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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PREAMBULO: 
Processo nº 7/2019 
Edital nº 7/2019 
Pregão Presencial nº 7/2019 
Autorização para abertura nº 7/2019 
Lei Regulamentadora: Lei Federal nº 10.520/2002, Ato da Mesa nº 4/2014, Aplicação 
subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93.  
Data da Realização:    07/02/2019 - a partir das 11h 
Local: Câmara Municipal de Marília – Rua Bandeirantes, 25, Centro, Marília/SP. 
Tipo: Maior Oferta 

Objeto: 
 

Contratação de instituição financeira para prestação de serviços de controle das 
disponibilidades de caixa (conta-movimento/conta-corrente) da Câmara Municipal de Marília 
(o banco deverá obrigatoriamente ser um banco público, em conformidade com o § 3º do 
Artigo 164, da Constituição Federal).   

 
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Marília, representada pelo Presidente Marcos 
Santana Rezende  usando a competência delegada no Ato de Mesa nº 4/2014, torna público 
que se acha aberta, nesta unidade, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do 
tipo MAIOR OFERTA – Processo nº 7/2019, objetivando a contratação de instituição 
financeira para prestação de serviços de controle das disponibilidades de caixa (conta-
movimento/contacorrente) da Câmara Municipal de Marília.  
O Certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Ato da Mesa 
4/2014, aplicando-se, ainda, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei 
Federal nº, 8.666, de 21 de junho de 1993; o presente Pregão Presencial poderá gerar dois 
contratos. A sessão será conduzida pelo Pregoeiro Adolfo Moraes Carvalho e Equipe de 
Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. Na ausência do pregoeiro   
designado a sessão deverá ser conduzida pela Pregoeira Ilka de Nadae. 

 
a) As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital e Anexos que dele 

fazem parte integrante. 
 
b) Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos 

no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, 
após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do 
certame. 

 
c) A sessão de processamento do Pregão será realizada na Câmara Municipal de 

Marília, na rua Bandeirantes, nº 25, no dia 07/02/2019 - a partir das 11h e será 
conduzida pelo Adolfo Moraes Carvalho com o auxílio da Equipe de Apoio, 
designados nos autos do processo em epígrafe. 

 
d) A Proposta Mínima para o objeto será de R$ 10.000,00. 

 
I - DO OBJETO E DEMAIS ESCLARECIMENTOS 
 

A presente Licitação tem por objetos a contratação de instituição financeira para 
prestação de serviços de controle das disponibilidades de caixa (conta-movimento/conta-
corrente) da Câmara Municipal de Marília (o banco deverá obrigatoriamente ser um banco 
público, em conformidade com o § 3º do Artigo 164, da Constituição Federal); 
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Será declarado vencedor do certame o proponente que oferecer a maior proposta 
financeira, em parcela única e à vista, a ser quitada na assinatura do contrato pelo direito 
contratual de centralizar os serviços de controle das disponibilidades de caixa (conta-
movimento/conta-corrente) da Câmara Municipal de Marília pelo prazo de 60 meses. 
 

A Câmara Municipal de Marília se reserva o direito de a qualquer tempo, durante a 
vigência do contrato, fiscalizar a prestação dos serviços. 
 
II – DA PARTICIPAÇÃO 
 

Poderão participar deste Pregão as instituições financeiras públicas, nos termos do § 
3º do Artigo 164, da Constituição Federal, que detenham atividade pertinente e compatível 
com o objeto deste Pregão e que atendam aos requisitos de habilitação e da proposta de 
preços. 
 
III - DO CREDENCIAMENTO 
 

Para o credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 

a) Tratando-se de representante legal de Instituição Financeira, o contrato social ou 
outro instrumento de registro empresarial; 

 
b) Tratando-se de procurador, PROCURAÇÃO por instrumento público ou particular, 

da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame, acompanhada do correspondente documento que comprove os 
poderes do mandante para a outorga, bem como apresentação de documento 
oficial de identificação que contenha foto. 
 

Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que 
cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

 
A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a 

impossibilidade de apresentação de lances pela licitante por ele representada, salvo 
autorização expressa do Pregoeiro. 

 
c) Declaração de PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

 
IV- PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 
externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

 

 

Envelope nº 1 - Proposta 

Pregão nº 07/2019 

Edital nº 07/2019 

 

  

Envelope nº 2 - Habilitação 

Pregão nº 07/2019 

Edital nº 07/2019 

 
A Proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, datada e assinada 

pelo representante legal da licitante ou seu procurador, juntando-se a procuração, salvo 
quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 
sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, e datada e assinada pelo 
representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 
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Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do 
original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 
 
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
   

A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
 

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição no Banco Central do Brasil; 

b) número do Edital e do Pregão; 

c) descrição do objeto da presente licitação em que a Instituição Financeira participará 
(conta movimento/conta corrente da Câmara Municipal de Marília). 

d) oferta global da empresa, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, 
apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro 
ou previsão inflacionária. Na oferta apresentada, deverão ser incluídos todas as 
despesas e custos, como por exemplo: tributos de qualquer natureza e todas as 
despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento dos serviços da 
presente licitação; 

e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. 
 
A oferta apresentada permanecerá fixa e irreajustável. 
 
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 
 

O envelope “Documento de Habilitação” deverá conter os seguintes documentos: 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado; 
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
c) Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS), através da apresentação da Certidão Negativa de 
Débito; 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT; 
e) Certidão de regularidade perante a Fazenda Nacional, abrangendo inclusive os 

débitos previdenciários; ou se for caso, a CND de INSS. 
f) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual; 
g) Prova de regularidade relativa à Fazenda Municipal; 
h) Autorização de funcionamento, registro ou inscrição da instituição financeira e do 

estabelecimento junto ao Banco Central do Brasil;  
i) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e Ato de Registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, se for o caso. 

j) Declaração de que não possui em seu quadro de funcionários menores de dezoito 
anos submetidos a trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que não possui em 
seu quadro menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos. 

k) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar 
com a Administração. 

l) Certidão de autorização de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil; 
m) As certidões poderão ser positivas com efeito negativo. 

 
VII- DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

a) No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento 
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do 
certame. 
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b) Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a 
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o 
estabelecido no Anexo II deste Edital e, em envelopes separados, a proposta de 
preços e os documentos de habilitação. 

c) Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o 
credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos 
participantes no certame. 

d) A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixadas neste Edital; 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 
licitantes. 
 

As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
 

a) Seleção da proposta de maior oferta e das demais com preços até 10% (dez por 
cento) inferiores àquela. 

 
b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 

serão selecionadas as propostas que apresentarem os maiores preços, até o 
máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as 
propostas empatadas, indepentemente do número de licitantes. 

 
c) A proposta mínima será de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para em parcela única à 

vista, a ser quitada na assinatura do contrato, pelo direito contratual de 
centralizar a conta movimento da Câmara Municipal de Marília, pelo prazo de 60 
meses; 

 
O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 

formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de menor valor e os 
demais em ordem crescente de valor. 

 
Os lances deverão ser formulados em valores distintos e crescentes, superiores à 

proposta de maior preço, observado o aumento mínimo entre os lances de R$ 5.000,00 
(Cinco Mil Reais), aplicável inclusive em relação ao primeiro.  

 
A aplicação do valor de aumento mínimo entre um lance e outro incidirá sobre a oferta 

total da licitante para a prestação dos serviços, conforme consta do processo e está à 
disposição dos interessados. 

 
A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 

etapa declinarem da formulação de lances. 
  

Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as 
selecionadas, a última oferta apresentada. 

O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de maior valor, obtida ao final da 
etapa de lances, com vista a um aumento do valor. 

 
Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do maior valor, 

decidindo motivadamente a respeito. 
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A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que 
já deverá estar juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

 
Considerada aceitável a oferta, será aberto o envelope contendo os documentos de 

habilitação de seu autor. 
 
Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 

poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre 
a habilitação, inclusive mediante: 

 
a) Substituição e apresentação de documentos ou 
b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

 
A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser juntados aos autos do 

processo de licitação os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo 
impossibilidade devidamente justificada. 

 
A administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

 
Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 
 

Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação, examinará a oferta 
subsequente, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso 
positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor. 

 
VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
a) No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para 
apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo 
intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão 
a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos autos. 

b) A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a 
decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame pelo 
Pregoeiro à licitante vencedora e no encaminhamento do processo à autoridade 
competente para a homologação.  

c) Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-
lo devidamente informado à autoridade competente.  

d) Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e 
homologará o procedimento.  

e) O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento.  

f)  A adjudicação poderá ser feita por duas instituições bancárias, de forma que a 
presente licitação poderá originar mais de um contrato.  
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g) A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo DESCLASSIFICADAS AS 
PROPOSTAS CUJO OBJETO NÃO ATENDA ÀS ESPECIFICAÇÕES, prazos e 
condições fixados neste Edital e que apresentem preço baseado exclusivamente 
em proposta das demais licitantes. 

