ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2006 – CPL/CMM.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação,
designada pelos ATOS DA PRESIDÊNCIA N.ºS 171/05, 188/05 e 232/05 – DIAD, situada à Av. Sete de
Setembro n.º 384 – Centro, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação
na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2006 – CPL/CMM, tipo “Maior Oferta”, a qual será
processada e julgada em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, cuja documentação e proposta de oferta deverão ser entregues na data, local e horários
abaixo mencionados.
DATA DA LICITAÇÃO: 21/07/2006
HORA: 16 (dezesseis) horas.
LOCAL: Plenário Adriano Jorge, no prédio da Câmara Municipal de Manaus, sito à Av.
Sete de Setembro, n.º 384 - Centro
O presente Edital tem seu preço fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser
depositado em nome da Câmara Municipal de Manaus, em uma das seguintes contas: Banco do Brasil,
Agência 3563-7, Conta Corrente n°. 5636-7 ou Caixa Econômica Federal, Agência 1043-4, Conta
Corrente n° 006.113-5 ou Banco Bradesco, Agência 3711-7, Conta Corrente n.º 15.308-7, até às 15h
(quinze horas) do dia 18/07/2006. Apresentar cópia autenticada do depósito para arquivo da CMM, a
qual em hipótese alguma será devolvida.

1 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES.
1.1 – Os licitantes deverão entregar até o dia, hora e local indicados no preâmbulo, os envelopes nº 01 –
Documentação e nº 02 – Proposta Financeira, fechados, indevassáveis e perfeitamente identificados,
contendo a seguinte inscrição para cada envelope, respectivamente:

À CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2006 – CPL/CMM
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO
NOME DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA LICITANTE

À CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2006 – CPL/CMM
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA EM METROS QUADRADOS (m²)
NOME DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA LICITANTE
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2 - OBJETO DA LICITAÇÃO
2.1 - Constitui objeto da presente licitação a seleção de instituição bancária objetivando a prestação
exclusiva de serviço sobre o ativo da CMM, processamento do pagamento de vencimentos aos
servidores, bem como aos fornecedores de bens/produtos e prestadores de serviço à CMM, pelo
período de 60 (sessenta) meses, dos seguintes serviços, resultado do Processo Administrativo n.º
0899/06:
a) efetuar o pagamento dos servidores pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara Municipal
de Manaus – CMM, efetivos, comissionados, assessores parlamentares, regime de direito
administrativo e vereadores, em número aproximado de 1.390 (um mil trezentos e noventa)
servidores (referente mês de abril/2006), podendo ocorrer variações, para mais ou para menos,
ao longo do período do contrato, além dos desdobramentos de matrículas em função de
convocações, com taxas abaixo dos valores de mercado;
b) instalação de um posto de atendimento bancário na nova sede da Câmara Municipal de Manaus
– CMM, com no mínimo 02 (dois) caixas de atendimento, com horário de funcionamento
definido entre 9h e 15h, ininterruptamente, nos dias úteis. O prazo para a instalação do posto de
atendimento bancário será de até 60 (sessenta) dias, a contar da inauguração da nova sede do
Poder Legislativo Municipal;
c) instalar 03 (três) terminais de consulta eletrônica, localizados em pontos estratégicos na nova
sede. O prazo para a instalação dos postos de atendimento eletrônico será o mesmo constante
da alínea “b”. Se ao longo da vigência do contrato a Câmara Municipal de Manaus – CMM
entender necessária a instalação de mais postos de atendimento eletrônico, a licitante
vencedora deverá providenciar no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis a contar da notificação;
d) apresentar programa para recuperação de credito para os servidores efetivos da Câmara
Municipal de Manaus – CMM, com taxas de juros abaixo do mercado, em forma de empréstimo
consignado, com prazos de até 36 meses, para servidores efetivos e vereadores no limite do
respectivo mandato;
e) programa de concessão de linha de crédito para os servidores e vereadores da Câmara
Municipal de Manaus – CMM objetivando a aquisição de equipamento de informática a juros
abaixo do mercado, como parceiro da inclusão digital, observado o critério cadastral utilizado
pela instituição bancária;
f) fica vedada a cobrança direta dos servidores nas contas salários, referente a débitos anteriores
à celebração do contrato resultante da presente licitação.
2.2 – A instituição financeira selecionada terá exclusividade na prestação dos serviços referidos nas
alíneas anteriores, durante a duração do contrato.
2.3 – Fica a cargo da licitante vencedora os serviços de reforma, remodelação e instalação física,
elétrica, lógica e telefonia no local destinado a instalação do posto de atendimento, que deverá respeitar
as normas referentes aos portadores de deficiência, compreendendo o espaço físico disponibilizado
pela Câmara Municipal de fácil acesso ao público e à circulação principal do edifício administrativo.
2.4 – A licitante vencedora deve apresentar declaração de que não cobrará tarifas bancárias sobre a(s)
conta(s) mantida(s) em nome da Câmara Municipal de Manaus e a movimentação da(s) mesma(s),
durante a vigência do contrato, bem como de que o pagamento dos servidores não implicará em
qualquer custo para a Câmara.
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3 – DAS CONDIÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

3.1 - Toda a estrutura e montagem destinada à instalação do Posto de Atendimento Bancário e de
atendimento eletrônico correrá por conta da permissionária, sendo que os projetos deverão ser
submetidos e aprovados pelo setor competente, designado pela administração da Câmara Municipal de
Manaus – CMM.
3.1.1 - Ao término do contrato, todas as benfeitorias e instalações realizadas no local destinado a
instalação do Posto de Atendimento Bancário serão incorporadas ao patrimônio da Câmara
Municipal de Manaus – CMM, sem ônus para a CMM.
3.2 - Em Caso de constatação de irregularidades na execução das estruturas, a permissionária se
obriga a saná-las imediatamente.
3.3 - Não será permitida nenhuma atividade distinta ou estranha ao objeto desta licitação, no local
destinado ao funcionamento do Posto de Atendimento Bancário e de atendimento eletrônico, sendo
vedada as suas cessões ou transferências sem autorização expressa da Administração Municipal.
3.4 – No caso dos equipamentos de atendimento eletrônico instalados apresentarem defeito ou mau
funcionamento, deverá a contratada consertá-los no prazo máximo de 12 (doze) horas, a contar da
notificação formal, ou substituí-los por equipamentos em perfeito funcionamento no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, também a contar da notificação formal. Os equipamentos instalados deverão
estar em perfeito estado de funcionamento, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do tempo em
que exigida sua disposição.
3.5 – Os serviços de vigilância e de limpeza dos postos de atendimento eletrônico e do Posto de
Atendimento Bancário, bem como seguros de qualquer natureza relativo aos espaços públicos em que
instalados, serão de inteira responsabilidade da permissionária.
3.6 – O prazo da permissão de uso do bem público, para a exploração de serviços bancários, será de 60
(sessenta) meses.

