
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 02/2016

O MUNICÍPIO DO CAMAÇARI, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
- SECAD, com esteio nas suas atribuições legais, vem através da Comissão constituída pela Portaria
n.º 32/2016, tornar público para conhecimento dos interessados que realizará INSTITUIÇÕES BAN-
CÁRIAS E OU FINANCEIRAS PARA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, CAR-
TÕES DE CRÉDITO E INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/MAG-
NÉTICOS (CARTÃO CONVÊNIO/TICKET).

1. DA REGÊNCIA NORMATIVA 

1.1 Os procedimentos do presente Chamamento Público serão regidos por: 
1.1.1. Constituição Federal, de 05/10/1988;
1.1.2. Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e alterações posteriores;
1.1.3. Lei nº 10.820, de 17/12/2003 e alterações posteriores;
1.1.4. Decreto nº 4.840, de 17/12/2003  
 

2. DO OBJETO 

2.1 Constitui objeto do presente Edital de Chamamento Público, a Contratação de  INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS  E  OU FINANCEIRAS  PARA  CONCESSÃO  DE  EMPRÉSTIMOS  CONSIGNADOS,
CARTÕES DE CRÉDITO E INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICO-
MAGNÉTICOS (CARTÃO CONVÊNIO/TICKET), COM ADIMPLEMENTO MEDIANTE DESCONTO
EM FOLHA DE PAGAMENTO.

2.2 A descrição detalhada dos serviços objeto deste chamamento público encontra-se detalhada no
Termo de Referência - Anexo I deste Edital. 

3. DA RETIRADA DO EDITAL 

3.1 O Edital estará disponível, a partir da data de sua publicação, na Sala da Coordenadoria de Servi-
ços e Gestão de Contratos, situada à Rua Francisco Drumond, s/n, Centro, Camaçari/BA.

4. DO ENDEREÇO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

4.1 Os interessados deverão apresentar a sua documentação na sala da Comissão Portaria 32/2016,
situada à  Rua Francisco Drumond, S/N, Centro Administrativo, Centro, Camaçari/BA, telefone: (71)
3621-6835 / 3621-6692 no dia e no horário indicados no subitem 6.1. 

5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 

5.1 Poderão participar deste chamamento público as Instituições bancarias e ou financeiras auto-
rizada a conceder empréstimo e/ou cartão de crédito, que estejam atuando nos termos da legisla-
ção vigente, cuja finalidade e ramo de atuação permitam a realização do objeto deste chamamento
público. 

5.2 A inscrição no procedimento de chamamento público implica na manifestação do interesse em
participar do respectivo processo junto à Secretaria Municipal da Administração- SECAD e na aceita -
ção e submissão a todas as normas e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem
como aos atos normativos pertinentes, independentemente de declaração expressa.
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6. DA ENTREGA DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO

6.1 As Instituições bancarias e ou financeiras autorizada a conceder empréstimo e/ou cartão de crédi-
to que desejarem participar deste chamamento público deverão, na data, horário e local, abaixo indi-
cados, apresentarem a sua documentação:

DATA: De 04 a 08 de Abril de 2016. 
HORÁRIO: Das 08:00 às 12:00; Das 13:00 às 17:00 horas
LOCAL: Coordenadoria de Serviços e Gestão de Contratos – CGC. Secretaria 
da Administração – SECAD – Situada na Rua Francisco Drumond S/N – Centro 
Administrativo – Centro. Camaçari – Ba.

6.2 Todos os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados em envelope lacrado, opa-
co, contendo na parte frontal:

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2016 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
DOCUMENTAÇÃO

6.3 Reputa-se credenciada a pessoa física regularmente designada para representar o interessado no
presente processo de chamamento público.

6.3.1 O credenciamento de sócios far-se-á através da apresentação de cópia simples do RG, do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado do docu-
mento de eleição e posse dos administradores, todos devidamente acompanhados dos seus originais.

6.3.2 O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação da cópia simples do RG
acompanhada da original, procuração por instrumento público ou particular que contenha poderes de
representação da pessoa jurídica, devendo ser exibida, no caso de procuração particular, a prova da
legitimidade de quem outorgou os poderes.

6.3.3 Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados em original, cópia au-
tenticada por cartório competente ou cópia simples acompanhada do original para que seja autentica-
da por servidor da Comissão ou por publicação em órgão da imprensa oficial.

6.4 As informações prestadas, assim como a documentação entregue são de inteira responsabilidade
do interessado, cabendo-lhe certificar-se, antes da sua inscrição, de que atende a todos os requisitos 
para participar do processo de chamamento público. 

6.5 A apresentação da documentação implica na aceitação e submissão do interessado em participar
do processo de chamamento público junto ao Município do Camaçari, independentemente de declara-
ção expressa a todas as normas e condições estabelecidas neste Edital.

6.6 Não havendo expediente na data marcada, o recebimento dos envelopes dar-se-á no primeiro dia 
útil subsequente, mantidos o horário e o local de realização, salvo disposições em contrário. 

7. DA DOCUMENTAÇÃO 
 
7.1 Os documentos necessários à participação neste chamamento público deverão estar com prazo 
vigente, à exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, podendo ser apresenta-
dos em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da 
Administração, à vista dos originais, ou publicação em órgãos da imprensa oficial. 