IX - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DO OBJETO E 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

a) O Banco deverá iniciar a prestação do serviço em até 30 (trinta) dias, contados a 
partir da data da assinatura do contrato. A Câmara, em cinco dias da assinatura do 
contrato, encaminhará ao Banco, em meio digital, os dados cadastrais necessários 
para abertura das contas objeto do presente Edital. 
 

b) Toda a despesa decorrente destas ações correrá por conta do banco. 
 

c) Em se tratando da conta-movimento da Câmara, a própria Câmara se encarregará, 
através dos setores competentes, de abrir a respectiva conta, sendo certo que o 
banco não cobrará tarifa bancária de nenhuma natureza para manutenção desta 
conta. 

 
X - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

a) Executar os serviços decorrentes do presente edital, em absoluto sigilo, por seus 
prepostos, ficando assim vedada a divulgação, por qualquer modo e a qualquer 
título, sem prévia e expressa autorização da Câmara, de qualquer dado ou 
informação do movimento financeiro da Câmara Municipal de Marília.  

 
b) Realizar todas as adaptações de seus softwares, necessárias ao aprimoramento e 

perfeito funcionamento do contrato. 
 

c) Fornecer, em no máximo 5 (cinco) dias úteis, quaisquer informações solicitadas por 
escrito pela contratante.  

 
d) Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar à contratante ou a 

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.  
 

e) Efetuar créditos dos pagamentos nas contas dos fornecedores em conformidade 
com as informações repassadas pela contratante.  

 
f) Manter as disponibilidades de caixa da Câmara Municipal de Marília em aplicações 

de baixo risco em renda fixa e/ou poupança a critério dos gestores da contratada.  
 

g) Manter cópia de todos os arquivos enviados pela licitadora no período de vigência 
do contrato respeitada a legislação específica a que estão sujeitos. 

 
 
h)  Manter cópia de todos os arquivos enviados pela Câmara no período de vigência 

do contrato, respeitada a legislação específica a que estão sujeitos.  
 
i)  Isenção total de Transferência Eletrônica Disponível (TED) e de Documento de 

Ordem de Crédito (DOC).  
 

j) Fornecimento de folhas de cheques com cópia através de formulário gratuitamente 
à contratada.   

 



 

Câmara Municipal de Marília 
Estado de São Paulo 

 

  

 
 

7 
 

k) Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar à Câmara Municipal ou 
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

  
XI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

a) Indicar a instituição financeira, os responsáveis/gestores que responderão 
perante a licitante da execução do mesmo, nominando um responsável como 
gestor principal; 
 

b) Adotar as providências necessárias à denúncia e cancelamento, em tempo hábil 
e de conformidade com as cláusulas contratuais, dos contratos vigentes com 
instituições financeiras, bem como outros instrumentos porventura existentes, e 
cujo objeto se sobreponha ao do presente edital; 
 

c) Garantir as informações e documentações necessárias à execução dos serviços 
por parte da CONTRATADA, por meio de sistema informatizado. 

 
d) A contratante fica autorizada no caso de impossibilidade de transmissão de 

dados, a fazê-los através de outros meios digitais ou documento impresso em 
último caso, desde que mantidas as demais especificações do contrato.  
 

XII - DA FORMA DE PAGAMENTO  
 

O pagamento do valor homologado na licitação deverá ser efetuado em parcela única 
na data da assinatura do contrato, por meio de crédito em conta da Câmara Municipal de 
Marília. 

 
XIII - DA CONTRATAÇÃO E PRAZO DO CONTRATO  

 
a) A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de 

termo de contrato. 
 
b) Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito 

da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos relativa a tributos federais e dívida ativa da União) estiverem 
com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio 
eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade 
e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 
impossibilidade devidamente justificada.  

 
c) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 

Adjudicatária será notificada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a sua 
situação de regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas, com 
prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.  
 

d) Quando a Adjudicatária deixar de comprovar a regularidade fiscal, ou, convocada 
dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular, ou 
se recusar a assinar o contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas 
para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da 
contratação.  

 
e) A contratação oriunda do presente certame vigorará por 60 meses a partir da data 

da assinatura do contrato.  
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XIV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  
 

a) Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do 
Estado de São Paulo pelo prazo de até 5 (cinco) anos a pessoa física ou jurídica 
que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002. 

 
b) A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com a 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, garantido o exercício 
de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no e-CADFOR, no endereço 
eletrônico www.sancoes.sp.gov.br.  