4 – DO SUPORTE LEGAL
4.1 – Esta licitação será regida pelas condições especiais constantes deste Edital e gerais dispostas na
legislação vigente, em especial, a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

5 – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
5.1 - O prazo de vigência contratual do objeto do presente Edital é de 60 (sessenta) meses, contados a
partir da assinatura do contrato.
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6 – CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE
PAGAMENTO.
6.1 - A instituição deverá ter sistema informatizado para que todas as operações sejam processadas por
meio eletrônico e on line (todas as despesas de adaptação, se necessárias, correrão por conta da
instituição financeira vencedora).
6.2 - A instituição financeira deve apoiar e inovar sempre os produtos e serviços oferecidos aos
servidores da Câmara Municipal de Manaus – CMM.
6.3 - A instituição financeira deverá oferecer aos servidores da Câmara Municipal de Manaus que
receberem vencimento até R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais um pacote de serviços, cuja tarifa
mensal não poderá exceder a R$ 12,00 (doze reais). Se necessário este valor poderá ser reajustado,
desde que com a concordância da Câmara Municipal de Manaus – CMM e com a comunicação prévia
aos servidores de, no mínimo, 30 (trinta) dias.
6.3.1 – O pacote de serviços compreenderá, no mínimo, os seguintes produtos/serviços:
a) abertura de conta corrente;
b) manutenção de conta corrente;
c) 01 (um) extrato mensal;
d) 01 (um) extrato semanal emitido em terminal eletrônico;
e) 25 (vinte e cinco) saques mensais nos terminais de auto-atendimento, desde que a conta
apresente saldo positivo;
f) pagamentos diversos (caixas/auto-atendimento);
g) renovação de cadastro e limite de Cheque Especial;
h) fornecimento e manutenção de cartão de débito e cartão de crédito, desde que aprovado o
cadastro pela operadora;
i) 01 (um) talão de cheques ao mês, com 20 (vinte) folhas.
6.4 – Para os servidores que recebem sua remuneração em conta exclusivamente salário, não será
cobrada taxa de serviços.
6.5 – Será concedido à Contratada vencedora do presente certame o direito de disponibilizar aos
servidores efetivos e vereadores no prazo do respectivo mandato, empréstimos em consignação na
folha de pagamento.
6.5.1 – A taxa de juros a ser praticada para os empréstimos em consignação será negociada entre a
Câmara Municipal de Manaus e a Contratada vencedora do presente certame.
6.6 – Os servidores e vereadores poderão transferir os valores depositados em conta salário para outra
conta bancária de outra instituição financeira da qual seja titular, observadas as regras do Banco Central
Brasil.
6.7 – Os créditos a serem lançados, nas contas correntes dos servidores da Câmara Municipal de
Manaus – CMM, nos termos deste Edital, serão os valores líquidos das folhas de pagamento mensal,
13º (décimo terceiro) salário, férias e demais créditos originários da relação de vínculo entre o servidor,
vereadores e a Câmara Municipal de Manaus – CMM.
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6.8 – A Câmara Municipal de Manaus – CMM enviará a relação nominal dos servidores e vereadores,
contendo os dados necessários para o pagamento, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, da
data do crédito.
6.9 – A Câmara Municipal de Manaus – CMM determinará a data dos créditos, disponibilizando os
recursos financeiros com antecedência mínima de 01 (um) dia da seguinte maneira:
D-1 = data para ser repassado o arquivo
D0 = data da entrega dos recursos da Contratante para a Instituição Financeira
Contratada
D+1= crédito na conta do servidor, disponível para saque. O processamento do crédito
deverá ser feito a contar da 24h de D0.
6.10 –
forma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A Pirâmide Salarial (valor e quantidade de funcionários por faixa salarial) é definida da seguinte
R$ 300,00 a R$ 699,99
- 280 servidores
R$ 700,00 a R$ 1.199,99
- 359 servidores
R$ 1.200,00 a R$ 1.999,99
- 265 servidores
R$ 2.000,00 a R$ 3.999,99
- 367 servidores
R$ 4.000,00 a R$ 7.999.99
- 91 servidores
Acima de R$ 8.000,00 - 28 servidores

6.11 - Valor da folha de pagamento (base salarial abril/2006):
a) Total Bruto: R$ 3.174.260,40 (três milhões, cento e setenta e quatro mil, duzentos e sessenta
reais e quarenta centavos);
b) Total Líquido: R$ 2.524.810,80 (dois milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, oitocentos e dez
reais e oitenta centavos).
6.12
– Volume anual de pagamento a fornecedores de bens e serviços, no exercício de 2005, foi de
R$ 7.172.120,00 (sete milhões, cento e setenta e dois mil, cento e vinte reais).
6.13
– A previsão orçamentária, no exercício de 2006, para gasto com fornecedores de bens e
serviços, na Câmara Municipal de Manaus – CMM é de R$ 11.875.000,00 (onze milhões, oitocentos e
setenta e cinco mil reais).
6.14
– O orçamento total da Câmara Municipal de Manaus para o ano de 2006 é de R$
45.812.000,00 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e doze mil reais), sendo acrescido no decorrer do
ano do valor oriundo do excesso de arrecadação do ano anterior;
6.15
A cada ano de vigência do contrato o orçamento anual da Câmara Municipal é majorado em
cerca de 15% (quinze por cento).

7 – DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME
7.1 – Somente poderão participar do presente processo licitatório as instituições bancárias que
atenderem às disposições deste Edital.
7.2 – Será vedada a participação de instituições bancárias:
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7.2.1. – Declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta, da
União, dos Estados, do Município de Manaus ou de outros Municípios da Federação.
7.2.2 – Sob processo de falência.
7.2.3 – Impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública.
7.2.4 – Impedidas de licitar, de acordo com o previsto no artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações.
7.2.5 – Não será permitido que uma instituição bancária consorciada, participe isoladamente ou
integrando outro consórcio.
7.3 – As participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos constantes neste Edital, anexos e
das condições gerais e particulares do objeto da Licitação, não podendo invocar qualquer
desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da Proposta e integral cumprimento
do Contrato.

8 – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
8.1 – Cada instituição bancária poderá constituir representante convencional, o qual poderá manifestarse durante o procedimento licitatório, através de uma das formas abaixo especificadas, devendo o
documento ser juntado no envelope nº 01:
8.1.1 – Procuração por Instrumento Público ou Particular (vide modelo Anexo II) outorgada pela
instituição bancária proponente ou,
8.1.2 – No caso do representante da proponente, comprovar através do contrato social em sua última
alteração, que representa a instituição bancária junto à Câmara Municipal de Manaus.
8.1.3 – Em qualquer hipótese, deverá a licitante juntar cópia da cédula de identidade do representante
indicado, bem como dos eventuais substitutos.
8.2 – As proponentes, através de seu representante legal, deverão indicar claramente um número para
contato telefônico, fixo e celular, e/ou fac-símile, bem como endereço completo, para eventual
comunicação por parte da Comissão de Licitação.
8.3 – A não indicação de representante legal ou incorreção no instrumento de mandato, de acordo com
o especificado no item 8.1 impedirá a proponente de se manifestar durante as sessões.
8.4 – Não serão aceitos os volumes que não estiverem identificados corretamente.
8.5 – Toda a documentação apresentada deverá, obrigatoriamente, ser expressa na língua portuguesa.
8.6 – Não serão admitidas propostas, tampouco documentos, que contenham divergências em relação
às condições estabelecidas neste Edital, assim como quaisquer rasuras, emendas, ressalvas ou
entrelinhas.
8.7 – Não serão aceitos quaisquer documentos ou projetos remetidos por via postal e/ou fac-símile, que
não sejam requeridos pela Comissão de Licitação.
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8.8 – A proponente que deixar de preencher quaisquer dos requisitos para o Envelope 01 –
“Documentos de Habilitação”, será inabilitada, não podendo participar das fases posteriores,
assegurado o direito a recurso administrativo.
8.9 – Após o horário estabelecido para abertura do certame, não será recebida nenhuma espécie de
documento, tampouco serão permitidos acréscimos ou modificações nos elementos em exame.
8.10 – Quaisquer dúvidas e solicitações de esclarecimentos sobre os termos do presente Edital deverão
ser formuladas com a identificação do solicitante e o edital a que se refere, em até 5 (cinco) dias úteis
antes da data de abertura do primeiro envelope e endereçadas através de carta, fac-símile ou petição
diretamente à Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Manaus – CMM, que os
protocolará.
8.11 – As impugnações deverão obedecer ao disposto no artigo 41 e seus parágrafos da Lei 8.666/93 e
suas alterações.
8.12 – A Câmara Municipal de Manaus – CMM, através da Comissão Permanente de Licitação, poderá,
a qualquer tempo, desclassificar a proponente, na hipótese de tomar conhecimento de fato ou
circunstância que, comprovadamente, assegurada a ampla defesa, coloque em risco a execução do
Contrato ou que demonstre incorreção, omissão ou divergência de elementos apresentados em sua
proposta.
8.13 – A Câmara Municipal de Manaus – CMM reserva-se o direito de revogar, por interesse público,
anular de ofício ou mediante provocação, no todo ou em parte, esta Concorrência Pública, assegurando
a todos o contraditório e a ampla defesa. A ocorrência de alguma das hipóteses acima, não acarretará à
Câmara Municipal de Manaus – CMM qualquer responsabilidade ou obrigação indenizatória.