7.1.1 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios e, inexistindo esse prazo, reputar-se-ão 
válidas por  90 (noventa) dias, contados da data de sua expedição. 
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7.2 No ato da inscrição, o interessado deverá apresentar, obrigatoriamente, além daqueles expressa-
mente relacionados no item 7.3, os seguintes documentos: 
a) Declaração de inexistência de fato impeditivo da participação no Chamamento Público ou de con-
tratação com entidade pública - Anexo II do Edital. 
b) Dados do representante legal (nome, número de identidade e do CPF), com poderes específicos
para assinar o Termo de Acordo, conforme Anexo III deste Edital. 

7.3 Para participação neste chamamento público será exigida a seguinte documentação: 

7.3.1 Documentação relativa à habilitação jurídica: 
a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de elei-
ção de seus administradores; 
b) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;

7.3.2 Documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresen-
tação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprova-
da pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

7.3.3 Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. (Incluído pela
Lei nº 9.854, de 1999), conforme modelo de declaração contido Anexo IV deste Edital

7.3.4 Proposta comercial, que deverá ser redigida em papel timbrado do licitante, por meio mecâni-
co ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita
observância às especificações do edital, assinada a última folha e rubricada nas demais pelo seu titu -
lar ou representante legal.

7.4 As certidões extraídas pela internet somente terão validade se confirmada sua autenticidade.

8. DA ANÁLISE E DO JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

8.1 A comissão efetuará a análise da documentação e proposta e emitirá parecer conclusivo quanto
está apta ou não a participação no chamamento. 

8.2 Serão inabilitados os interessados que deixarem de apresentar qualquer documentação obrigató-
ria exigida no Edital. 

8.3 O resultado do chamamento será publicado no Diário Oficial do Município (DOM). 

9. DO CHAMAMENTO PARA ASSINATURA DO TERMO DE ACORDO 

9.1 A Secretaria Municipal da Administração - SECAD convocará as instituições selecionadas para
assinar o Termo de Acordo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convoca-
ção, sob pena de decair do direito à contratação. 
 
9.2 O prazo estabelecido no subitem 10.1 para assinatura do Termo de Acordo poderá ser prorrogado
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uma única vez, por igual período, quando solicitado pelas instituições durante o seu transcurso e des-
de que ocorra motivo justificado e aceito pela SECAD. 

9.3 No ato da assinatura do termo, o credenciado deverá apresentar documento de procuração devi -
damente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o referido instrumento
em nome das instituições.

10. DO TERMO DE ACORDO 

10.1 A elaboração do Termo de Acordo de prestação de serviços ficará condicionada à apresentação
e à validade das certidões negativas de débito do INSS (CND), do FGTS (CRF), de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho e de regularidade com as Fazendas Federal, Esta-
dual e Municipal, devidamente atualizadas. 

10.2 O Termo de Acordo estabelecerá as condições de prestação de serviço e os direitos e obriga-
ções das partes, respeitando a autonomia técnica e financeira da instituição selecionada na execução
dos serviços, que deverá assumir o risco da atividade desempenhada de maneira independente. 
 
10.3 As instituições selecionadas  serão submetidas às condições previstas neste Edital e pactuadas
no Termo de Acordo, quando da sua celebração. 
 
10.4 As instituições selecionadas deverão manter as condições de habilitação durante o período de
contratação e vigência do Termo de Acordo. 

10.5 As demais disposições estão previstas na minuta do Termo de Acordo anexo a este Edital, do
qual é parte integrante, independentemente de transcrição. 

11. DA VIGÊNCIA DO TERMO DE ACORDO E REAJUSTE 

11.1. Com vistas a garantir melhores condições para aquisição dos serviços, o Termo de Acordo terá
vigência inicial de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de, no máximo, 60 (sessenta) dias da
data de sua assinatura, podendo ser renovado por acordo entre as partes, nos termos deste Edital.

11.2. Os critérios de reajuste anual e repactuação, para os serviços em contratação, obedecerão à le-
gislação em vigor, podendo estar adstrito à variação dos custos, visando à manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro. 
 
11.3. Os reajustes, quando pleiteados pelas instituições, deverão ser negociados em conjunto com o
Município, por intermédio da Secretaria da Administração- SECAD.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 O presente chamamento público não importa necessariamente em contratação, podendo o Muni-
cípio revogá-lo, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente
comprovado ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e funda-
mentado publicado no Diário Oficial do Município, para conhecimento dos participantes do chama-
mento público. 

12.2 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas
implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, e se já tiver sido cre-
denciado, a imediata rescisão do Termo de Acordo, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
12.3 Poderão ser admitidos erros de natureza formal, desde que não comprometam o interesse públi-
co. 
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12.4 É facultado à Comissão  durante a análise da documentação, promover diligências com vistas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, relativas aos documentos exigidos e elenca-
dos no item 7 deste Edital. 

12.5 Os proponentes instados a prestar esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determi-
nado pela comissão, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

12.6 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do pro-
ponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua pro-
posta. 
 
12.7 As decisões referentes a este processo de chamamento público, inclusive o resultado final, po-
derão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio que comprove o recebimento ou, ainda,
mediante publicação no Diário Oficial do Município. 

12.8 São de responsabilidade exclusiva da proponente as informações relativas a endereço, telefone
e fax, bem como a respectiva modificação no curso do chamamento público ou de sua contratação,
dando-se por intimada em caso de eventual tentativa frustrada de comunicação. 

12.9 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente edital por irregularidade na aplica-
ção da Lei, devendo protocolar o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura
dos envelopes das propostas, cabendo à Administração julgar em igual período.

