta Comercial (A)” e “Habilitação (B)”.
4.5 - A proponente deverá apresentar, de forma avulsa, junto com a credencial, Anexo III,
declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que a proposta de preços
está em conformidade com as exigências editalícias, na forma do ANEXO IV, nos termos do art.
4º, VII, da Lei Federal n 10.520, de 17/07/02.

5 - RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA
5.1 - Encerrados os procedimentos de credenciamento, não mais serão admitidos novos
proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes de Proposta de Preços e de
Documentação.
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5.2 - Os documentos de proposta de Preços e Documentação exigidos serão apresentados em
02 (dois) envelopes indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, constando
obrigatoriamente da parte externa de cada um as seguintes indicações:
Envelope “A” – PROPOSTA DE PREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Rua Cel. Madureira, 77 – Centro – Saquarema – RJ
PROCESSO Nº 7728/2018.
PREGÃO Nº 035/2018 – DATA: 26/09/2018 ÀS 11:00 horas.
NOME E ENDEREÇO COMPLETOS DO LICITANTE

Envelope “B” – HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Rua Cel. Madureira, 77 – Centro – Saquarema – RJ
PROCESSO Nº 7728/2018.
PREGÃO Nº PREGÃO Nº 035/2018 – DATA: 26/09/2018 ÀS 11:00 horas.
NOME E ENDEREÇO COMPLETOS DO LICITANTE

5.3 - Uma vez entregues os envelopes, não serão admitidas desistências, modificações ou
substituições da proposta de preços ou de quaisquer documentos.
6 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1 - O Envelope “A” – PROPOSTA DE PREÇO – será apresentado no formulário que constitui o
ANEXO I e deverá conter a proposta de remuneração pela prestação do serviço, devendo ser
preenchido pela empresa participante e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is).
6.2 - O valor inicial a ser ofertado pelos proponentes, obrigatoriamente, deverá ser de no
mínimo R$ 6.882.756,82 (Seis milhões oitocentos e oitenta e dois mil setecentos e cinquenta e
seis reais e oitenta e dois centavos).
6.3- Os valores ofertados serão apresentados em algarismos com duas casas decimais e por
extenso, em moeda corrente nacional, sem rasuras, opções, ressalvas, emendas, borrões ou
entrelinhas, contendo ainda:
6.4.a - Identificação, endereço, CNPJ, assinatura do representante da proponente e referência
a esta licitação.
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6.5.b - Proposta de pagamento: o pagamento será realizado em duas parcelas iguais, sendo a
primeira de 50% (cinquenta por cento) em até dez dias, após a publicação do extrato do
contrato no Diário Oficial do Município. A segunda, de 50% (cinquenta por cento), em até 10
(dez) dias, após o 1º processamento da folha de pagamento pela instituição financeira
vencedora do certame. Os pagamentos das parcelas serão feitos em conta corrente da
Prefeitura na instituição financeira vencedora do certame.

6.1.1 - No preço proposto deverão estar contidos todos os custos e despesas diretas e
indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, fiscais, comerciais e quaisquer outros
necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto deste edital, não sendo admitidas
quaisquer reclamações ou solicitações para a alteração no valor indicado na proposta de
preço.
6.1.2 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste
Edital e de seus anexos, bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento.
6.1.3 - As proponentes arcarão com todas as despesas relativas à apresentação das suas
propostas. A Prefeitura de Saquarema em nenhuma hipótese será responsável por tais custos,
quaisquer que sejam os procedimentos seguidos no pregão ou os seus resultados.
7 - SESSÃO DO PREGÃO
7.1 - Após a fase de credenciamento, o pregoeiro procederá à abertura dos envelopes com
propostas de preços para verificação da conformidade das propostas com os requisitos
estabelecidos neste Edital e seus anexos, desclassificando, preliminarmente, aquelas que
estiverem em desacordo com este Ato Convocatório.
7.2 - Verificada a compatibilidade da proposta com o exigido neste Edital, será classificada para
a fase de lances verbais a proposta de maior oferta de valor global e aquelas que tenham
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) da maior.
7.3 - Quando não existirem pelo menos 03 (três) propostas superiores em até 10% (dez por
cento) da maior proposta de preço, serão classificadas as três melhores propostas, já incluída a
da proponente que tiver apresentado o maior preço na proposta escrita.
7.4 - Havendo empate entre propostas de preço que se enquadrem nas hipóteses descritas nos
dois subitens anteriores, serão todas classificadas, realizando-se sorteio para determinação da
ordem de oferta dos lances verbais.

8- LANCES VERBAIS
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8.1. O Pregoeiro convidará os licitantes classificados, individualmente e de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os
demais, em ordem decrescente de valor.
8.2. O Pregoeiro poderá, em qualquer momento, estipular lances mínimos, a fim de evitar
excessos de lances, que retardam o procedimento.
8.3. A critério do Pregoeiro, poderá ser acordado entre os licitantes participantes da etapa de
lances, valor de redução ou percentual mínimo entre os mesmos e tempo máximo para sua
formulação.
8.4. Dos lances ofertados não caberá retratação.
8.5. Para a classificação de propostas iniciais com preços iguais, será realizado sorteio para
determinação da ordem de oferta dos lances.
8.6. A desistência em apresentar lance verbal implicará a exclusão do licitante da continuidade
da etapa de lances e a manutenção do último preço apresentado, para efeito de posterior
ordenação das propostas.
8.7. O encerramento da etapa de lances dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, todos os
licitantes classificados ou convidados manifestarem seu desinteresse em apresentar novos
lances.
8.8. Se não forem ofertados lances verbais, será verificada a conformidade entre a melhor
proposta escrita, ainda que seja a única formulada, e o valor praticado no mercado, podendo o
Pregoeiro negociar diretamente com o proponente.
9 - PROCLAMAÇÃO DO VENCEDOR
9.1- Declarada encerrada a etapa competitiva, será examinada a proposta classificada em
primeiro lugar. Quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a
respeito de sua aceitabilidade, vedada a aceitação de propostas, cujo preço seja inferior ao
estimado no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I.
9.2 - Sendo aceitável a proposta final classificada em primeiro lugar, será aberto o envelope
contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação
das suas condições de habilitação.
9.3 - Caso a oferta não for aceitável ou se a licitante vencedora não atender às exigências
habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes na ordem de classificação,
verificando, conforme o caso, a aceitabilidade da proposta e o atendimento das exigências de
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habilitação, até que uma licitante cumpra as condições fixadas neste edital, declarando
vencedora e posteriormente o objeto do certame a ela adjudicado.