9 – ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
O ENVELOPE Nº 01 deverá conter os seguintes documentos indispensáveis à habilitação,
devendo suas cópias estar devidamente autenticadas, salvo quando emitidas pela internet.
9.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA
9.1.1 – Procuração devidamente registrada em cartório específica para participar da Concorrência
Pública n.º 002/2006 – CPL/CMM, conforme o Anexo II.
9.1.2 – Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social da Instituição bancária, ou ultima consolidação,
onde conste objetivo social ao objeto pertinente desta licitação e alterações posteriores, devidamente
registradas em se tratando de Sociedades Comerciais e no caso de Sociedades por ações,
acompanhados de documentos de eleição dos atuais administradores.
9.1.3 – Decreto de autorização em caso de Instituição bancária estrangeira em funcionamento no
país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
9.1.4 – Autorização de funcionamento expedida pelo Banco Central do Brasil.
9.1.5 – Declaração (Anexo III) de que o Licitante tem conhecimento e aceita todos os itens e
condições do Edital, memorial descritivo dos Serviços e Minuta do Contrato, não podendo depois
invocar nenhuma circunstância como elemento impediente ao cumprimento das obrigações
eventualmente assumidas em virtude de adjudicação, sob pena de desclassificação.
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9.1.6 – Declaração de inexistência de fato impeditivo para licitar e contratar com a Administração
Pública, e de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, ou se emprega ou não menores de 14
(quatorze) anos na condição de aprendiz, tudo isso em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do
art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo Anexo IV.
9.2 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
9.2.1 – Cópia do Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Parecer de Auditoria
Independente, do último exercício social, devidamente autenticados através de selo do
contador competente (Declaração de Habilitação Profissional – DHP), conforme disposto na
Resolução CFC nº 871 de 23/03/00, e publicação em Diário Oficial ou Jornais de grande
circulação, conforme estabelece a Lei nº 6.404/76.
9.2.2 – Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor do foro da Comarca da sede da
pessoa jurídica, e Certidão Negativa de Execução Patrimonial, no caso de Instituição bancária
Individual, expedida no domicílio da pessoa física, devendo em qualquer caso possuir data não
superior a 30 (trinta) dias e anteriores a de abertura deste Edital.
9.3 – REGULARIDADE FISCAL
9.3.1 – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
9.3.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual, no prazo de validade;
9.3.3 – Prova de regularidade para com as Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do licitante (faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão Quanto
à Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente), na forma da Lei;
9.3.4 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal engloba os seguintes documentos:
9.3.5 - Certificado de regularidade de situação perante o FGTS;
9.3.6 - Certificado de regularidade de situação perante o INSS (CND);
9.3.7 – Para se fazer representar na sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes, o
licitante deverá juntar no Envelope nº 01 procuração com poderes para tanto, podendo utilizar-se do
modelo do Anexo II, conforme item 9.1.1.

10 – ENVELOPE Nº 02 – DA PROPOSTA FINANCEIRA
10.1 – A proposta financeira deverá ser apresentada de forma não manuscrita, no formulário, sem
rasuras, emendas ou entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal em sua última folha e
rubricada nas demais, conforme Anexo V.
10.2 – A proposta deverá ter Declaração de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da
data da respectiva entrega, nos termos do § 3. º do artigo 64 da Lei n. º 8.666/93 e suas alterações, a
contar da data da sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes.
10.3 – Deverá constar o nome do representante da instituição bancária que firmará Contrato com a
Administração, bem como o nº do RG, CPF e cargo ocupado.
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10.3.1 – O instrumento público ou particular de procuração da instituição bancária, com firma
reconhecida, de que o(s) signatário(s) da Proposta Financeira e das Declarações tem poderes para
assumir em seu nome, o conteúdo das mesmas.
10.4 – A proposta MÍNIMA deverá ser no montante de 1.821 m2 (um mil oitocentos e vinte e um metros
quadrados), estipulando o valor do metro quadrado em R$ 1.648,12 (um mil seiscentos e quarenta e oito
reais e doze centavos), devendo o valor correspondente ser repassado diretamente à construtora
responsável pela realização da nova sede da Câmara Municipal de Manaus – CMM, obedecendo-se o
Cronograma Físico Financeiro de Medição da Obra, em equivalência ao quantitativo demonstrado no
Boletim de Medição, no prazo de 05 (cinco) dias após a autorização do Presidente da Câmara
Municipal.
10.4.1 – A proposta deverá incluir a doação de no mínimo 20 (vinte) computadores que apresentem
a seguinte configuração: Placa off board P-4 ou similar, processador 2.4 Ghz c/ som, rede 10/100,
placa de vídeo 64 MB, HD 80 GB, Drive 3 ½, 512 MB DDR 333 a 400 MHz RAM, Gabinete Kit ATX
com teclado ABNT2, mouse óptico, caixa e monitor 17”. Caixa de som.

11 – PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS

11.1 – Iniciada a sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes na data, horário e local
determinados no preâmbulo, não serão recebidos pela Comissão quaisquer envelopes retardatários.
11.2 – A abertura dos envelopes contendo documentos e proposta será realizada em ato público,
previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos membros da Comissão
de Licitação e pelos representantes das instituições bancárias licitantes presentes.
11.3 – Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos membros da Comissão e pelos
representantes presentes.
11.4 – Os documentos emitidos pela internet ficarão condicionados a verificação no mesmo veículo
eletrônico.
11.5 - Os procedimentos de julgamento da documentação e das propostas serão feitos nos termos da
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
11.6 – Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas
exigidos no Edital, que não foram apresentados na sessão pública de recebimento e abertura dos
envelopes, salvo a ocorrência do disposto no parágrafo 3º do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações.
11.7 – As propostas que permanecerem na competição serão classificadas levando-se em consideração
o quantitativo de metros quadrados (m²) ofertado, de forma decrescente, ou seja, da maior a menor
oferta dentre as aceitas.
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11.8 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será realizado sorteio em ato público, se
possível, na mesma sessão, com a convocação dos representantes das instituições bancárias licitantes,
conforme alude o parágrafo 2º do art. 45, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
11.9 – Não serão consideradas vantagens os serviços não solicitados neste edital.