12.10 Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, as falhas ou irregularidades do edital
de chamamento público, o interessado que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data
prevista no edital para recebimento dos envelopes, hipótese em que tal impugnação não terá efeito
de recurso. 

12.11 Dos atos da Administração praticados no presente chamamento público cabem recurso, com
efeito suspensivo, no prazo de 3 (três) dias úteis, que deverá ser protocolado das 08h às 14h, a con-
tar da data de intimação .

12.12 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão com base na legislação
vigente. 

12.13 A participação do proponente neste chamamento público implica em aceitação de todos os ter-
mos deste Edital. 

12.14 Fica designado o foro da Cidade do Camaçari, Capital do Estado da Bahia - Brasil, para julga -
mento de quaisquer questões judiciais resultante deste Edital, renunciando as partes a qualquer outro
por mais privilegiado que seja. 

13. DOS ANEXOS DO EDITAL 
 
13.1 Fazem parte integrante deste Edital:
- Anexo I - Termo de Referência 
- Anexo II - Declaração de inexistência de fato superveniente; 
- Anexo III - Dados para assinatura do Termo de Acordo; 
- Anexo IV - Declaração de atendimento ao Inciso XXXIII do art. 7º da CF; 
- Anexo V - Minuta de Termo de Acordo 

Camaçari, 21 de Março de 2016.

IRANILDES DE SOUZA QUEIROZ
Presidente da Comissão
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 02/2016

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Chamar instituições bancárias e ou financeiras para concessão de empréstimos consignados, cartões de crédito

e intermediação, administração de cartões eletrônicos/magnéticos (cartão convênio/Ticket) aos servidores da

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, com adimplemento mediante desconto em folha de pagamento.

2. JUSTIFICATIVA

Considerando nesse sentido, o Termo de Chamamento Público torna-se a alternativa mais viável para que sejam

observados os princípios da isonomia, da igualdade, da impessoalidade e da legalidade.

Considerando que a SECAD entende a necessidade de pautar as ações nos preceitos e valores éticos, de forma

a resguardar a Administração de ações e atitudes inadequadas, á missão e imagem e a não prejudicar ou com-

prometer dirigentes e servidores, direta e indiretamente.

A Secretaria da Administração daqui por diante denominada simplesmente SECAD, mediante considerações já

explícita resolve contratar pessoas jurídicas para a execução dos serviços objeto do presente Termo de Referên-

cia.

3. PRAZO DE VIGÊNCIA

A vigência do Termo de Acordo será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de veiculação do

seu extrato na imprensa oficial, podendo ser prorrogado na forma e limite da Lei Federal nº 8.666/93, observadas

a conveniência e oportunidade administrativa.

4. DETALHAMENTO DO SERVIÇO

4.1 . Definições Básicas

4.1.1 INSTITUIÇÃO CONSIGNATARIA - Instituição financeira ou sociedade de arrendamento mercantil autor-

izada a conceder empréstimo e/ou cartão de crédito e credenciada pela Prefeitura Municipal de Camaçari.

4.1.2  MUTUÁRIO -  servidor  da  Prefeitura  Municipal  de  Camaçari  que  contrata empréstimos e/ou  cartão  de

crédito mediante consignação em folha de pagamento.

4.1.3 PROFISSIONAL – empregado do quadro de cargos regulares; contratado para o exercício exclusivo cargo

em comissão.

4.1.4 REMUNERAÇÃO BÁSICA – soma de parcelas fixas pagas ou creditadas mensalmente em dinheiro ao

profissionais/mutuários. 

4.1.5  DECLARAÇÃO  DE  MARGEM  CONSIGNÁVEL -  documento  emitido  pelo  órgão  de  Recursos

Humanos/Pessoal da Prefeitura Municipal de Camaçari e destinado a uma Instituição Consignatária, que autoriza

o profissional a contratar operação de empréstimo, possibilitando o desconto em folha de pagamento do valor

nele informado.
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4.1.6 MARGEM CONSIGNÁVEL - valor equivalente a trinta por cento da Remuneração Disponível.

4.1.7 REPASSE - valor repassado ás Instituições Consignatárias das prestações descontadas do  contracheque

dos profissionais/mutuários.

4.1.8 OPERAÇÃO - contratação de empréstimo ou de cartão de crédito intermediação de documentos de repre-

sentação entre empresas para fornecimento de Cartão Convênio mediante consignação em folha de pagamento.

4.1.9 RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - bloqueio da margem consignável que não pode ser su-

perior a 10% da Remuneração Disponível para contratação de cartão de crédito, intermediação de documentos

de representação entre empresas para fornecimento de Cartão Convênio, cuja soma com o percentual da con-

tratação de empréstimo não poderá ultrapassar o valor da Margem Consignável.

4.1.10 AVERBAÇÃO - aceite do contrato de crédito no sistema informatizado da Prefeitura Municipal de Ca-

maçari / Sistema ECONSIG

4.1.11 CONSIGNAÇÃO - desconto efetuado na folha de pagamento, em razão de operação financeira de crédito

e Cartão Convênio.

4.2 Condições Gerais

4.2.1 Os profissionais/mutuários da Prefeitura Municipal de Camaçari podem autorizar, de forma irrevogável e ir-

retratável, o desconto em folha de pagamento dos valores referentes ao pagamento de parcelas de empréstimos

e/ou de cartão de crédito concedidos por Instituições Consignatárias, quando previsto nos contratos das oper-

ações através do ECONSIG.