9.4 - Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro
dos proponentes credenciados, das propostas escritas e o lances verbais apresentados na
ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e das eventuais
motivações em caso de pretensão de interposição de recursos e que, ao final, será assinada
pelo pregoeiro e demais membros da equipe de apoio, bem como pelas empresas
proponentes presentes. A recusa da licitante em assinar a ata, bem como a ausência de
licitante naquele momento, será circunstanciada em ata.
9.5 - O pregoeiro manterá em seu poder os envelopes de habilitação das demais licitantes até
a assinatura do contrato pela adjudicatária, devendo as referidas licitantes retirá-los no prazo
máximo de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir dessa data. Expirado esse prazo, os
envelopes serão destruídos.
9.6 - Nas fases de julgamento das propostas e de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
10 - DA HABILITAÇÃO
11.1 - O envelope "B" deverá conter os documentos especificados a seguir:
a) Documentação Relativa à Habilitação Jurídica.
b) Documentação Relativa à Qualificação Técnica.
c) Documentação Relativa à Qualificação Econômico-financeira.
d) Documentação Relativa à Regularidade Fiscal.
e) Documentação Relativa à Regularidade Trabalhista.
f) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo.
10.1.a - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA
- Atos constitutivos em vigência e se for o caso, suas alterações subsequentes, devidamente
registrados na Junta Comercial acompanhados de documentos comprobatórios dos poderes
de seus administradores.
10.1.b - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO
10.1.b.1- Apresentação de declaração na qual o proponente, às suas expensas, se compromete
a ter instalado e em funcionamento, no mínimo, 01 (um) caixa eletrônico e 02 (dois) Postos de
Atendimento Bancário (PAB), em local a ser determinado pela Prefeitura Municipal de
SAQUAREMA, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados após a assinatura do
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respectivo contrato. Poderá, se assim for de interesse do banco, instalar caixas eletrônicos, em
imóveis do Município, sem ônus adicional.
10.1.c - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

10.1.c.1 - Certidão negativa de falência ou recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da proponente que esteja dentro do prazo de validade expresso na
própria certidão. As proponentes situadas em outros municípios e em outros estados deverão
apresentar, juntamente com a(s) certidão (ões) negativa(s) exigida(s), declaração oficial do
Poder Judiciário da Comarca da sua sede, indicando quais os cartórios ou ofícios de registro
que controlam a distribuição de falências e concordatas. Para as praças onde houver mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas tantas certidões quantos forem os
cartórios, cada uma emitida por um distribuidor.
10.1.c.2 - Comprovação do índice de Basiléia relativo ao trimestre civil anterior ou última
publicação do Banco Central anterior à data da licitação, de no mínimo 11% (onze por cento),
calculado em conformidade com as regras estabelecidas pela Resolução n° 2.606, de 27 de
maio de 1999, do Banco Central do Brasil e demais normas pertinentes.
10.1.c.3 - Apenas os documentos emitidos pela internet não necessitam ser autenticados,
sendo sua validade verificada pelo Pregoeiro quando da análise da documentação.
10.1.d - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL
10.1.d.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda - CNPJ/MF;
10.1.d.2 - Prova de regularidade tributária perante a Fazenda Municipal ou distrital, do
domicílio ou sede do licitante, na forma de lei, em relação a todos os tributos municipais, feita
através de certidão negativa de débitos emitida pelo respectivo órgão fazendário.
10.1.d.3 - Prova de regularidade tributária perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da
Licitante, na forma de lei, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
dessa licitação, feita através de certidão emitida pelo respectivo órgão fazendário.
10.1.d.4 - Para as empresas sediadas no Estado do Rio de Janeiro, faz-se necessária a
apresentação em conjunto com a prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, a
certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado, comprovando a existência ou não de
débitos inscritos em Dívida Ativa (PG-5), em conformidade com Resolução Conjunta PGE/SER
nº.: 33 - de 24.11.2004
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10.1.d.5 - Para as Licitantes que exerçam atividades desobrigadas da inscrição no Cadastro de
Contribuintes perante a Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, será solicitado a Certidão
Negativa de Débito (CND) de não inscrito.

10.1.d.6 - Prova de regularidade tributária perante a Fazenda Federal, através da Certidão
Negativa Conjunta de débitos expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, por elas administrados, no âmbito de suas competências, de acordo com o artigo 1 o,
Inciso II do Decreto Federal nº.: 6.106 - de 30.04.2007, em validade.
10.1.d.7 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),
mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), nos termos da Lei
Federal nº.: 8.036 - de 11.05.1990, artigo 27, alínea ‘a’, emitido pela Caixa Econômica Federal
(CEF), em validade.
OBS - Para as certidões de que tratam dos itens acima poderão ser apresentadas certidões
positivas com efeito de negativas.
10.1.e - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE TRABALHISTA
10.1.e.1 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) emitida pela Justiça do Trabalho,
de acordo com o artigo 642- A da Lei Federal no.: 12.440 - de 07.07.2011.
10.1.e.2 - Declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos, sob as penas da lei, na forma
prevista no Anexo do Decreto n° 23.445, de 25.9.03, bem como que cumpre o disposto no
artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo constante no ANEXO VI.
10.1.f - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
10.1.f.1 - As proponentes deverão exibir declaração em papel timbrado da INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA, firmada pelo representante legal, com indicação do nome e cargo, atestando, sob
as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo à sua habilitação, conforme modelo
que constitui ANEXO V.
10.1.f.2 - Todos os documentos comprobatórios exigidos para habilitação deverão ter validade
na data estabelecida no preâmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a
proposta Comercial e os Documentos das licitantes.
10.1.f.3 - As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios, inexistindo esse prazo, reputarse-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.
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10.1.f.4 - Os documentos exigidos no ENVELOPE "B" - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
constarão como parte integrante do processo administrativo e poderão ser apresentados no
original, ou em cópia acompanhada dos respectivos originais de modo a permitir a
autenticação destas, ou ainda em cópia reprográfica autenticada, na forma do artigo 32 da Lei
Federal n° 8.666/93, rubricados pelo representante legal da proponente, acompanhados das
respectivas certidões de publicação no órgão da imprensa oficial, quando for o caso.
10.1.f.5 - Serão inabilitadas as proponentes que apresentarem documentação incompleta,
observado o disposto no item 16.1.
10.1.f.6 - O pregoeiro poderá pedir, a qualquer tempo, a exibição do original dos documentos.
11 - RECURSOS
11.1 - Ao final da sessão e declarado o vencedor do certame pelo pregoeiro, qualquer
proponente poderá manifestar imediatamente e motivadamente a intenção de interpor
recurso, quando lhe será concedido o prazo de três dias úteis para a apresentação das razões
do recurso, ficando os demais proponentes, desde logo, intimados para apresentar contrarazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
11.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do proponente acarretará decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.
11.3 - O acolhimento do recurso importará apenas a invalidação dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.4 - O pregoeiro poderá, em sessão, após a manifestação dos proponentes sobre a intenção
de recorrer, reconsiderar sua decisão, fazendo constar em ata os fundamentos devidos. Não
havendo reconsideração, o pregoeiro deverá encaminhar os recursos, devidamente instruídos,
à autoridade superior para decisão, observados os prazos legais.
12 - ADJUDICAÇÃO, PAGAMENTO E CONTRATAÇÃO
12.1 - Verificado o atendimento das condições de habilitação do proponente de maior oferta,
este será declarado vencedor sendo-lhe adjudicado o objeto desta licitação.
12.2 - Sendo do interesse do Município realizar a contratação do proponente vencedor, uma
vez homologado o resultado da licitação pela autoridade superior, o proponente será
notificado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, para a assinatura do contrato (Anexo VII).
12.3 - O valor ofertado pelo vencedor será pago conforme o explicitado no item 7.1.b.
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12.4 - Deixando o vencedor de assinar o contrato no prazo acima fixado, o pregoeiro poderá,
sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas e legais ao faltoso, examinar as ofertas
subsequentes e a qualificação das proponentes por ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente
declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto desta licitação, nos prazos estabelecidos no
subitem 13.2.
12.5 - É vedada a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto da presente licitação.
13 – DA RESPONSABILIDADE
13.1 - O vencedor será responsável, na forma do contrato, pela qualidade dos serviços
executados e pela estrita observância das determinações constantes do Termo de Referência
(Anexo Il). A ocorrência de desconformidade implicará nova execução do(s) serviço(s) por não
atender às especificações contidas no contrato e no Termo de Referência que integram este
Edital, sem que isso acarrete qualquer ônus para o Município e sem prejuízo da aplicação das
sanções cabíveis.
13. 2 - O vencedor obriga-se a observar e guardar sigilo de todos os dados pessoais e
profissionais obtidos em decorrência da execução do serviço objeto da presente licitação e a
não utilizar ou divulgar as informações obtidas para qualquer fim, sob as penas da lei civil,
penal, do consumidor, e outras aplicáveis.
14 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E FISCALIZAÇÃO
14.1 - Sem prejuízo de indenização por perdas e danos, a Administração poderá impor ao
proponente, adjudicatário ou contratado, pelo descumprimento total ou parcial das
obrigações a que esteja sujeito, as sanções previstas no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/2002
e no artigo 87 da Lei n° 8.666/1993, garantida prévia defesa.
14.2 - A recusa do proponente vencedor em assinar o contrato dentro dos prazos
estabelecidos implicará multa de 2% (dois por cento) sobre o valor ofertado.
14.3 - A fiscalização da execução do serviço prestado caberá à Secretaria Municipal de
Finanças de Saquarema, devendo o vencedor se submeter a todas as medidas, processos e
procedimentos da fiscalização. Os atos de fiscalização, inclusive inspeções e testes, executados
pela fiscalização e/ou por seus prepostos, não exime o vencedor de suas obrigações no que se
refere ao cumprimento das normas, especificações, nem de qualquer de suas
responsabilidades legais e contratuais.
14.4 – As demais penalidades para a vencedora/contratada estão previstas na Cláusula Décima
da Minuta de Contrato, anexo VIII deste edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Processo nº 7728/2018
RUBRICA _______ FLS. _____
15 - FORO