12 – DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
12. 1 - É facultado a CMM, quando o convocado não assinar o instrumento contratual no prazo e nas
condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo
em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao
quantitativo por ele oferecido, de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação
independentemente das penalidades pertinentes, conforme previsto no art. 81 da Lei 8.666/93 e suas
alterações.

13 – DA CONTRATAÇÃO

13.1 – Será firmado contrato com a licitante vencedora, conforme Anexo I (Minuta do Contrato).
13.2 – A assinatura do Contrato pelo vencedor será feita através de convocação, obedecido o Artigo 64,
parágrafos 1. º, 2. º e 3.º da Lei 8.666/93 e suas alterações.
13.3 – A recusa da adjudicatária em assinar o Contrato, sem justificativa aceita pela Administração,
dentro do prazo estabelecido, implicará a aplicação das penalidades previstas na lei.
13.4 - Deverá a proponente vencedora, no ato de assinatura do Contrato:
13.4.1- Indicar o preposto que a representará durante a execução dos trabalhos, citando seu
cargo/função e telefones (fixo e móvel) para contato, bem como fac-símile.
13.4.2 - Apresentar os documentos exigidos por ocasião da convocação para subscrever o
Contrato.
13.5 – O prazo da permissão, objeto da presente licitação, será de 60 (sessenta) meses, contados da
data de assinatura do Contrato, entrando na posse no máximo em 30 (trinta) dias após a inauguração
da nova sede, sendo facultado a liberação da área concomitantemente a realização das obras de
construção da nova sede.
13.6 – As alterações contratuais obedecerão ao disposto na legislação pertinente, combinada com a Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
13.7 – Os serviços objeto da presente licitação somente poderão ser subcontratados mediante expressa
anuência da Permissionária.
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13.8 - A assinatura aposta no instrumento contratual pelo representante legal da instituição bancária
deverá ser reconhecida como AUTÊNTICA por ofício notarial, nas 04 (quatro) vias do contrato. A
despesa decorrente desse ato correrá por conta da contratada.
13.9 – Da obrigação da Contratada:
a) Obriga-se a adotar todas as medidas necessárias ao cumprimento ao item 2 deste Edital, em
até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da assinatura do Contrato, com exceção dos itens
relacionados com o posto de atendimento bancário, devendo para tal, abrir todas as contas
correntes, disponibilizar cartões magnéticos ou serviço de atendimento específico para que os
Servidores da Câmara Municipal de Manaus possam retirar/sacar suas remunerações;
b) Disponibilizar sistema de pagamento eletrônico de fornecedores, via remessa de arquivo, ou
lotes de arquivos, para depósito/disponibilização de pagamentos a fornecedores de bens e/ou
serviços da Câmara Municipal de Manaus, no mesmo prazo da alínea “a”;
c) Para a execução do contido no subitem anterior, os fornecedores de bens e serviços da Câmara
Municipal de Manaus providenciarão junto a Instituição Bancária, em qualquer uma de suas
agências, a abertura de contas correntes ou utilização de contas correntes já existentes, para os
devidos créditos. Aos Fornecedores que não se recadastrar, a Instituição Bancária
disponibilizará meios para que se proceda ao pagamento eletrônico e/ou retirada do numerário
em uma de suas agências;
d) Fornecer toda estrutura e montagem destinada à instalação do Posto de Atendimento Bancário
e de atendimento eletrônico, sendo que os projetos deverão ser submetidos e aprovados pelo
setor competente, designado pela administração da Câmara Municipal de Manaus – CMM. Ao
término do contrato, todas as benfeitorias e instalações realizadas no local destinado a
Contratada, serão incorporadas ao patrimônio da Contratante sem ônus;
e) Sanar quaisquer irregularidades na execução das estruturas, assim que notificada formalmente
pela Contratada;
f) Não será permitida nenhuma atividade distinta ou estranha ao objeto desta licitação, no local
destinado ao funcionamento do Posto de Atendimento Bancário e de atendimento eletrônico,
sendo vedada as suas cessões ou transferências sem autorização expressa da Administração
Municipal;
g) A Contratada será responsável por todos os encargos e obrigações concernentes às legislações
social, trabalhista, tributária, comercial, securitária ou previdenciária, que resultem ou venham a
resultar da execução deste Contrato, bem como por todas as despesas decorrentes da
instalação do Posto Bancário e sua posterior manutenção.
h) Emitir relatório mensal relativo aos pagamentos dos servidores;
i) Encaminhar os extratos mensais da Contratante, em via original, até o quinto dia útil do mês
subseqüente; e
j) Emitir DOC’s referentes a créditos não informados pelo Contratante.

14 – DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS
14.1 – De conformidade com o artigo 86 da Lei nº 8.666/93, a contratada, garantida a prévia defesa,
ficará sujeita à multa de 2% (dois por cento) sobre o objeto contratado, por dia de atraso em que, sem
justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, até o máximo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das
demais penalidades previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações.
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14.2 – Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a
contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) do objeto do contrato;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
14.3 – Se o valor da multa ou indenização devida não for depositado no banco, agência e conta
determinada pela administração da Câmara Municipal de Manaus – CMM, ficara sujeita a execução
judicial, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
14.4 – Após a aplicação de quaisquer penalidades previstas neste Capítulo, proceder-se-á a
comunicação escrita à instituição bancária, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as
penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição e informando
que o fato será registrado no SICAF.
14.5 – Após cada fase da licitação, os autos do processo ficam automaticamente à disposição dos
interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos.
14.6 – Os recursos serão dirigidos a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal em
Manaus – CMM, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
14.7 – Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes que poderão oferecer contra-razões
no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
15– DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
15.1 – Considerar-se-á extinto o Contrato nas seguintes hipóteses, sempre garantindo à permissionária
o amplo direito de defesa:
15.2 – Término do prazo de permissão, desde que não-prorrogado por convenção ou ocorrência de
hipótese legal.
15.3 – Rescisão unilateral, por inexecução contratual, nos termos do artigo 78 da Lei 8.666/93, ou por
inadimplemento das obrigações financeiras por parte da permissionária, nos termos que dispõe este
Edital e respectivo Contrato.
15.4 – Na hipótese de rescisão amigável ou judicial, nos termos dos incisos II e III e do artigo 79 da Lei
8.666/93 e suas alterações.
15.5 – Na hipótese de anulação do presente procedimento licitatório e seu respectivo Contrato.
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15.6 – O Contrato poderá, ainda, ser rescindido de pleno direito, sem necessidade de aviso ou
interpelação judicial, assegurada a ampla defesa, nos casos de:
15.6.1 – Transferência ou subpermissão de seu objeto, no todo ou em parte, sem consentimento por
escrito da permitente.
15.6.2 – Persistência por mais de 180 (cento e oitenta) dias de infração, após aplicação das multas
previstas anteriormente.
15.6.3 – Manifesta impossibilidade de cumprir as obrigações oriundas deste Edital e respectivo
Contrato.

16– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1 – O correspondente ao crédito financeiro oriundo da presente licitação será repassado diretamente
a construtora responsável pela realização da obra da nova sede Câmara Municipal de Manaus, na
forma do item 10.4 do presente edital.

17– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 – Toda e qualquer documentação deverá ser apresentada em língua portuguesa.
17.2 – Não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial do objeto da
presente licitação, sem a prévia autorização, por escrito da CMM, não eximindo a instituição bancária
contratada de suas responsabilidades e/ou obrigações derivadas da prestação de serviço. A fusão,
cisão ou incorporação, também, só serão admitidas com o consentimento prévio e por escrito da
Administração da CMM e desde que não afetem a boa prestação dos serviços.
17.3 – O Poder Público poderá revogar ou adiar esta licitação por razões de interesse público,
decorrentes de fatos supervenientes à sua abertura, devidamente comprovados, pertinentes e
suficientes para justificar tal conduta, ou ainda anula-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e fundamentado. Em ambos os casos, serão assegurados o
contraditório e a ampla defesa.
17.4 – Eventuais esclarecimentos adicionais sobre o presente Edital, poderão ser obtidos dirigindo-se
questionamento fundamentado e POR ESCRITO à Comissão de Licitação, em até 05 (cinco) dias que
antecederem a sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes.
17.5 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
documentação relativa a presente licitação.
17.6 - O prazo de convocação citado no item 12.1 deste Edital, poderá ser prorrogado, uma única vez,
por igual período, quando solicitado pela parte, antes de seu termo final, desde que as razões
apresentadas sejam aceitas pela CMM.
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17.7 – Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do começo e incluir-se-á o do vencimento, e
considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário neste
Edital.
17.8 – Para efeito de habilitação, a Certidão que não contiver prazo de validade, expresso no
documento, será considerada com validade de 30 (trinta) dias contados a partir da emissão da mesma.
17. 9 – Não serão admitidas nesta licitação, as instituições bancárias suspensas ou impedidas de licitar,
bem como as que estiverem em regime de falência.
17.10 – Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a CMM, o licitante que não o fizer
até o 2º (segundo) dia útil antes da data estabelecida no preâmbulo deste Edital, para a entrega dos
envelopes de documentos.
17.11 - Os pedidos de impugnação do Edital deverão dar entrada no Protocolo da CMM e somente
serão conhecidos, se atendidos os requisitos estabelecidos nos parágrafos primeiro e segundo do art.
41 da Lei 8.666/93, não tendo o condão de paralisar o certame.
17.12 – Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de 10 (dez) dias úteis, contados a
partir do recebimento da notificação, sem justificativa por escrito, aceita pela Administração, caducará o
seu direito de vencedora, sujeitando-se às penalidades previstas nesta licitação.
17.13 - Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, o objeto da presente licitação poderá ser
adjudicado às licitantes remanescentes, na ordem de classificação, nas mesmas condições propostas
pela licitante vencedora, inclusive quanto a prazo e preço atualizado, ou revogar a licitação.
17.14 – Os prazos serão contatos excluindo-se o dia do seu início (dia da publicação ou da ciência por
outro meio) e incluindo-se o dia do seu vencimento.
17.15 – Constitui motivo justo para a inabilitação e desclassificação da proponente, ou rescisão do
Contrato, a falsidade de qualquer documento, dado ou declaração fornecido ou prestado pela
Proponente, sem prejuízo da aplicação da penalidade cabível e representação ao Ministério Público
com fins penais.
17.16 – A participação nesta licitação, em qualquer de suas fases, implica a plena aceitação de todas as
suas cláusulas e condições.
17.17 - A fiscalização do objeto da presente Concorrência Pública e Contrato será efetuada pela
administração da Câmara Municipal de Manaus – CMM.
17.18 – Fazem parte do presente Edital:
ANEXO I – Minuta do Contrato;
ANEXO II – Modelo de Procuração;
ANEXO III – Modelo de Declaração de Concordância dos Termos do Edital;
ANEXO IV – Declaração de Idoneidade e de não empregar menor de 18 (dezoito) anos; e
ANEXO V – Modelo de Formulário de Apresentação de Proposta.
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17.19 – Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus para dirimir qualquer questão oriunda do presente
contrato ou de sua execução, renunciando, a CONTRATADA e seus sucessores, a qualquer título, a
qualquer outro Foro, por mais especial que seja.
Manaus, ___ de _______ de 2006.