4.2.2 A Declaração de que trata o item 4.1.5 é indispensável á realização das operações.

 4.2.3 Os contratos de empréstimo, financiamento ou arrendamento celebrados devem prever prestações fixas

ao longo de todo o período de amortização conforme o que estabelece o § 7 º do Art. 4° do Decreto n° 4.840, de

17 de setembro de 2003.

4.2.4 A Prefeitura Municipal de Camaçari, quando julgar conveniente, lançará novo edital de credenciamento,

visando a redução da taxa de juros aplicada.

4.3. Empréstimos Consignados

4.3.1 Nas operações de empréstimos consignados são definidos os seguintes critérios:

a) A instituição deverá emitir comprovante do empréstimo onde conste: taxa de juros aplicados, valor total do em-

préstimo, valor da parcela, quantidade de parcelas; 

b) a taxa de juros não pode ser superior a aplicada no termo de acordo, devendo expressar o custo efetivo do

empréstimo;

c) é vedada a cobrança de Taxa de Abertura de Credito - TAC, e  quaisquer outras taxas administrativas;

d) é vedado o estabelecimento de prazo de carência para o início de pagamento de parcelas;

e) os empréstimos somente poderão ser concedidos nas localidades onde os profissionais estiverem lotados fisi-

camente.

4.4 Cartão de Crédito/ Cartão Convênio

4.4.1  Os  profissionais  da  Prefeitura  Municipal  de  Camaçari  poderão  constituir  (RMC)  Reserva  de  Margem

Consignada para utilização de cartão de credito e Cartão Convênio de acordo com os seguintes critérios:

a) A constituição de RMC somente pode ocorrer apos a solicitação formal firmada pelo profissional interessado,

sendo  vedada  à  instituição  Consignatária:  emitir  cartão  de  crédito  adicional  ou  derivado;  e  cobrar  taxa  de

manutenção ou anuidade;

b) A Instituição Consignatária pode cobrar a taxa fixada no termo pela emissão do cartão que, poderá ser parce-

lada em até 3 vezes.

4.4.2 Nas operações de cartão de crédito serão considerados os seguintes critérios:

a) O limite máximo de comprometimento é o valor correspondente a 10% (dez por cento) da Remuneração
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Disponível mensal do profissional paga pela Prefeitura Municipal de Camaçari;

 b) A taxa de juros não pode ser superior aquela fixada na proposta e no termo, de forma que expresse o custo

efetivo;

c) È vedada a cobrança de Taxa de abertura de Crédito - TAC, e quaisquer outras taxas administrativas, exceto

a cobrada pela emissão do cartão.

d)  o  mutuário,  ao  constituir  RMC,  não pode  ser  onerado  com a  cobrança  de  qualquer  custo  adicional  de

manutenção ou anuidade;

e) o mutuário pode optar pela contratação de seguro contra roubo, perda ou extravio, cujo prêmio anual não

pode exceder aquela fixada na proposta e no termo;

f) a Instituição Consignatária não pode aplicar juros sobre o valor das compras pagas com cartão de crédito

quando o mutuário efetuar compras parceladas sem a incidência de juros ou quando o mutuário consignar a

liquidação do valor total da fatura em uma única parcela na data de vencimento;

g) além da utilização para compras de bens e serviços o cartão de crédito poderá ser utilizado para saque em es-

pécie; exceto Cartão Convênio.

4.4.3. a Instituição Consignatária deve encaminhar aos mutuários, mensalmente, extrato com descrição detalha

das operações realizadas, onde conste o valor de cada operação e o local onde foram efetivadas, bem como o

número de telefone e o endereço para a solução de dúvidas;

4.5  Autorização do Desconto

 4.5.1 O profissional/mutuário interessado em contrair empréstimo junto á Instituição Consignatária, mediante de-

sconto das prestações em folha de pagamento, deverá solicitar ao órgão de Recursos Humanos/Pessoal da

Prefeitura Municipal de Camaçari  emissão da Declaração de Margem Consignável, respeitando-se o disposto na

legislação em vigor, por meio do preenchimento do formulário de Solicitação de Declaração/Reserva de Margem

Consignável.

4.5.2 O profissional/mutuário interessado em contratar Cartão de Crédito e Cartão Convênio  junto á Instituição

consignatária poderá constituir RMC. Para tanto deverá solicitar ao órgão de Recursos Humanos/Pessoal emis-

são de Declaração de Reserva de Margem Consignável, no valor da reserva a ser efetuada para aquisição de

Cartão  de  Crédito  e  Cartão  Convênio,  por  meio  do  preenchimento  do  formulário  de  Solicitação  de

Declaração/Reserva de Margem Consignável.

4.5.3  As  Declarações  de  que  tratam  os  itens  4.5.1  e  4.5.2  devem  identificar  em  seu  texto  a  Instituição

Consignatária á qual ela se destina e a operação pretendida pelo profissional.

4.5.4 As Declarações somente poderão ser utilizadas na localidade onde o profissional estiver lotado fisicamente.

 4.5.5 A Instituição Consignatária somente pode conceder empréstimos e/ou cartões de crédito aos profissionais

que apresentarem as Declarações mencionadas nos itens 4.5.1 e 4.5.2 destinadas a ela e para as operações

 especificada.

4.5.6 A Prefeitura Municipal de Camaçari não processará as averbações que não tiverem registro de solicitação

formal do profissional para constituição de Margem Consignável.