15.1 - Fica eleito o foro da Comarca de SAQUAREMA para dirimir quaisquer questões, dúvidas
ou demandas referentes à execução do objeto desta licitação e adjudicação dela decorrente.
16 - DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 - É facultada ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
16.2 - Nenhuma indenização ou ressarcimento será devido aos proponentes pela elaboração
de proposta ou apresentação de documentos relativos a esta licitação, inclusive despesas com
transporte, diárias, etc.
16.3 - O objeto da presente licitação, ser for o caso, poderá ser adjudicado aos proponentes
remanescentes, na ordem de classificação, nas mesmas condições propostas pelo vencedor.
16.4 - O não comparecimento às sessões referentes a esta licitação de quaisquer dos
representantes das instituições financeiras interessadas no certame não impedirá que ela se
realize.
16.5 - Os proponentes devem ter pleno conhecimento de todas as disposições constantes do
Edital, não podendo alegar desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua
proposta ou do perfeito cumprimento do contrato.
16.6 - Fica o proponente ciente de que a simples apresentação de proposta implica aceitação
de todas as condições deste Edital e seus anexos.
16.7 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
16.8 - Para a perfeita execução dos serviços, o BANCO vencedor deve instalar, às suas
expensas, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de assinatura do
contrato, no mínimo, 01 (um) caixa eletrônico e 02 (dois) Postos de Atendimento Bancário
(PAB), em local indicado e cedido, sem ônus, pela PREFEITURA. Durante a vigência do contrato,
o BANCO deve manter o quantitativo estipulado acima e poderá, a seu critério e com a
concordância da PREFEITURA, solicitar a instalação de PAB’s e caixas eletrônicos, sem ônus
adicional.
16.9 - As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações,
obrigarão a todas as proponentes e serão divulgadas da mesma forma que o presente Edital.
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16.10. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre
o ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 2 (dois)
dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
16.11. A pretensão referida no subitem 11.1. pode ser formalizada por meio de requerimento
endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e
horário constantes do subitem 10.1.
16.12. Dúvidas poderão ser equacionadas pelo telefone (22) 2651 – 2254 Ramal 215. Porém,
somente aquelas de caráter estritamente informal.
16.13. Os esclarecimentos deverão ser prestados por parte da autoridade subscritora do
edital, passando a integrar os autos do PREGÃO, dando-se ciência às demais proponentes.
16.14 - Eventuais impugnações a este Ato Convocatório serão recebidas até dois dias úteis
antes da data fixada para o recebimento das propostas, por petição dirigida à Comissão de
Pregão e protocolizadas no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Saquarema
situada na Rua Coronel Madureira, 77, Centro, Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, que
decidirá no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em conjunto com a Secretaria correspondente à
matéria impugnada.
16.15 - O pregão a que se refere o presente Edital poderá ser adiado ou revogado por razões
de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado,
não cabendo aos participantes qualquer direito à reclamação ou à indenização por estes
motivos, de acordo com o art. 49 da Lei Federal n. 8.666/93.
16.16 - Os casos omissos e as dúvidas surgidas no decorrer do certame serão resolvidos pelo
Departamento de Licitações, Compras e Contratos Administrativos, em conjunto com a
Secretaria correspondente à matéria impugnada.
16.17 - Não serão aceitas as propostas encaminhadas via postal, ou por fax.
16.18 - Ao final das reuniões, as Atas das sessões serão lidas em voz alta e assinadas por todas
as partes interessadas.
16.19- Integram o presente edital todas as instruções, observações e restrições contidas nos
seus anexos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Processo nº 7728/2018
RUBRICA _______ FLS. _____

Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Modelo de Credenciamento;
Anexo III - Modelo de Declaração que o proponente cumpre os requisitos de habilitação;
Anexo IV – Preços Máximos proposto pela Administração:
Anexo V – Proposta de Preço;
Anexo VI – Preços Máximos proposto pela Administração;
Anexo VII – Modelo de Declaração nos termos da Lei Federal nº 9854/99;
Anexo VIII – Minuta de Contrato
Saquarema, 16 de agosto de 2018.

Hailson Alves Ramalho
Secretário Municipal de Administração

Águido Henrique Almeida da Costa
Secretário Municipal de Finanças

Adriano Marins Gomes
Presidente - IBASS
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Pagamento do Funcionalismo Público, Fornecedores e Arrecadação Municipal.