FRANCY LITAIFF ABRAHIM
Presidente da Comissão Permanente de Licitação/CMM.
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ANEXO I
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2006 – CPL/CMM
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
Contrato que entre si celebram a Câmara Municipal de Manaus e
a instituição bancária _______________________________, na
qualidade de contratante e contratada, respectivamente, para o
fim expresso nas cláusulas que o integram.
Aos ___ (_____) dias do mês de _____ do ano dois mil e seis (2006), nesta cidade de Manaus, o
Município de Manaus, através da Câmara Municipal de Manaus, doravante designada
CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente – o Vereador MARCO ANTÔNIO SOUZA
RIBEIRO DA COSTA, casado, RG n.º 1549061-0 – SSP/SP e CPF n.º 093.312.698-03, residente e
domiciliado nesta cidade, na Rua da Paz, n.º 3003, Quadra D, casa 5 – Residencial House Ville –
Alameda Círius – Nova Esperança – CEP.: 69037-580; e a Instituição bancária
_____________________, daqui por diante denominada CONTRATADA, pessoa jurídica de direito
privado, com os seus atos constitutivos registrados da Junta Comercial em __/__/______, sob o n.º
__________________, sediada nesta cidade na _________(endereço)______, N.º _____ – __(bairro)__
– CEP ________, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ sob o n.º
_________________, inscrição estadual n.º ____________ e municipal n.º _____________, neste ato
representada pelo(a) Senhor(a) _____________________________, _(nacionalidade)_, _(estado civil)_,
_(profissão)_, Portador(a) do RG n.º _________ –
(Órgão Expedidor)/(U.F) e CPF n.º
_________________, residente e domiciliado(a) nesta cidade à _________(endereço)______, N.º
_____ – __(bairro)__ – CEP ________, em conseqüência do Processo Licitatório na modalidade
Concorrência Pública n.º 002/2006 – CPL/CMM, cuja homologação e adjudicação foi publicada no Diário
Oficial do Município, edição n.º ____, do dia __/ __/2006 – Municipalidades; tendo em vista o que consta
no Processo Administrativo n.º 0899/06, doravante denominado PROCESSO, é assinado o presente
CONTRATO PARA PRESTAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIÇO SOBRE O ATIVO DA CMM,
PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES, BEM COMO AOS
FORNECEDORES DE BENS/PRODUTOS E PRESTADORES DE SERVIÇO À CMM, conforme minuta
aprovada, integrante do processo licitatório já referido, na presença das testemunhas adiante
nominadas, o qual se regerá pelas normas da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 8.883, de 8 de junho de 1994, pela legislação civil aplicável, no que couber, e
pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto da presente licitação a seleção de entidade bancária objetivando a
prestação exclusiva de serviço sobre o processamento do pagamento de vencimentos aos servidores,
bem como aos fornecedores de bens/produtos e prestadores de serviço da CMM, pelo período de 60
(sessenta) meses, dos seguintes serviços:
a) efetuar o pagamento dos servidores pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Manaus – CMM, efetivos, comissionados, assessores parlamentares,
regime de direito administrativo e vereadores, em número aproximado de 1.390 (um mil
trezentos e noventa) servidores (referente mês de abril/2006), podendo ocorrer
variações, para mais ou para menos, ao longo do período do contrato, além dos
desdobramentos de matrículas em função de convocações, com taxas abaixo dos
valores de mercado;
b) instalação de um posto de atendimento bancário na nova sede da Câmara Municipal
de Manaus – CMM, com no mínimo 02 (dois) caixas de atendimento, com horário de
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funcionamento definido entre 9h e 15h, ininterruptamente, nos dias úteis. O prazo para
a instalação do posto de atendimento bancário será de até 60 (sessenta) dias, a contar
da inauguração da nova sede do Poder Legislativo Municipal;
c) instalar 03 (três) terminais de consulta eletrônica, localizados em pontos estratégicos
na nova sede. O prazo para a instalação dos postos de atendimento eletrônico será o
mesmo constante da alínea “b”. Se ao longo da vigência do contrato a Câmara
Municipal de Manaus – CMM entender necessária a instalação de mais postos de
atendimento eletrônico, a licitante vencedora deverá providenciar no prazo máximo de
30 (trinta) dias úteis a contar da notificação;
d) conceder cartão de débito para aquisição exclusiva de combustível aos vereadores e
administrativo da Câmara Municipal de Manaus – CMM no valor mensal de R$
100.000,00 (cem mil reais), sem ônus de anuidade, isento de pagamento de taxa de
seguridade por roubo ou perda do cartão, com limite individual de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) mensais;
e) apresentar programa para recuperação de crédito para os servidores efetivos da
Câmara Municipal de Manaus – CMM, com taxas de juros abaixo do mercado, em
forma de empréstimo consignado, com prazos de até 36 meses, para servidores
efetivos e vereadores no limite do respectivo mandato;
f) programa de concessão de linha de crédito para os servidores e vereadores da
Câmara Municipal de Manaus – CMM objetivando a aquisição de equipamento de
informática a juros abaixo do mercado, como parceiro da inclusão digital, observado o
critério cadastral utilizado pela instituição bancária;
g) fica vedada a cobrança direta dos servidores nas contas salários, referente a débitos
anteriores à celebração do contrato resultante da presente licitação.
Parágrafo Primeiro: A instituição financeira selecionada terá exclusividade na prestação dos serviços
referidos nas alíneas anteriores, durante a duração do contrato.
Parágrafo Segundo: Fica a cargo da licitante vencedora os serviços de reforma, remodelação e
instalação física, elétrica, lógica e telefonia no local destinado a instalação do posto de
atendimento, que deverá respeitar as normas referentes aos portadores de deficiência,
compreendendo o espaço físico disponibilizado pela Câmara Municipal de fácil acesso
ao público e à circulação principal do edifício administrativo.
Parágrafo Terceiro: A licitante vencedora deve apresentar declaração de que não cobrará tarifas
bancárias sobre a(s) conta(s) mantida(s) em nome da Câmara Municipal de Manaus e a
movimentação da(s) mesma(s), durante a vigência do contrato, bem como de que o
pagamento dos servidores não implicará em qualquer custo para a Câmara.
CLAÚSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
O Bem aludido na Cláusula Primeira deste Contrato deverá ser utilizado pelo
PERMISSIONÁRIO única e exclusivamente para a finalidade específica deste Contrato.
Parágrafo Primeiro: Toda a estrutura e montagem destinada à instalação do Posto de Atendimento
Bancário e de atendimento eletrônico correrá por conta da permissionária, sendo que os
projetos deverão ser submetidos e aprovados pelo setor competente, designado pela
administração da Câmara Municipal de Manaus – CMM.
1.1 Ao término do contrato, todas as benfeitorias e instalações realizadas no local
destinado a instalação do Posto de Atendimento Bancário serão incorporadas
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ao patrimônio da Câmara Municipal de Manaus – CMM, sem ônus para a
CMM.
Parágrafo Segundo: Em Caso de constatação de irregularidades na execução das estruturas, a
permissionária se obriga a saná-las imediatamente.
Parágrafo Terceiro: Não será permitida nenhuma atividade distinta ou estranha ao objeto desta
licitação, no local destinado ao funcionamento do Posto de Atendimento Bancário e de
atendimento eletrônico, sendo vedada as suas cessões ou transferências sem
autorização expressa da Administração Municipal.
Parágrafo Quarto: No caso dos equipamentos de atendimento eletrônico instalados apresentarem
defeito ou mau funcionamento, deverá a contratada consertá-los no prazo máximo de
12 (doze) horas, a contar da notificação formal, ou substituí-los por equipamentos em
perfeito funcionamento no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, também a contar
da notificação formal. Os equipamentos instalados deverão estar em perfeito estado de
funcionamento, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do tempo em que exigida
sua disposição.
Parágrafo Quinto: Os serviços de vigilância e de limpeza dos postos de atendimento eletrônico e do
Posto de Atendimento Bancário, bem como seguros de qualquer natureza relativo aos
espaços públicos em que instalados, serão de inteira responsabilidade da
permissionária.
Parágrafo Sexto: O prazo da permissão de uso do bem público, para a exploração de serviços
bancários, será de 60 (sessenta) meses.
CLAÚSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO
DE FOLHA DE PAGAMENTO
A PERMISSIONÁRIA, salvo as deteriorações naturais ao uso e ao tempo, obriga-se a
manter o serviço deste instrumento em perfeito funcionamento, respondendo pelas exigências dos
Poderes Públicos a que der causa.
Parágrafo Primeiro: A instituição deverá ter sistema informatizado para que todas as operações sejam
processadas por meio eletrônico e on line (todas as despesas de adaptação, se
necessárias, correrão por conta da instituição financeira vencedora).
Parágrafo Segundo: A instituição financeira deve apoiar e inovar sempre os produtos e serviços
oferecidos aos servidores da Câmara Municipal de Manaus – CMM.
Parágrafo Terceiro: A instituição financeira deverá oferecer aos servidores da Câmara Municipal de
Manaus que receberem vencimento até R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais um pacote
de serviços, cuja tarifa mensal não poderá exceder a R$ 12,00 (doze reais). Se
necessário este valor poderá ser reajustado, desde que com a concordância da Câmara
Municipal de Manaus e com a comunicação prévia aos servidores de no mínimo 30
(trinta) dias.
Parágrafo Quarto: O pacote de serviços compreenderá, no mínimo, os seguintes produtos/serviços:
a) Abertura de conta corrente;
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b)
c)
d)
e)