4.5.7 Para a comprovação da autenticidade das informações prestadas pela Prefeitura Municipal de Camaçari,

no processamento das contratações de operações e demais expedientes relativos, o orgão de Recursos Hu-

manos/Pessoal deve providenciar Carta Formal à Instituição Consignatária, contendo a assinatura dos respon-

sáveis pelas averbações, vistos e comunicações.

4.5.8  A  emissão  das  declarações  deve  ser  controlada  com  numeração  por  meio  da  qual  a  Instituição

Consignatária terá a possibilidade de confirmar sua autenticidade junto ao órgão de Recursos Humanos/Pessoal

da localidade na qual está lotado fisicamente o mutuário.

4.6 Procedimentos das Instituições Consignatárias
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4.6.1 A Instituição Consignatária somente encaminhara o arquivo para a averbação de crédito após a devida

assinatura do contrato por parte do profissional da Prefeitura Municipal de Camaçari. A inobservância do dis-

posto implicará total  responsabilidade da Instituição Consignatária envolvida e, em caso de reclamação reg-

istrada pelo profissional da Prefeitura Municipal de Camaçari, a operação será considerada irregular e não autor-

izada, sendo motivo de exclusão da consignação e passível de aplicação de penalidade. 

 4.6.2 Para a efetivação da consignação na remuneração dos mutuários as Instituições Consignatárias devem

encaminhar à Prefeitura Municipal de Camaçari, até o dia 14 de cada mês, arquivo magnético, conforme leiaute

próprio estabelecido pela Prefeitura Municipal de Camaçari, para processamento no mês a que se refere a folha

de pagamento.

4.6.3 A Instituição Consignatária, ao realizar as operações de consignação dos mutuários, deve, sem prejuízo de

outras informações legais exigidas (Art. 52 do Código de Defesa do Consumidor - CDC),observar a regulamen-

tação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, em especial as disposições

constantes da resolução nº 2878,de 26 de julho de 2001,e alterações posteriores, bem como dar ciência prévia

aos mutuários, no mínimo, das seguintes informações:

a) valor total com e sem juros;

b) taxa efetiva mensal e anual de juros;

c) todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que eventualmente incidam sobre o valor da op-

eração controlada;

d) valor, número e periocidade das prestações;

e) soma total a pagar com a operação;

f) data do início e fim do desconto;

4.6.4 O crédito do empréstimo concedido deve ser efetuado, obrigatoriamente, na conta corrente por meio da

qual o mutuário recebe a remuneração paga pela Prefeitura Municipal de Camaçari.

4.6.5 A Instituição Consignatária deve liberar o valor contratado ao mutuário, no prazo máximo de cinco dias

úteis, contando da assinatura do contrato da operação.

4.6.6 A Instituição Consignatária deve disponibilizar ao mutuário que solicitar a quitação antecipada do seu con-

trato, o boleto para pagamento, apresentando o valor total antecipado, o valor do desconto e o valor líquido a pa-

gar, além da planilha demonstrativa do cálculo do saldo devedor, no prazo máximo de 48 horas, contando da so-

licitação.

4.6.7 Em caso de liquidação antecipada, o profissional deve exigir da Instituição Consignatária documento de

comprovação contendo as seguintes características e informações:

a) documento com o timbre da Instituição Consignatária endereçado á Prefeitura Municipal de Camaçari;

b) informações relativas ao contrato que está sendo quitado: número do contrato, quais parcelas compõem a

quitação e valor da parcela;

c) assinatura e carimbo do gerente responsável pela quitação.

 4.6.8 Em todas as ocorrências de quitação antecipada de empréstimo consignado em folha de pagamento, real-

izada entre os dias 01 e 22 de cada mês, o comprovante de quitação deve ser entregue ao respectivo órgão de

Recursos Humanos/Pessoal Prefeitura Municipal de Camaçari, impreterivelmente até o dia 23 de cada mês.

 4.6.8.1 Cabe ao próprio mutuário ao tar as providências relacionadas ao ressarcimento da importância quitada

junto à Instituição Consignatária, caso ocorra a quitação entre os dias 23 e 31, ou a informação tenha sido envi-

ada á Coordenação de folha de Pagamento da Sede da Prefeitura Municipal de Camaçari nesse período.

4.6.9 A Instituição Consignatária concedente de crédito deverá conservar os documentos  que comprovam a op-

eração pelo prazo de cinco anos, contados da data do término do contrato e da validade do cartão de crédito.

4.7. Procedimentos da Prefeitura Municipal de Camaçari
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       4.7.1 O primeiro desconto no contracheque do mutuário dar-se-à no mês do envio das informações pelas In-

stituições Consignatárias para a Prefeitura Municipal de Camaçari, desde que encaminhadas no prazo previsto,

que é até o dia 10 de cada mês.

      4.7.2 A Prefeitura Municipal de Camaçari fará o repasse, de forma centralizada, dos valores descontados na

folha de pagamento em razão das consignações processadas ás respectivas Instituições Consignatárias até o

quinto dia útil, contado do pagamento dos salários aos profissionais, diante crédito em conta-corrente.

     4.7.3 O profissional que tenha contraído empréstimo e que venha a entrar em gozo de benefício previden-

ciário,  com suspensão do pagamento  de  sua  remuneração por  parte  da Prefeitura  Municipal  de  Camaçari,

mesmo em caso de convênio, ou que venha a ser afastado por motivo de suspensão de contrato de trabalho,

terá o desconto suspenso até o retorno do mesmo, devendo o profissional/mutuário efetuar o pagamento relativo

a esse período diretamente à Instituição Consignatária.