1 - OBJETO

1.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, atualmente, realiza o pagamento da sua
folha de pagamento através do Banco do Brasil não possuindo contrato vigente.
1.2 – O objetivo da presente licitação é centralizar em uma única INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
por razões de conveniência administrativa, a prestação de serviços de (I) pagamento, com
exclusividade, de salários, proventos e vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, de
servidores ou empregados públicos ativos, inativos e pensionistas, da Administração Direta e
Indireta do Município de Saquarema; (II) centralização, sem exclusividade, do pagamento dos
fornecedores, bens, serviços e insumos; (III) concessão de empréstimo consignado, sem
exclusividade aos servidores ou empregados públicos ativos ou inativos e pensionistas`; todos
da Prefeitura Municipal de SAQUAREMA, suas Autarquias e Fundações, conforme disposto na
Resolução nº 3.402, de 06 de setembro de 2006, do Conselho Monetário Nacional e de acordo
com este Termo de Referência, parte integrante e inseparável deste edital, independente de
transcrição.

2 – DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, FORNECEDORES e DA ARRECADAÇÃO
MUNICIPAL e DOS REPASSES CONSTITUCIONAIS.
2.1 Da folha de pagamento dos servidores
A folha de pagamento dos servidores da Prefeitura de Saquarema está representada nas
tabelas: 2.1.1 – Pirâmide Servidores, 2.1.2 - Pirâmide Aposentados e 2.1.3 - Pirâmide
pensionista conforme abaixo.
A folha de pagamentos da Prefeitura de Saquarema de março de 2018 totalizou R$
10.472.462,26 para um total de servidores ativos, inativos e pensionistas de 4.961.
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TABELA 2.1.1 – Pirâmide Servidores Ativos
FAIXA SALARIAL
Até 1.000,00
De R$1.001,00 a R$ 2.000,00
De R$2.001,00 a R$ 3.000,00
De R$3.001,00 a R$ 4.000,00
De R$4.001,00 a R$ 5.000,00
De R$5.001,00 a R$ 6.000,00
De R$6.001,00 a R$ 7.000,00
De R$7.001,00 a R$ 8.000,00
De R$8.001,00 a R$ 9.000,00
De R$9.001,00 a R$10.000,00
Acima de R$ 10.000,00
TOTAL
Fonte: Prefeitura de Saquarema, março/2018.

QUANTIDADE DE
SERVIDORES

VALOR DA FOLHA

67
2.854

18.340,93
4.481.717,16

715
224
93
26
30
31
34
81
4.155

1.730.418,78
761.621,33
407.984,75
146.159,11
189.588,38
228.196,54
310.206,11
965.264,12
9.239.497,21

TABELA 2.1.2 – Pirâmide Aposentados

FAIXA SALARIAL
Até 1.000,00
De R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00
De R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00
De R$ 3.001,00 a R$ 4.000,00
De R$ 4.001,00 a R$ 5.000,00
De R$ 5.001,00 a R$ 6.000,00
De R$ 6.001,00 a R$ 7.000,00
De R$ 7.001,00 a R$ 8.000,00
De R$ 8.001,00 a R$ 9.000,00
De R$ 9.001,00 a R$10.000,00
Acima de R$ 10.000,00
TOTAL
Fonte: Prefeitura de Saquarema, março/2018.

QUANTIDADE DE
APOSENTADOS
234
225
115
23

VALOR DA FOLHA
223.655,40
316.189,93
277.486,91
80.945,33

16
4

70.033,50
21.805,73

2

12.414,38

1

8.963,98

620

1.011.495,16
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TABELA 2.1.3 – Pirâmide Pensionistas
FAIXA SALARIAL
Até 1.000,00
De R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00
De R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00
De R$ 3.001,00 a R$ 4.000,00
De R$ 4.001,00 a R$ 5.000,00
De R$ 5.001,00 a R$ 6.000,00
De R$ 6.001,00 a R$ 7.000,00
De R$ 7.001,00 a R$ 8.000,00
De R$ 8.001,00 a R$ 9.000,00
De R$ 9.001,00 a R$10.000,00
Acima de R$ 10.000,00
TOTAL
Fonte: Prefeitura de Saquarema, março/2018.

QUANTIDADE DE
PENSIONISTAS
105
67
9
2
2
1

186

VALOR DA FOLHA
90.199,94
88.289,08
21.956,14
6.797,46
8.710,13
5.517,14

221.469,89

2.2 Da arrecadação municipal e dos repasses constitucionais

2.2.1 Baseando-se na Lei Orçamentária Anual/2018, a receita total R$ 291.408.815,53 do
município pode ser assim discriminada:
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3 – CONDIÇÕES GERAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 - A PREFEITURA adotará, em conjunto com o BANCO, observados os procedimentos
estabelecidos neste Termo de Referência, providências no sentido de formalizar a
abertura/manutenção de contas-salário em nome do servidor/funcionário e pensionista, para
a operacionalização do sistema de pagamento do funcionalismo municipal.
3.2 - O serviço deverá ser prestado em âmbito nacional.
3.3 - O pagamento dos servidores, inclusive décimo terceiro salário, será realizado de acordo
com o calendário definido pela PREFEITURA e previamente publicado no Boletim Oficial do
Município.
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3.4 - Os pagamentos serão efetuados por intermédio de crédito em conta-salário.
3.4.1. Arcar com todas as despesas de alocação e transporte de sua equipe de manutenção,
inclusive materiais, equipamentos e ferramentas;
3.4.2. Executar quaisquer modificações das especificações somente após a sua expressa
aprovação pelo MUNICÍPIO;
3.4.3. Empregar todos os materiais, equipamentos, ferramentas, acessórios, instalações e mão
de obra qualificada necessários à total e perfeita execução do objeto deste contrato;
3.4.4. Manter-se durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações
por ele assumidas, no que tange às condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
4 - PROCEDIMENTOS GERAIS
4.1 - A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá iniciar a prestação do serviço em até 120 (cento e
vinte) dias, após a formalização do respectivo contrato.
4.1.1 - Só será admitida a prorrogação do prazo fixado no item 4.1 no caso de culpa exclusiva
da PREFEITURA que impeça totalmente o início dos serviços pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
4.2 - A PREFEITURA, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato,
encaminhará a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, em meio digital, os dados, dos
servidores/funcionários, necessários à abertura das contas-salário.
4.3 - Depois de recebidos os dados, a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá providenciar a préabertura da conta-salário na agência mais próxima do atual domicílio do servidor/funcionário,
pensionista, interagindo com a PREFEITURA no sentido de agendar o comparecimento do
servidor/funcionário na agência onde fora pré-aberta a conta, para a entrega dos documentos
necessários e assinatura dos contratos.