Manutenção de conta corrente;
01 (um) extrato mensal;
01 (um) extrato semanal emitido em terminal eletrônico;
25 (vinte cinco) saques mensais nos terminais de auto atendimento, desde que a conta
apresente saldo positivo;
f) Pagamentos diversos (caixas/auto-atendimento);
g) Renovação de cadastro e limite de Cheque Especial;
h) Fornecimento e manutenção de cartão de débito e cartão de crédito, desde que aprovado
pela operadora;
i) 01 (um) talão de cheques ao mês, com 20 (vinte) folhas.
Parágrafo Quinto: Para os servidores que recebem sua remuneração em conta exclusivamente salário,
não será cobrada taxa de serviços.
Parágrafo Sexto: Será concedido à Contratada vencedora do presente certame o direito de
disponibilizar aos servidores efetivos e vereadores no prazo do respectivo mandato,
empréstimos em consignação na folha de pagamento.
a) A taxa de juros a ser praticada para os empréstimos em consignação será
negociada entre a Câmara Municipal de Manaus e a Contratada vencedora
do presente certame.
Parágrafo Sétimo: Os servidores e vereadores poderão transferir os valores depositados em conta
salário para outra conta bancária de outra instituição financeira da qual seja titular,
observadas as regras do Banco Central Brasil.
Parágrafo Oitavo: Os créditos a serem lançados, nas contas correntes dos servidores da Câmara
Municipal de Manaus – CMM, nos termos deste Edital, serão os valores líquidos das
folhas de pagamento mensal, 13º (décimo terceiro) salário, férias e demais créditos
originários da relação de vínculo entre os servidores, os vereadores e a Câmara
Municipal de Manaus – CMM.
Parágrafo Nono: A Câmara Municipal de Manaus – CMM enviará a relação nominal dos servidores,
contendo os dados necessários para o pagamento, com antecedência de 02 (dois) dias
úteis, da data do crédito.
Parágrafo Décimo: A Câmara Municipal de Manaus – CMM determinará a data dos créditos,
disponibilizando os recursos financeiros com antecedência mínima de 01 (um) dia da
seguinte maneira:
D-1 = data para ser repassado o arquivo
D0 = data da entrega dos recursos da Contratante para a Instituição Financeira
Contratada
D+1= crédito na conta do servidor, disponível para saque. O processamento do crédito
deverá ser feito a contar da 24h de D0.
Parágrafo Décimo Primeiro – A Pirâmide Salarial (valor e quantidade de funcionários por faixa salarial)
é definida da seguinte forma:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

R$ 300,00 a R$ 699,99
R$ 700,00 a R$ 1.199,99
R$ 1.200,00 a R$ 1.999,99
R$ 2.000,00 a R$ 3.999,99
R$ 4.000,00 a R$ 7.999.99
Acima de R$ 8.000,00

- 280 servidores
- 359 servidores
- 265 servidores
- 367 servidores
- 91 servidores
- 28 servidores

Parágrafo Décimo Segundo – O orçamento total da Câmara Municipal de Manaus para o ano de 2006
é de R$ 45.812.000,00 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e doze mil reais), sendo
acrescido no decorrer do ano do valor oriundo do excesso de arrecadação do ano
anterior.
Parágrafo Décimo Terceiro - A cada ano de vigência do contrato o orçamento anual da Câmara
Municipal é majorado em cerca de 15% (quinze por cento).
CLAÚSULA QUARTA - DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA:
a) Obriga-se a adotar todas as medidas necessárias ao cumprimento ao item 2 deste Edital, em até
30 (trinta) dias corridos, contados a partir da assinatura do Contrato, com exceção dos itens
relacionados com o posto de atendimento bancário, devendo para tal, abrir todas as contas
correntes, disponibilizar cartões magnéticos ou serviço de atendimento específico para que os
Servidores da Câmara Municipal de Manaus possam retirar/sacar suas remunerações;
b) Disponibilizar sistema de pagamento eletrônico de fornecedores, via remessa de arquivo, ou
lotes de arquivos, para depósito/disponibilização de pagamentos a fornecedores de bens e/ou
serviços da Câmara Municipal de Manaus, no mesmo prazo da alínea “a”;
c) Para a execução do contido no subitem anterior, os fornecedores de bens e serviços da Câmara
Municipal de Manaus providenciarão junto a Instituição Bancária, em qualquer uma de suas
agências, a abertura de contas correntes ou utilização de contas correntes já existentes, para os
devidos créditos. Aos Fornecedores que não se recadastrar, a Instituição Bancária
disponibilizará meios para que se proceda ao pagamento eletrônico e/ou retirada do numerário
em uma de suas agências;
d) Fornecer toda estrutura e montagem destinada à instalação do Posto de Atendimento Bancário
e de atendimento eletrônico, sendo que os projetos deverão ser submetidos e aprovados pelo
setor competente, designado pela administração da Câmara Municipal de Manaus – CMM. Ao
término do contrato, todas as benfeitorias e instalações realizadas no local destinado a
Contratada, serão incorporadas ao patrimônio da Contratante sem ônus;
e) Sanar quaisquer irregularidades na execução das estruturas, assim que notificada formalmente
pela Contratada;
f)

Não será permitida nenhuma atividade distinta ou estranha ao objeto desta licitação, no local
destinado ao funcionamento do Posto de Atendimento Bancário e de atendimento eletrônico,
sendo vedada as suas cessões ou transferências sem autorização expressa da Administração
Municipal;
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g) A Contratada será responsável por todos os encargos e obrigações concernentes às legislações
social, trabalhista, tributária, comercial, securitária ou previdenciária, que resultem ou venham a
resultar da execução deste Contrato, bem como por todas as despesas decorrentes da
instalação do Posto Bancário e sua posterior manutenção;
h) Emitir relatório mensal relativo aos pagamentos dos servidores;
i)

Encaminhar os extratos mensais da Contratante, em via original, até o quinto dia útil do mês
subseqüente; e

j)

Emitir DOC’s referentes a créditos não informados pelo Contratante.

CLÁUSULA QUINTA – DA CESSÃO DOS SERVIÇOS
A PERMISSIONÁRIA não poderá ceder ou transferir a terceiros a permissão ora
avençada sem o prévio e expresso consentimento do PERMITENTE.
Parágrafo Único: A vedação consignada no caput desta cláusula não se aplica à cessão do serviço
permitido para instituições bancárias do Grupo Financeiro, a qual fica desde já
autorizada.

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO DE PERMISSÃO
O presente contrato é de R$_____________ (_______________________________) o
metro quadrado, que deverá ser repassado diretamente à construtora responsável pela realização da
nova sede da Câmara Municipal de Manaus – CMM, obedecendo-se o Cronograma Físico Financeiro de
Medição da Obra, em equivalência ao quantitativo demonstrado no Boletim de Medição no prazo de 5
(cinco) dias após autorização do Presidente da Câmara Municipal de Manaus – CMM.

CLAÚSULA SÉTIMA – DA DURAÇÃO DA PERMISSÃO
A permissão será realizada pelo período de 60 (sessenta) meses, que será contado a
partir da data da assinatura do contrato.