    4.7.4 A Prefeitura Municipal de Camaçari não é responsável pelo empréstimo e/ou cartão de crédito concedido

pela Instituição Consignatária, sequer, pela eventual inadimplência dos profissionais.

    4.7.5 A Coordenação de Gestão de Pessoas/RH manterá atualizadas as informações relativas aos prazos e

taxas praticadas pelas Instituições Consignatárias, as quais podem ser consultadas pelos profissionais por meio

de sistema informatizado.

4.8 Penalidades

 4.8.1 A Instituição Consignatária que deixar de cumprir quaisquer dos itens deste termo de Referência e do Con-

vênio de Credenciamento terá seu credenciamento suspenso pelo período de 30 (trinta) dias a contar da notifi -

cação formal do órgão fiscalizador.

 4.8.2 Em caso de reincidência, formalmente notificada pelo órgão fiscalizador,  aplicar-se-á suspensão de 60

(sessenta) dias do credenciamento da instituição Consignatária.

 4.8.3 Em caso de infração considerada grave pela fiscalização do Convênio de credenciamento, a Prefeitura

Municipal de Camaçari pode rescindir o mesmo mediante comunicação  formal, imediatamente, assegurados o

contraditório e a ampla defesa.

  4.8.3.1 São consideradas infrações graves, não se limitando a elas:

            a) realização de empréstimos sem a Declaração de Margem consignável;

            b) concessão de cartão de crédito sem a Declaração de reserva de Margem Consignável.

            c) realizar operações com utilização de taxas de juros superiores às taxas definidas pela Prefeitura Mu-

nicipal de Camaçari no Edital de Credenciamento ou suas retificações.

  

5. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

5.1   Para fins de participação no Chamamento Público, as Instituições deverão apresentar os seguintes docu-

mentos:

a) Cópia autenticada da cédula de identidade do representante.

b) Atestado(s)  de  capacidade  técnica  emitido(s)  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado  que

comprove(m) que a Instituição prestou, satisfatoriamente.

b.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes informações da emitente: papel tim-

brado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento, bem

como conter objeto, atividades desenvolvidas e período da contratação.

b.2)   Não serão aceitos atestados emitidos pela própria Instituição e/ou emitidos por empresas, das quais o

Leiloeiro seja sócios ou diretor.  

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, que esteja dentro do prazo de
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validade indicado na própria certidão.

d)   Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão Negativa

de Débito/CND.

e)    Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação de

Certificado de Regularidade de Situação/CRF.

f)   Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de Cer-

tidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com prazo de validade de 180 (cento e oitenta dias), contados

da data de sua emissão, de acordo com a Legislação federal “Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011”.

g) Contrato Social.

h)  Certidão de Falência, Concordata ou Recuperação  Judicial.

5.2     As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90

(noventa) dias, contados de sua expedição.

5.3     A regularidade dos documentos exigidos para habilitação cuja aceitabilidade depende de confirmação de

autenticidade será efetuada por meio de consulta “on-line”.

5.4     Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada ou

ainda em cópia simples nesse caso, mediante a apresentação dos originais, para conferência e autenticação.

5.5  Os documentos referentes à Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal poderão ser substituídos pelo Certifi-

cado de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Camaçari (CADFOR), desde que apresentado dentro do

prazo de validade, sendo necessário que os mesmos encontrem-se listados no CRC, caso contrário, o Requer-

ente fica obrigado a apresentá-los.

6. Da Organização dos Documentos para o Chamamento Público

   6.1 Os documentos para o Chamamento Público deverão ser apresentados em uma única via, em INVÓLU-

CRO fechado, reunindo, obrigatoriamente, o que se segue:

   a) Carta de apresentação dos documentos, de informações referenciais para remuneração e declaração de in-

existência de fato impeditivo de credenciamento.

   6.2 A comprovação do cumprimento pela interessada no Credenciamento, das exigências de que tratam os ar-

tigos 28, 29 e 31 do REGULAMENTO poderá ser feita obedecendo ao seguinte:

  6.2.1 empresas inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF: a verificação será

feita mediante consulta on-line,  a este sistema, da HABILITAÇÃO PARCIAL da licitante durante a audiência

pública de abertura da licitação 1;

  6.2.2 empresas não inscrita no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores- SICAF: A verificação

será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) HABILITAÇÃO JURÍDICA

a.1) cédula de identidade e registro comercial, no caso de empresário individual;

a.2) ato constitutivo, estatuto  ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades

comerciais, no caso de sociedade por ações, acompanhado de  documentos de eleição de seus administradores;

a.3) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretória em exercí-

cio;

 a.4) decreto de autorização, se tratando de empresa de sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato

de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente.

 b) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

b.1)  Certidão  negativa  de falência,  concordata  de recuperação judicial  ou extrajudicial,  expedidas  pelo  Dis-

tribuidor Judicial da sede da licitante, Justiça Comum;
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 c) REGULARIDADE FISCAL

 c.1) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

c.2) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou do Distrito Federal ou Municipal, se houver, rel -

ativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação;

c.3)   prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, estadual e Municipal, ou do Distrito Federal, com-

preendendo os seguintes documentos:

 c.3.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Cer-

tidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida  pela  Secretária da Receita Federal do Brasil (RFB) e

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),da sede da licitante;

c.3.2) Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda

Estadual, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte;

 c.3.3)  Certidão  Negativa  de  Tributos  Municipais  ou  Certidão  Positiva  com  efeito  negativo,  expedida  pela

Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte.

 c.4) Certidão Negativa de Debito, ou Certidão Positiva com efeito negativo referente à Contribuição Previden-

ciária e ás de terceiros, expedida pela Secretária da Receita Federal do Brasil (RFB),da sede da licitante;

 c.5) Certificado de Regularidade de situação do fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF, da sede da lici-

tante.