4.4 - A PREFEITURA abrirá duas contas-correntes na INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (abaixo
mencionadas) em agência previamente escolhida e obrigatoriamente situada na Cidade de
SAQUAREMA, para a realização dos serviços de pagamento de servidores/funcionários.
4.4.1 - CONTA PROVISÓRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, onde será depositado o montante
líquido dos créditos relativos ao pagamento dos servidores/funcionários.
4.5 - Os bloqueios e desbloqueios de pagamento antes do repasse às contas-salário dos
servidores são de responsabilidade exclusiva da PREFEITURA.
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4.6 - A PREFEITURA providenciará a transferência à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA dos recursos
financeiros referentes ao pagamento dos servidores/funcionários, em reserva bancária, débito
em conta ou, excepcionalmente, por outro meio de transferência bancária.
4.6.1 - A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá efetuar o crédito das remunerações, proventos e
pensões nas contas-salário dos servidores/funcionários em D+1 da data que for feita a
transferência dos recursos pela PREFEITURA, devendo estar disponível para saque no mesmo
dia.
4.7 - A Prefeitura deve orientar seus fornecedores que indiquem ou abram conta salário na
instituição vencedora do certame para que a Prefeitura possa realizar os pagamentos através
desta conta salário na INSTITUIÇÃO FINANCEIRA vencedora do certame.
4.8 – O contrato administrativo assinado entre a Prefeitura de Saquarema e a instituição
vencedora do certame contará com a anuência das seguintes instituições municipais:
Administração Direta do Município de Saquarema, Fundo Municipal de Saúde de Saquarema,
IBASS – Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema,
NITTRANS – Saquarema, sem qualquer custo adicional para o licitante vencedor.
5 - ROTINA OPERACIONAL DO SISTEMA DE PAGAMENTO
5.1 - A PREFEITURA enviará as informações necessárias para o processamento dos pagamentos
dos servidores/funcionários à agência centralizadora indicada pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
com antecedência de 5 (cinco) dias úteis da data do efetivo pagamento, por meio de sistema
de transmissão via web disponibilizado pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, com retorno imediato
de recibo de entrega informando a quantidade total de registros e o valor total do crédito
bancário, autenticado pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
5.2 - A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA realizará os testes necessários à validação dos arquivos
recebidos e informará à PREFEITURA a existência de eventuais inconsistências dos créditos,
por meio de relatório, no 1º dia útil após a sua recepção.
5.3 - No caso de haver alguma inconsistência, a PREFEITURA emitirá arquivo retificado
contendo o crédito dos servidores/funcionários até em 1 (um) dia útil para a INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA, na forma do item 5.1.
5.4 - A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA disponibilizará, quando solicitada, em até 3 (três) dias úteis
após o pagamento, arquivo mensal de retorno, em meio digital, que permita a confirmação
dos créditos pela PREFEITURA, com relação aos valores pagos aos servidores/funcionários.
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6 - RESPONSABILIDADE POR ERRO, OMISSÃO OU INEXATIDÃO DOS DADOS CONSIGNADOS
NO ARQUIVO EM MEIO DIGITAL

6.1 - A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA fica isenta de responsabilidades, inclusive perante terceiros,
por erro, omissão ou inexatidão pela PREFEITURA, limitando-se a recebê-lo e processá-lo,
conforme estabelecido neste Termo de Referência.
7 - CAPILARIDADE
7.1 - Tendo em vista a extensão territorial do Município de SAQUAREMA, será exigida da
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA uma rede de atendimento com pelo menos 01 (uma) agência
instalada na Cidade de SAQUAREMA.
7.2 - A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá instalar, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a
contar da data de assinatura do contrato no mínimo, 01 (um) caixa eletrônico e 02 (dois)
Postos de Atendimento Bancário (PAB), em local a ser determinado pela Prefeitura Municipal
de SAQUAREMA. Durante a vigência do contrato, a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA poderá, a seu
critério solicitar a instalação de mais PAB’s e caixas eletrônicos, sem ônus adicional.
8 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS
8.1 - O valor inicial a ser ofertado pelas instituições financeiras interessadas em participar da
licitação deverá ser de, no mínimo, R$ 6.882.756,82 (Seis milhões oitocentos e oitenta e dois
mil setecentos e cinquenta e seis reais e oitocentos e dois). O valor ofertado pelo vencedor
deverá ser pago: em duas parcelas iguais sendo 50% (cinquenta por cento) em até 10 (dez)
dias, após a publicação do extrato no Diário Oficial do Município, e os 50% (cinquenta por
cento) restantes em até 10 (dez) dias após o 1º processamento da folha de pagamento. Os
pagamentos das parcelas serão feitos em conta corrente da Prefeitura na instituição financeira
vencedora do certame. Serão desclassificadas as propostas que estejam inferiores ao valor
estabelecido como mínimo aceitável.
8.1.1 - A precificação do ativo em questão tem por base estudos realizados pela Secretaria
Municipal de Finanças cuja metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica de documentos
existentes sobre a negociação de serviços de intermediação de folha de pagamento de estados
e municípios. A pesquisa em bases secundárias sobre as informações existentes sobre o
Município de SAQUAREMA foi feita em bases do tipo: Tesouro Nacional; Tribunal de Contas do
Estado (TCE-RJ); Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Federação das Indústrias
do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN); Confederação Nacional de Municípios (CNM); e Banco de
Finanças Brasileiras (FINBRA).
A análise também se estendeu aos documentos do tipo: Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO);
Lei Orçamentária Anual (LOA); Plano Plurianual (PPA) da Prefeitura de Saquarema; e
documentos cedidos pela prefeitura.
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A intenção foi conhecer a situação socioeconômica do Município de SAQUAREMA; a situação
econômica e financeira da PREFEITURA; as contas públicas da PREFEITURA; os indicadores de
equilíbrio, para receitas e despesas orçadas e executadas; indicador de comprometimento da
receita tributária; indicador de autonomia financeira; indicador de esforço tributário; e índice
de liquidez com base nos balaços financeiros, PPA, LDO e LOA.
Foram analisadas as folhas salariais dos últimos três anos; o nível de endividamento do
servidor; e a margem consignada. O conjunto de análises mencionadas teve como objetivo
classificar e estruturar as informações com o intuito de identificar padrões e valores que
auxiliassem na construção de um valor de referência para o processo licitatório. O trabalho
com base nos indicadores e informações oficiais dos órgãos competentes intencionou dar
fidedignidade e consistências aos dados.
9 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DA PREFEITURA
9.1 - A PREFEITURA obriga-se a:
9.1.1 - Adotar as medidas necessárias à divulgação aos servidores/funcionários e fornecedores
dos procedimentos a serem observados para a abertura de conta-salário/corrente na
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
9.1.2 - A Prefeitura deve indicar a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA e orientar seus fornecedores a ter
ou indicar preferencialmente conta corrente na instituição vencedora do certame para que o
Município possa realizar os pagamentos através da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
10 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO BANCO
10.1 - A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá manter permanentemente atualizado, para efeito de
pagamento e consulta, o cadastro dos servidores/funcionários e seus representantes legais,
quando for o caso.
10.2 - A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, quando solicitada, deverá disponibilizar à PREFEITURA, de
forma on-line, o histórico dos 12 (doze) últimos pagamentos, referentes aos
servidores/funcionários.
10.3 - A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá, na assinatura do contrato, indicar os
responsáveis/gestores do sistema de pagamento que auxiliarão os técnicos da Secretaria
Municipal de Administração na operacionalização do pagamento.
10.4 - A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá indicar, no ato da formalização do contrato, a
agência centralizadora, para fins de cumprimento do disposto no item 5.1 deste Termo de
Referência.
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10.4.1 - Havendo alteração da agência centralizadora indicada, o fato deverá ser comunicado à
PREFEITURA, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilizar a
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA por perdas e danos decorrentes desta omissão.
10.5 - Disponibilizar uma Central de Atendimento Telefônico para esclarecer dúvidas e resolver
pendências bancárias dos servidores/funcionários no prazo de 15 (quinze) dias a contar da
assinatura do contrato.
10.6 - Executar os serviços em absoluto sigilo por seus prepostos, ficando, assim, vedada à
divulgação, por qualquer modo e a qualquer título, sem prévia e expressa autorização da
PREFEITURA, de qualquer dado ou informação acerca do cadastro funcional e/ou valores
remuneratórios dos servidores/funcionários municipais.
10.7 - Comunicar à PREFEITURA, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, o
fechamento de qualquer de suas agências, bem como a abertura de novas agências, devendo
observar a capilaridade exigida neste Termo de Referência e no Edital.
10.8 - A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá garantir, manter e melhorar a qualidade dos serviços
prestados à PREFEITURA, de maneira competitiva no mercado.
10.9 - A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, quando necessário, deverá realizar todas as adaptações de
seus softwares, necessárias ao aprimoramento e perfeito funcionamento do sistema de
pagamento.
10.10 - A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá manter o histórico de pagamento do funcionalismo
público municipal pelo período de vigência do contrato, fornecendo informações quando
solicitadas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para os pagamentos realizados nos últimos
60 (sessenta) dias, e no prazo máximo de 30 (trinta) dias para os pagamentos realizados em
períodos superiores ao anteriormente referido. Findo o contrato e eventual prorrogação, os
arquivos deverão ser fornecidos à PREFEITURA, por solicitação da mesma.
10.11 - A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá solicitar a anuência da PREFEITURA em caso de
implementação de alterações no sistema de pagamento utilizado, que impliquem
modificações de procedimentos operacionais no relacionamento com a PREFEITURA ou com
seus servidores/funcionários.
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ANEXO II – (MODELO)
(COLAR LOGOMARCA DA EMPRESA)
PROCESSO: 7728/2018
Pregão Nº 035/2018
CREDENCIAMENTO
Por este instrumento particular, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço completo da
matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ............e Inscrição Estadual sob n.º .................,
representada
neste
ato
por
seu(s)
(qualificação(ões)
do(s)
outorgante(s))
Sr(a)..........................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ............. e CPF
n.º........................, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante representante o(a)
Sr(a)....................................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ....................... e CPF
n.º.................................., a quem confere(imos) amplos poderes para representar a (Razão
Social da Empresa) perante .................... (indicação do órgão licitante), no que se referir ao
Pregão 035 / 2018, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do
convite inclusive apresentar, os envelopes e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (A) PROPOSTA DE
PREÇOS (B) em nome da Outorgante, desistir expressamente da intenção de interpor recurso
administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção
de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os
esclarecimentos solicitados pelo presidente, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame, em nome da Outorgante.
Saquarema,** de ***** 2018