 
XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

a) As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e 
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação. 

b)  A efetivação dos créditos pela contratada dependerá sempre de existência de 
disponibilidade suficiente na conta corrente, junto à agência. 

c) Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.  

d) Recusas ou impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente 
na própria ata.  

e) Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 
propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que 
desejarem.  

f) O resultado do presente certame será divulgado na forma da lei. 

g)   Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão 
à disposição para retirada na Rua Bandeirantes, 25, durante 5 (cinco) dias após a 
publicação do contrato, findos os quais poderão ser destruídos.  

h) Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão.  

i) A petição será dirigida à autoridade subscritora deste Edital, que decidirá no prazo 
de até 1 (um) dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.  

j)   Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame.  

k)   Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.  

l)   Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Marília.  

Marília, 24 de novembro de 2019. 
 
 
 

Marcos Santana Rezende  
Presidente 
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ANEXO I 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
 
Local e data 
 
 
À Câmara Municipal de Marília  
Rua Bandeirantes, 25 – Centro 
Marília-SP 
 
 
Ref. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 
 
 
 
Sr. Pregoeiro, 
 
 
 

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a empresa .......... (indicação da razão social) cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019, cujo 
objeto é contratação de Instituição Financeira Pública para a prestação de serviços de 
controle das disponibilidades de caixa (conta-movimento/conta-corrente da Câmara 
Municipal de Marília. 
 
Marília, ........ de ................ de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

...................................................................... 
Assinatura do representante legal 
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ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
 

“DECLARAÇÃO” 
 
 
À 
Câmara Municipal de Marília  
 
 
At. – Pregoeiro Oficial  
 
Pregão n.º 07/2019 
 
(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ 
sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu (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 inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi 
declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer 
esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar 
ocorrência de fatos supervenientes.  
 
Por ser verdade, assina a presente.  
 
..................., ............... de ................................ de 2019. 
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ANEXO III 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO 
TRABALHO  

 
“DECLARAÇÃO” 

 
 
À 
Câmara Municipal de Marília 
 
At. – Pregoeiro Oficial  
 
Pregão n.º 07/2019 
 
(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ 
sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu (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 está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 
observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins 
do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 
Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).  
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  
 
Por ser verdade, assina a presente.  
 
..................., ............... de ................................ de 2019. 
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ANEXO IV 
MINUTA DE CONTRATO  

 

PREGÃO PRESENCIAL 07/2019  
 
 

CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA (CONTA-
MOVIMENTO/CONTA-CORRENTE) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA. 
 
  

Contrato para contratação de Instituição Financeira Pública para a prestação de 
serviços de controle das disponibilidades de caixa (conta-movimento/conta-corrente) da 
Câmara Municipal de Marília), que entre si fazem como CONTRATANTE, que assim passa 
a ser designada neste contrato a Câmara Municipal de Marília, CNPJ nº 44.478.196/0001-
08, neste ato representada pelo seu Presidente xxxxxxxxxxxxx e como CONTRATADA, que 
assim passa a ser designada neste ato a empresa ........................................, portadora do 
CPNJ  ......................, localizada na ....................., aqui representada pelo 
senhor.......................,portador do RG n. ................... e CPF.......................... 

 
 
Consoante as disposições expressas no Pregão Presencial nº 07/2019, tudo em 

conformidade com a Lei Federal número 8666/93, com suas modificações posteriores, 
celebram o presente instrumento de contrato, pactuando para tanto o seguinte: 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

Constitui objeto do presente contrato a contratação de Instituição Financeira Pública 
para a prestação de serviços de controle das disponibilidades de caixa (conta-
movimento/conta-corrente) da Câmara Municipal de Marília). 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
 

a) O Banco deverá iniciar a prestação do serviço em até 15 (trinta) dias, contados a 
partir da data da assinatura do contrato.  

b) A própria Câmara se encarregará, através dos setores competentes, de abrir a 
respectiva conta, sendo certo que o banco não cobrará tarifa bancária de nenhuma 
natureza para manutenção desta conta. 

c) A abertura, condições de uso e movimentação da conta-movimento da Câmara serão 
as definidas em legislação própria do Banco Central do Brasil. 

d)  A efetivação dos créditos pela CONTRATADA dependerá sempre da existência de 
disponibilidade suficiente na conta corrente do CONTRATANTE, junto à Agência. 

e) O CONTRATANTE deve informar à CONTRATADA, através de sua Agência local, o 
número do fax, assim como o nome completo e RG dos responsáveis (mínimo dois) 
pela autorização, cabendo-lhe a obrigação de manter esses dados sempre 
atualizados junto à Agência Centralizadora. 