6.2.2.1 A validade das certidões relativas à comprovação da Qualificação Econômico-Financeira e da Regulari-

dade Fiscal exigidas nas alíneas "b" e "c" do subitem 6.2.2 corresponderá ao prazo fixado nos próprios documen-

tos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a Prefeitura Municipal de Camaçari

convenciona o prazo como sendo de 90(noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalva a hipótese

de a licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao convencionado, mediante juntada

de norma legal pertinente;

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 O pagamento será realizado, mensalmente, em até 20 (vinte) dias após apresentação da Nota Fiscal/Fatura

devidamente atestada pela comissão de recebimento dos serviços efetivamente prestados.

 6.2 Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da

fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. Passará a

ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida.

6.3 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação finan-

ceira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de 

preço.

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 a) A CONTRATADA deverá promover a execução dos serviços, conforme este Termo de Referência e seus

anexos.

 b)  Cumprir  fielmente com as  condições contratuais,  bem como atender  prontamente às recomendações  do

órgão responsável pela fiscalização;

 c) Não opor embaraços ao acompanhamento e à fiscalização da execução contratual por parte do representante

da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal  de Camaçari,  devendo prestar todas as informações

necessárias para cumprimento contratual.

d) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas na execução regular de sua profissão,

bem como com as condições de habilitação que ensejaram a contratação, devendo informar ao órgão respon-
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sável pelo contrato sobre qualquer alteração na documentação apresentada;

 e) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas na Lei nº 8.666/93 e no Código de Pro-

teção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público.

 f) Efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, assim
como quaisquer outras despesas diretas ou indiretas relacionadas com a execução do Contrato; 

g) zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do Contrato;

h) Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juízo do órgão responsável pela fis-

calização, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE;

i) Responsabilizar-se integralmente pela despesa de qualquer forma de divulgação, mediante apreciação e autor-

ização formal, prévia da CONTRATANTE.

j) A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos causados à Prefeitura Municipal de Camaçari ou à 

terceiros, por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos decorrentes da execução do contrato.

 l) Assegurar aos beneficiários a prestação dos serviços e, na superveniência de fatos imprevisíveis, envidar es-

forços de forma a evitar a descontinuidade do atendimento aos usuários.

m) A Operadora deverá possuir,  na data de assinatura do Termo de Acordo, de serviço de atendimento ao

cliente (SAC),  através de discagem direta gratuita  (DDG) para  atendimento remoto (0800 e/ou via  internet)

disponível 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive sábado, domingos e feriados, para os esclarecimentos que

se fizerem necessários aos beneficiários;

n) Assegurar aos beneficiários a autorização para procedimentos de forma ágil através de e-mail, telefone ou in-

ternet/senha eletrônica, fax ou presencial.

o) Manter, enquanto durar o ajuste, todas as condições que ensejarem o Termo de Acordo da instituição, particu-

larmente a que se refere à utilização de documentos e as condições exigidas por ocasião da realização de in-

speções.

p) Comunicar ao gestor deste instrumento, de forma clara e detalhada, todas as ocorrências anormais verificadas

na execução dos serviços, bem como a mudança de endereço de suas instalações físicas.

q)  Garantir  o  cumprimento  das disposições das normas vigentes,  bem como a disponibilização da rede de

prestadores.

8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

a) Acompanhar e fiscalizar a execução contratual;

b) Prestar as informações e os esclarecimentos necessários à execução do objeto que venham a ser solicitados

pelo Instituição;

c) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato;

d) Decidir pela aceitação ou não dos valores que não atingirem a avaliação da Instituição.

e) receber e conferir a prestação de contas do Contratado;

f) propor a aplicação de penalidades por descumprimento de cláusula contratual, se for o caso.

 9. CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

a) A gestão do contrato será da Secretária da Administração de Camaçari - SECAD, através da CGP (Coorde-

nação de Gestão de Pessoas).

Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado,

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

Por infração a normas legais e de credenciamento, obedecido ao artigo 109 da Lei n° 8.666/93, e demais normas

aplicáveis, será cancelado o Termo de Acordo nos seguintes casos:
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 - Recusa injustificada em assinar o contrato.  

- Rescisão contratual a que tenha dado causa.  

- Omissão de informações, ou a prestação de informações inverídicas;

- Decretação de falência ou instauração de insolvência civil;

 - Demais hipóteses de impedimento previstas no Edital e seus anexos, no contrato, no Decreto n° 21.981/32, e

na legislação que disciplina a matéria.

 10. REAJUSTE

10.1 A Prefeitura Municipal de Camaçari estabelecerá, quando julgar conveniente, por meio de apostilamento

das taxas do contrato, o aumento ou redução da taxa de juros máxima;

10.1.1 Essa alteração será calculada apurando-se a média aritmética de todas as taxas mínimas de custo efetivo

total  (juros+encargos),  em operações de crédito  pré-fixadas para pessoa física,  constantes no Ranking das

Taxas de Operações de Crédito divulgado pelo Banco Central do Brasil;

10.1.2 Para apuração da taxa de juros a ser utilizada na contratação de cartões de crédito  será calculado

acréscimo de 33,33%(trinta e três vírgula trinta e três por cento) sobre a taxa encontrada para empréstimos

consignados, uma vez que o tipo de operação envolve custos mais elevados.