Assinatura/Carimbo Representante Legal

OBS.1: O Credenciamento deverá ser apresentado junto com a documentação de
credenciamento, fora dos envelopes, apresentada em papel timbrado da licitante e estar
assinado pelo representante legal da empresa.
OBS.2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva
assinar pela sociedade, a falta de qualquer uma delas invalida o documento, salvo se for
saneada no momento do credenciamento.
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ANEXO III – (MODELO)
(COLAR LOGOMARCA DA EMPRESA)
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
PROCESSO: 7728/2018
PREGÃO Nº: 035/2018

................................................................................................,
inscrita
no
CNPJ
nº
............................., 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, declara que cumpre plenamente os
requisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidade Pregão nº 035/2018. 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.
......................................................................................
(data)
......................................................................................
(Assinatura/Carimbo representante legal)

OBS.:
Esta declaração deverá ser apresentada junto com a documentação de credenciamento, fora
dos envelopes. A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da
licitante e estar assinada pelo representante legal da empresa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Processo nº 7728/2018
RUBRICA _______ FLS. _____
Anexo IV –
(MODELO)
PREÇO MÁXIMO SUGERIDO PELA ADMINISTRAÇÃO
ITEM

1

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Contratação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, para a prestação de
serviços de pagamento, com exclusividade, de salários, proventos
e vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, de
servidores ou empregados públicos ativos, inativos e
pensionistas, da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA
DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, bem como aqueles admitidos
durante o prazo de execução do Contrato; centralização, sem
exclusividade, do pagamento dos fornecedores, bens, serviços e
insumos; concessão de empréstimo consignado, sem
exclusividade, aos servidores ou empregados públicos ativos ou
inativos e pensionistas, da Administração Direta e Indireta do
Município de Saquarema

U.M

QUANT

VALOR GLOBAL

SER

60 MESES

6.882.756,82
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ANEXO V (MODELO) –
PROPOSTA COMERCIAL (DE PREÇO)
(COLAR LOGOMARCA DA EMPRESA)
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Processo nº 7728/2018
Pregão Nº 035/2018
Estamos encaminhando a esta Prefeitura proposta de preço Contratação de INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA, para a prestação de serviços de pagamento, com exclusividade, de salários,
proventos e vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, de servidores ou empregados
públicos ativos, inativos e pensionistas, da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO
MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, bem como aqueles admitidos durante o prazo de execução do
Contrato; centralização, com exclusividade, do pagamento dos fornecedores, bens, serviços e
insumos; concessão de empréstimo consignado, sem exclusividade, aos servidores ou
empregados públicos ativos ou inativos e pensionistas, da Administração Direta e Indireta do
Município de Saquarema, conforme especificações contidas no Processo Administrativo nº
7728/2018. Para tanto informamos que a validade da mesma é de 60 (sessenta) dias, e o prazo
execução do serviço será de acordo com a necessidade da Secretaria.
ITEM

SERVIÇO
U.M. QUANT.
Contratação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, para a prestação de
serviços de (I) pagamento, com exclusividade, de salários,
proventos e vencimentos, aposentadorias, pensões e similares,
de servidores ou empregados públicos ativos, inativos e
pensionistas, da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA
DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, bem como aqueles admitidos
60
1
SER
durante o prazo de execução do Contrato; (II) centralização,
MESES
sem exclusividade, do pagamento dos fornecedores, bens,
serviços e insumos; (III) concessão de empréstimo consignado,
sem exclusividade, aos servidores ou empregados públicos
ativos ou inativos e pensionistas, da Administração Direta e
Indireta do Município de Saquarema
Valor total da proposta é de R$ ****,***,** (********************************)
Razão Social:
CNPJ:
Dados Bancários:
Telefone:
Local/Data:
(Assinatura/Carimbo Representante Legal)

VALOR TOTAL
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ANEXO VI – (MODELO)
DECLARAÇÃO DE MENOR EMPREGADO
(COLAR LOGOMARCA DA EMPRESA)
PROCESSO Nº: 7728/2018
PREGÃO Nº 035/2018
DECLARAÇÃO
(nos termos da Lei Federal n.º 9854/99)
Eu, ___________________________________________, (nome completo) representante legal
da empresa ________________________________________, (nome da pessoa jurídica)
interessada em participar no processo licitatório n.º 7728/2018, Pregão nº 035/2018, declaro,
sob as penas da Lei, que, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8666/93 que a
referida empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se
refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Saquarema, ** de ******** de 2018.