f) Qualquer omissão ou tolerância em exigir o estreito cumprimento de quaisquer 
cláusulas ou condições deste Contrato ou exercer direito dele decorrente, não 
constituirá renúncia a eles e não prejudicará assim a faculdade de qualquer das 
partes em exigi-los ou exercê-los a qualquer tempo.  

g) Se uma das partes tolerar qualquer infração em relação a dispositivos deste 
instrumento, não significa que tenha liberado a outra parte de obrigações assumidas 
e nem tampouco que o dispositivo infringido tenha sido considerado cancelado.  
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO 
 

O valor do presente contrato é de R$ .... (...), em parcela única à vista, a ser quitada 
na assinatura do contrato, pelo direito contratual de centralizar os serviços de controle 
das disponibilidades de caixa (conta-movimento/conta corrente) da Câmara Municipal de 
Marília. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DO CONTRATO 
 

O presente Contrato vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a partir da sua 
assinatura, sendo que, durante todo este período, a CONTRATADA se obriga ao disposto 
no inciso XIII do artigo 55 da Lei nº 8.666/93. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

a) Executar os serviços decorrentes do presente edital, em absoluto sigilo, por 
seus prepostos, ficando assim vedada a divulgação, por qualquer modo e a 
qualquer título, sem prévia e expressa autorização da Câmara, de qualquer dado 
ou informação do movimento financeiro da Câmara Municipal de Marília.  

 
b) Realizar todas as adaptações de seus softwares, necessárias ao aprimoramento e 

perfeito funcionamento do contrato. 
 

c) Fornecer, em no máximo 5 (cinco) dias úteis, quaisquer informações solicitadas por 
escrito pela contratante.  

 
d) Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar à contratante ou a 

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.  
 

e) Manter as disponibilidades de caixa da Câmara Municipal de Marília em aplicações 
de baixo risco em renda fixa e/ou poupança a critério dos gestores da contratada.  

 
f) Manter cópia de todos os arquivos enviados pela licitadora no período de vigência 

do contrato respeitada a legislação específica a que estão sujeitos. 
 

g) Manter cópia de todos os arquivos enviados pela Câmara no período de vigência 
do contrato, respeitada a legislação específica a que estão sujeitos.  

 
h)  Isenção total de Transferência Eletrônica Disponível (TED) e de Documento de 

Ordem de Crédito (DOC).  
 

i) Fornecimento de folhas de cheques com cópia através de formulário gratuitamente 
à contratada.   

 
j) Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar à Câmara Municipal ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
  

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

a) Indicar a instituição financeira, os responsáveis/gestores que responderão 
perante a licitante da execução do mesmo, nominando um responsável como 
gestor principal; 
 

b) Adotar as providências necessárias à denúncia e cancelamento, em tempo hábil 
e de conformidade com as cláusulas contratuais, dos contratos vigentes com 
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instituições financeiras, bem como outros instrumentos porventura existentes, e 
cujo objeto se sobreponha ao do presente edital; 

 
c) Garantir as informações e documentações necessárias à execução dos serviços 

por parte da CONTRATADA, por meio de sistema informatizado. 
 
d) A contratante fica autorizada no caso de impossibilidade de transmissão de 

dados, a fazê-los através de outros meios digitais ou documento impresso em 
último caso, desde que mantidas as demais especificações do contrato.  

 
 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES 
  
Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Estado de São 
Paulo pelo prazo de até 5 (cinco) anos a pessoa física ou jurídica que praticar quaisquer 
atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 
A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com a multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, garantido o exercício de prévia e ampla 
defesa, e deverá ser registrada no e-CADFOR, no endereço eletrônico 
www.sancoes.sp.gov.br  podendo, ainda, o mesmo ser rescindido nos casos previstos no 
artigo 78 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações.  

 

a) Ocorrendo a rescisão, a parte que a ela tiver dado causa indenizará a outra por 
eventuais prejuízos. 
 

b) Ficam conferidas ao CONTRATANTE as prerrogativas do artigo 58, da Lei 
8.666/93, sendo que os casos omissos sujeitam-se às normas do Código Civil, 
pertinentes aos contratos. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA: DO FORO 
 

Para dirimir eventuais dúvidas e litígios referentes ao presente contrato, elegem, com 
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da comarca de Marília, 
Estado de São Paulo. 

 

Assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente, perante duas 
testemunhas, para um único e só fim de direito. 

    Marília,..........de .................de 2019 
 
CONTRATANTE:     

Marcos Santana Rezende 
Presidente da Câmara Municipal de Marília 

CONTRATADA:      
TESTEMUNHAS: 
RG nº 

 

http://www.sancoes.sp.gov.br/