CLAÚSULA OITAVA – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Em face do estabelecido neste Contrato, não decorrerá qualquer vínculo empregatício
entre a Câmara Municipal de Manaus e o pessoal disponibilizado para atender os serviços contratados e
disponibilizados pela PERMISSIONÁRIA.
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CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E MULTAS
Caso a Instituição se torne inadimplente pela falta de execução total ou parcial do
presente contrato serão aplicadas isolada ou cumulativamente as sanções constantes da Lei nº
8.666/93.
Parágrafo Primeiro: De conformidade com o artigo 86 da Lei nº 8.666/93, a contratada, garantida a
prévia defesa, ficará sujeita à multa de 2% (dois por cento) sobre o objeto contratado,
por dia de atraso em que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, até o
máximo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei
8.666/93 e suas alterações.
Parágrafo Segundo – Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste
Contrato, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) do objeto do contrato;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 24 (vinte e quatro) meses;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
Parágrafo Terceiro – Se o valor da multa ou indenização devida não for depositado no banco, agência
e conta determinada pela administração da Câmara Municipal de Manaus – CMM, ficara
sujeita a execução judicial, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
Parágrafo Quarto – Após a aplicação de quaisquer penalidades previstas neste Capítulo, proceder-se-á
a comunicação escrita à instituição bancária, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial
(excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento
legal da punição e informando que o fato será registrado no SICAF.
CLAÚSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO E EXTINÇÃO DO CONTRATO
A CONTRATANTE reconhece os direitos da CONTRATADA, em caso de rescisão
administrativa, previstos no artigo 77, da Lei 8.666/93. Em casos de inexecução total ou parcial do
ajuste, a Contratada estará sujeita às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações, bem como demais legislações e normas aplicáveis.
Parágrafo Primeiro: Considerar-se-á extinto o Contrato nas seguintes hipóteses, sempre garantido à
permissionária o amplo direito de defesa.
a) Término do prazo de permissão, desde que não-prorrogado por convenção ou ocorrência de
hipótese legal.
b) Rescisão Unilateral, por inexecução contratual, nos termos do artigo 78 da Lei 8.666/93 e
suas alterações, ou por inadimplemento das obrigações financeiras por parte da
PERMISSIONÁRIA, nos termos que dispõe este Edital e respectivo Contrato.
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c) Na hipótese de rescisão amigável ou judicial, nos termos do inciso II e III do artigo 79 da Lei
8.666/93 e suas alterações.
d) Na hipótese de anulação do presente procedimento licitatório e seu respectivo contrato.
Parágrafo Segundo: O Contrato poderá, ainda, ser rescindido de pleno direito, sem necessidade de
aviso ou interpelação judicial ou extra judicial, assegurada a ampla defesa, nos casos de:
a)

Transferência ou subpermissão de seu objeto, no todo ou em parte, sem consentimento
por escrito da Permitente.

b)

Persistência por mais de 180 (cento e oitenta) dias de infrações, após aplicação das
multas previstas na cláusula anterior.

c)

Manifesta impossibilidade de cumprir as obrigações oriundas deste Edital e respectivo
Contrato.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
Obriga-se a CONTRATADA, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento de todas
as Cláusulas e condições do presente Contrato, e elege seu domicílio contratual o da cidade de
Manaus, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE
O presente contrato será publicado sob a forma de extrato no Diário Oficial do Município,
até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela
data e a referida publicação será providenciada pela CONTRATANTE, responsável pelas respectivas
despesas, nos termos do parágrafo único do Art. 61 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.
Manaus, ___ de ____________ de 2006.
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS
CONTRATANTE

CONTRATADA

______________________________________
MARCO ANTÔNIO SOUZA R. DA COSTA
Presidente

___________________________________

TESTEMUNHAS:
1.____________________________________

2.__________________________________
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ANEXO II
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2006 – CPL/CMM
MODELO DE PROCURAÇÃO

A/C COMISSÃO PERMANANTE DE LICITAÇÃO

A instituição bancária......................................................................, neste ato representada pelo
Sr........................,
portador
de
cédula
de
identidade
nº.....................................,
CPF
nº.............................., nomeia seu bastante procurador o Sr........................, portador de cédula de
identidade nº....................................., CPF nº.............................., conferindo-lhe todos os poderes
necessários para a prática de quaisquer atos relacionados com a Concorrência Pública nº 002/2006 –
CPL/CMM, assim como os poderes específicos para rubricar a documentação e propostas, apresentar
reclamações, impugnações ou recursos e assinar atas.

Local e data

(nome e assinatura do representante legal)
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ANEXO III
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2006 – CPL/CMM
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DOS TERMOS DO EDITAL

_________________________________________________________________________________,
(razão social da instituição bancária)
CNPJ, com sede a <Endereço completo: Rua/Avenida, nº, Bairro, Cidade/UF>, por seu representante
legal, subscritor da presente, em atenção aos termos da Concorrência Pública nº 002/2006 – CPL/CMM,
resultado do Processo Administrativo nº 0899/06, DECLARA:

1. Ter conhecimento e concordar expressamente com todos os itens e exigências do Edital da
Concorrência Pública nº 002/2006 – CPL/CMM, resultado do Processo Administrativo nº 0899/2006, dos
serviços a serem executados e da minuta do contrato apensado, comprometendo-se a cumprir os
prazos previstos no instrumento convocatório, bem como estar ciente que, na hipótese de não dispor de
taxas ou outros custos em condições de igualdade ou vantagem em relação às praticadas no mercado,
estará a contratante liberada para contratar com outra instituição financeira.

2. Na execução do contrato oriundo do presente processo licitatório, a contratada não terá nenhum
ônus nas operações do objeto contratado, quer sejam em forma de tarifas, taxas, adicionais a qualquer
título, etc.

3. Ser responsável exclusiva por todos os bens e serviços colocados à disposição da Contratante, bem
como por todos os danos eventualmente causados à contratante e a terceiros pela execução do objeto
contratado.
Por ser verdade, firmamos a presente.
_______________, ___ de __________ de 2006.

_________________________________________
Nome Completo
Cargo ou função na Instituição
CPF nº ___________
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ANEXO IV
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2006 – CPL/CMM
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE NÃO EMPREGAR MENORES

A/C COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Referente à Concorrência Pública nº 02/2006 – CPL/CMM.

______________________________________________________________________________,
(razão social da instituição bancária)
inscrito no CNPJ nº.................................................., por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr.(a).......................................................,
portador
da
Carteira
de
Identidade
nº
..............................................., CPF nº....................., DECLARA que:
a)
b)

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório, bem como ter
ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, e
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27
de outubro de 1999, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (

).

Manaus, de ....................................de 2006.

_______________, ___ de __________ de 2006.

_________________________________________
Nome Completo
Cargo ou função na Instituição
CPF nº ___________
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ANEXO V
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2006 – CPL/CMM
MODELO DE FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
A/C COMISSÃO PERMANANTE DE LICITAÇÃO
Referente à Concorrência Pública nº 002/2006.
A Instituição bancária _____________________________________________________, estabelecida
na
Rua/Avenida_________________________________________,
cidade
_______________________________, estado do ____________________________________, CNPJ
nº _______________________________________________ neste ato representada por seu(s)
gerente(s)/presidente(s), diretor(es), Sr.(a) ________________________________, portador(es) de
cédula de identidade nº(s)_______________________, CPF nº(s) _________________, apresenta
abaixo sua proposta financeira, declarando sua concordância com todas as disposições estabelecidas
no Edital de Concorrência Pública nº 02/2006 – CPL/CMM:
Para prestar os serviços em conformidade com o discriminado no Edital da Concorrência Pública n.º
02/2006 – CPL/CMM, pelo período de 60 (sessenta) meses, contados da data de assinatura do contrato,
a Instituição bancária__________________________________________________ propõe o valor
líquido de R$ ___________ (_____________________________________________) pelo metro
quadrado, a ser repassado diretamente à construtora responsável pela realização da nova sede da
Câmara Municipal de Manaus – CMM, obedecendo –se o Cronograma Físico Financeiro de Medição da
Obra, em equivalência ao quantitativo demonstrado no Boletim de Medição, no prazo de 05 (cinco) dias
após a autorização do Presidente da Câmara Municipal de Manaus.
A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.

______________________, ________ de __________________, de 2006.

___________________________________________.
(assinatura do dirigente da instituição bancária)

___________________________________________.
(nome completo do dirigente da instituição bancária)
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