Assinatura/Carimbo Representante Legal

OBS.: Esta declaração deverá ser colocada dentro do envelope habilitação, junto com os
demais documentos.
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ANEXO VII– (MODELO)
(COLAR LOGOMARCA DA EMPRESA)
PROCESSO: 7728/2018
PREGÃO Nº 035/ 2018

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS OU SUPERVENIENTE.
A
Firma/Empresa
_____________________________________________________________________, sediada
na rua ____________________, no ______, __(cidade) __ , _(estado) , inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) sob o no ___________, por seu representante legal
(Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA, sob as penas da lei, a INEXISTÊNCIA de fatos
supervenientes, que impossibilitem sua habilitação no Pregão 035/ 2018, pois que continuam
satisfeitas as exigências previstas no art. 27 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

Saquarema ** de ******* 2018
________________________________
Assinatura / Carimbo Representante Legal

OBS.: Esta declaração deverá ser colocada dentro do envelope habilitação, junto com os
demais documentos.
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MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº______
(PREGÃO PRESENCIAL) Nº _________
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7728/2018
CONTRATO
CELEBRADO
PELO
MUNICÍPIO DE SAQUAREMA E PELA
EMPRESA _________, QUE TEM POR
OBJETO
A
PRESTAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA, PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE PAGAMENTO, COM
EXCLUSIVIDADE,
DE
SALÁRIOS,
PROVENTOS
E
VENCIMENTOS,
APOSENTADORIAS,
PENSÕES
E
SIMILARES, DE SERVIDORES OU
EMPREGADOS PÚBLICOS ATIVOS,
INATIVOS E PENSIONISTAS, DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E
INDIRETA DO MUNICÍPIO DE
SAQUAREMA, BEM COMO AQUELES
ADMITIDOS DURANTE O PRAZO DE
EXECUÇÃO
DO
CONTRATO;
CENTRALIZAÇÃO,
COM
EXCLUSIVIDADE, DO PAGAMENTO
DOS
FORNECEDORES,
BENS,
SERVIÇOS E INSUMOS; CONCESSÃO
DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, SEM
EXCLUSIVIDADE, AOS SERVIDORES
OU EMPREGADOS PÚBLICOS ATIVOS
OU INATIVOS E PENSIONISTAS, DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, inscrito no CNPJ sob o nº. 32.147.670/0001-21,
com sede na Rua Coronel Madureira, 77– Centro, Saquarema – RJ, CEP 28990-000, doravante
denominado MUNICÍPIO, representado pelo Secretário Municipal de Finanças, Senhor (a)
XXXXXX, brasileiro(a), portador (a) da carteira de identidade n°. XXXX, expedida pelo XXXX, e
inscrito (a) no CPF sob o n°. XXXXX.,
CONTRATADA: ______________________, inscrita no CNPJ (MF) n.º __________________,
localizada
no
(a)
______________________________,
representada
pelo(a)
__________________ Sr(a). ___________________, portador(a) da Cédula de Identidade n.º
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___________________ e CPF (MF) n.º _________________, de acordo com a representação
legal que lhe é outorgada por _____________________.
Pelo presente instrumento, devidamente autorizado pelo Processo Administrativo nº
7.728/2018, regido pela Lei nº 8666/93, CONTRATANTE e a CONTRATADA acima identificados,
e pelos seus representantes devidamente qualificados, têm justo e acordado, por si e
eventuais sucessores, a execução, pela segunda, do objeto abaixo descrito, mediante cláusulas
e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. A presente Licitação tem por Objeto a Contratação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, para a
prestação de serviços de pagamento, com exclusividade, de salários, proventos e vencimentos,
aposentadorias, pensões e similares, de servidores ou empregados públicos ativos, inativos e
pensionistas, da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE
SAQUAREMA, bem como aqueles admitidos durante o prazo de execução do Contrato;
centralização, sem exclusividade, do pagamento dos fornecedores, bens, serviços e insumos;
concessão de empréstimo consignado, sem exclusividade, aos servidores ou empregados
públicos ativos ou inativos e pensionistas, da Administração Direta e Indireta do Município de
Saquarema, em conformidade com o Termo de Referência – Anexo I, parte integrante e
inseparável deste Edital, independente de transcrição.
1.2. A execução dos serviços obedecerá aos termos do Edital de Licitação na modalidade
Pregão Presencial nº _____/ _____ e seus anexos que, juntamente com a Proposta da
CONTRATADA, passam a integrar o presente instrumento contratual, independente de
transcrição.
1.3. Os documentos referidos na presente cláusula são considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, definir a sua extensão e desta forma reger a execução do
objeto contratado.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
2.1. A execução dos serviços contratados será indireta, sob o regime de empreitada por preço
global.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO E DO PAGAMENTO
3.1. O valor global estimado do presente Contrato, para o período de ____ (______) meses, é
de R$ ________________ (__________________________________).
3.2. Os preços propostos pela CONTRATADA abrangem o pagamento de todas as obrigações a
seu cargo, bem como:
A) Execução propriamente dita, do fornecimento descrito na cláusula primeira;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Processo nº 7728/2018
RUBRICA _______ FLS. _____

B) Os encargos sociais trabalhistas e previdenciários incidentes sobre a mão de obra
empregada pela CONTRATADA para que possa dar exato cumprimento ao presente contrato;
C) Os encargos fiscais eventualmente incidentes ou que venham incidir sobre este ou sobre a
aquisição deste objeto;.

3.3. O pagamento do objeto do presente contrato será efetuado mediante a execução do
objeto discriminado no Pregão Presencial nº. _____/_____ e seus anexos, partes integrantes
do presente instrumento contratual;
3.4. O valor do pagamento eventualmente efetuado com atraso sofrerá a incidência de juros
de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculado pró rata die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da
data do protocolo do documento de cobrança e a data do efetivo pagamento;
CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO
4.1. O reajustamento dos preços não ocorrerá, visto que o pagamento se dará na forma do
subitem 3.3 deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS
5.1. O prazo de execução destes serviços será de ___ (______) meses, a contar da data de
assinatura deste Termo.
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. Os recursos necessários ao custeio do presente Contrato serão os oriundos da dotação
orçamentária do Município de Saquarema/RJ, a iniciar-se pela Nota de Empenho tipo
__________ n°. __________ e correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
PROGRAMA DE TRABALHO: ___________________; ELEMENTO DE DESPESA:
_______________; FONTE DE RECURSOS: ___________.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRORROGAÇÃO

7.1. O presente contrato poderá ser prorrogado e/ou alterado nas formas previstas na Lei nº
8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução dos
serviços de fornecimento contratados, e do comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem
prejuízo da obrigação desta, de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados.
8.2. Nos termos do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado como fiscal do
contrato o (a) servidor (a) ____________________, Matrícula _________________.
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8.3. Fornecer as informações e dados necessários à plena execução dos serviços, inclusive
analisando e aprovando eventuais alterações e/ou inovações na metodologia de execução da
CONTRATADA.
8.4. Expedir as respectivas ordens de serviço.
8.5. O extrato do presente contrato será publicado, nos termos do parágrafo único do Art.61,
da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. Garantir a execução dos serviços ora contratados, na forma da lei, e conforme definido no
Edital e na Proposta da CONTRATADA, aprovada pelo CONTRATANTE, e que faz parte do
presente instrumento como se nele estivesse transcrita.

9.2. Manter preposto – aceito pela CONTRATANTE – no local da prestação dos serviços, para
representá-lo na execução do Contrato, nos termos do artigo 68, da Lei n° 8.666/93.
9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do Contrato em que se comprovarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou de materiais empregados.
9.4. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados por seus agentes diretamente à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do Contrato.
9.5. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do Contrato.
9.6. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condições de qualificação exigidas para a presente contratação.

9.7. Execução dos serviços observando rigorosamente as especificações e determinações
técnicas contidas no Edital.
9.8. Fornecimento de todo material e equipamento necessário para execução dos serviços.
9.9. Comunicar por escrito à CONTRATANTE a existência de irregularidades de qualquer
natureza.
9.10. Facilitar a fiscalização dos agentes formalmente indicados pela CONTRATANTE.
9.11. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante todo o período de execução do Contrato, as
condições de habilitação jurídica e regularidade fiscal exigidas pela Lei Federal n° 8666/93,
artigos 28 e 29, respectivamente, bem como as condições de habilitação técnica e econômico
financeira requeridas e verificadas pela CONTRATANTE no processo licitatório que originou o
presente Contrato.
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10.1. O atraso injustificado no início da execução do objeto do Contrato sujeitará a
CONTRATADA à multa de mora de 5% (cinco por cento) do valor mensal estimado do serviço
objeto do atraso.
10.2. A multa a que alude o item 11.1 da presente cláusula não impede que a Administração
rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções previstas neste, garantida a
ampla defesa e o contraditório.
10.3. Por infringência total ou parcial de quaisquer das cláusulas constantes deste Contrato, a
Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ, garantida a prévia defesa, poderá aplicar as seguintes
penalidades:
a) Advertência;
b) Multa;
c)

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de Contrato com
a Administração Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d)

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Prefeitura Municipal de
Saquarema/RJ, pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção aplicado
na alínea “c” deste item.

10.4. Qualquer inadimplemento às obrigações contratuais ensejará a emissão, pela Prefeitura
Municipal de Saquarema/RJ, do documento AVISO DE DEFICIÊNCIA, que comunicará a
CONTRATADA que ela não está atendendo satisfatoriamente os serviços objeto do Contrato. A
CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de entrega do
aviso, para sanar as deficiências apontadas. O não atendimento ao AVISO DE DEFICIÊNCIA, sem
manifestação da CONTRATADA dentro do prazo ou esgotados os recursos em todas as suas
instâncias, acarretará a aplicação das penalidades previstas, além das sanções previstas na Lei
Federal nº 8.666/93, de 21.06.93 e alterações.
10.5. Para efeito de multas, fica estabelecido que são independentes e distintas, e a aplicação
de uma não exclui a aplicação de outras.
10.6. O não cumprimento total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão unilateral por ato
da CONTRATANTE, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial,
na forma do artigo 78, da Lei Federal n° 8.666/93;
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10.7. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá ainda, garantida
prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas nos artigos 87 e 88, da Lei Federal nº
8.666/93 com suas alterações.
10.8. As multas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não exime a CONTRATADA
da responsabilidade pelas perdas ou danos decorrentes das infrações cometidas.

10.9 - Sem prejuízo de indenização por perdas e danos, a Administração poderá impor ao
proponente, adjudicatário ou contratado, pelo descumprimento total ou parcial das
obrigações a que esteja sujeito, as sanções previstas no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/2002
e no artigo 87 da Lei n° 8.666/1993, garantida prévia defesa.
10.10 - A recusa do proponente vencedor em assinar o contrato dentro dos prazos
estabelecidos implicará multa de 2% (dois por cento) sobre o valor ofertado.
10.11 - A fiscalização da execução do serviço prestado caberá à Secretaria Municipal de
Finanças de Saquarema, devendo o vencedor se submeter a todas as medidas, processos e
procedimentos da fiscalização. Os atos de fiscalização, inclusive inspeções e testes, executados
pela fiscalização e/ou por seus prepostos, não exime o vencedor de suas obrigações no que se
refere ao cumprimento das normas, especificações, nem de qualquer de suas
responsabilidades legais e contratuais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:
As multas aplicadas pelo contratante, através de notificação ou atestado de atraso emitido
pela fiscalização, serão, no decorrer do contrato, descontadas na medição do próprio mês ou
na do mês seguinte.
PARÁGRAFO SEGUNDO:
Recebida a notificação, poderá a contratada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentar
defesa junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA desta
Municipalidade.
PARÁGRAFO TERCEIRO:
Caso indeferido o recurso ou não o havendo, a multa será aplicada conforme estabelecido pela
PMS.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
11.1. Este Contrato poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer das partes, desde que
caracterizada formalmente uma das condições abaixo especificadas:
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O não cumprimento ou cumprimento irregular pela CONTRATADA de cláusulas contratuais,
especificações, projetos ou prazos;
a) A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade
da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
b) A CONTRATADA não cumprir com as penalidades impostas por infrações, nos devidos
prazos;
c) O atraso injustificado da CONTRATADA no início do serviço;
d) A paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
e) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem a
anuência prévia da CONTRATANTE;
f) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º, do artigo
67, da Lei nº 8.666/93;
h) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
i) A dissolução da sociedade da CONTRATADA;
j) A CONTRATADA perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter o
serviço;
k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do Contrato;
l) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. Na hipótese de suspensão, por interesse da CONTRATANTE, a CONTRATADA será
reembolsada na forma do artigo 79, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.
12.2. Havendo alterações que importem em modificações de cláusula contratual, será
indispensável a lavratura do termo aditivo.
12.3. Aplicam-se ao presente Contrato e à sua execução as disposições da Lei n° 8.666/93.
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12.4. O foro para dirimir as questões oriundas da execução deste Contrato é o da Comarca de
Saquarema/RJ, Estado do Rio de Janeiro.
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias
de igual teor e forma, na presença das testemunhas, a tudo presentes, para que produza seus
efeitos legais.

Saquarema/RJ, ______________________.
____________________________________
Secretário Municipal de Finanças
(Contratante)

____________________________________
Representante: ________________________
(Contratada)

TESTEMUNHAS:
NOME:_________________________________________________________
CPF: __________________________________________________________
ASSINATURA:___________________________________________________
NOME: _________________________________________________________
CPF: __________________________________________________________
ASSINATURA:___________________________________________________