     

NOTA: TAXA CARTÕES = TAXA EMPRÉSTIMOS X (1 + 33,33) 

                                                                                              100

11. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

Caberá a gestão do Termo de Acordo à Secretaria da Administração - SECAD, por intermédio de Servidor desig-

nado, nos termos do art. 67 da Lei nº. 8666/93. 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 02/2016

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVINIENTE
 
 
 
 
 
Para fins de participação no Chamamento Público nº 02/2016, a (nome da empresa),

CNPJ nº ________, sediada (endereço completo), declara, sob as pena da lei que,

até a presente data inexiste(m ) fato(s) impeditivos para a sua habilitação, estando

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
      Local e data 

 
      Nome e identificação do declarante 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 02/2016

ANEXO III

DADOS PARA ASSINATURA DO TERMO DE ACORDO
 
 
 
NOME: 
 
 
CÉDULA DE IDENTIDADE Nº  
 
 
ÓRGÃO EMISSOR:  
 
 
CPF Nº  
 
 
ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA:  
 
 
 
Camaçari, _____ de _________________ de ___  
 
 
  ________________________________________
 
Assinatura e Carimbo 
 
OBS.: Informar acima os dados do responsável pela assinatura do futuro Termo de Acordo. 
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7.º DA CONSTITUIÇÃO

 
 
 
 
Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido

pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho notur-

no, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.

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

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.  

 

Camaçari, ______ de _________________________ de _____

 

 

Proponente interessado 
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ANEXO V

TERMO DE ACORDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Termo de Acordo de prestação de serviços de concessão de empréstimos consignados, cartões de
crédito e intermediação, administração de cartões eletrônicos/magnéticos (cartão convênio/Ticket),
que entre si celebram o Município de Camaçari e a ........................................................, nos termos do
Edital de Chamamento Público nº 02/2016, Lei nº 8.666/1993 na sua atual redação, e demais normas
e regulamentações aplicáveis à espécie.

DA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

 MUNICIPIO  DE  CAMAÇARI,  pessoa  jurídica  de  direito  público,  inscrito  no  CNPJ  n.º
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco Drummond s/no, Camaçari – BA, represen-
tado neste ato pelo Prefeito, Sr. Ademar Delgado das Chagas, brasileiro, Casado, portador
do RG n.º 00 966909-41 SSP-BA, inscrito no CPF sob n.º 048.297.785-04, com interveniência
da  SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  ADMINISTRAÇÃO  –  SECAD,  através  do(a)  Sr.
(a)  ....................................,   nacionalidade,  estado  civil,  profissão,  inscrito  no  CPF sob  o
nº ........................ portador do RG nº ....................., expedido pela ................  residente e do -
miciliado(a) à Rua ......................................, doravante denominado MUNICÍPIO;

 (nome  da  instituição),  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  o
nº ..........................., com endereço ..............................................................., neste ato repre -
sentada pelo(a) Sr.(a) ...................................., (nacionalidade), (estado civil), (profissão), por-
tador(a) da Cédula de Identidade RG nº ..............., expedida pela ...............,  inscrito(a) no
CPF/MF sob o nº ........................, doravante denominada como INSTITUIÇÃO .

DO FUNDAMENTO LEGAL 

O presente Termo de Acordo decorre do processo de chamamento público de instituições bancárias e
ou financeiras para concessão de empréstimos consignados, cartões de crédito e intermediação, ad-
ministração de cartões eletrônicos/magnéticos (cartão convênio/Ticket), aprovado pelo Secretário (a)
Municipal da Administração - SECAD e pela Procuradoria Jurídica do Município, através do Parecer
de nº ____/___, nos termos e condições do Edital de Chamamento Público nº 02/2016 que integram
este instrumento, que as partes declaram conhecer e aceitar. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto deste Termo de Acordo, a Contratação Contratar instituições bancárias e ou fi-

nanceiras para concessão de empréstimos consignados, cartões de crédito e intermediação, adminis-

tração de cartões eletrônicos/magnéticos (cartão convênio/Ticket) aos servidores da PREFEITURA

MUNICIPAL DE CAMAÇARI com adimplemento mediante desconto em folha de pagamento.

CLÁUSULA SEGUNDA -DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 Os serviços objeto deste Termo de Acordo se encontram detalhados no Termo de Referência,
Anexo I do Edital de Chamamento Público e parte integrante deste instrumento. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1 Constituem obrigações da CONTRATADA: 

3.1.1 A CONTRATADA deverá promover a execução dos serviços, conforme este Termo de Referên-
cia e seus anexos.

3.1.2 Cumprir fielmente com as condições contratuais, bem como atender prontamente às recomen-
dações do órgão responsável pela fiscalização;

3.1.3 Não opor embaraços ao acompanhamento e à fiscalização da execução contratual por parte do
representante da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Camaçari, devendo prestar
todas as informações necessárias para cumprimento contratual.
 
3.1.4 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas na execução regular de
sua profissão, bem como com as condições de habilitação que ensejaram a contratação, devendo in-
formar ao órgão responsável pelo contrato sobre qualquer alteração na documentação apresentada;

3.1.5 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas na Lei nº 8.666/93 e no
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime
de direito público.
 
3.1.6 Efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, co-
merciais, assim como quaisquer outras despesas diretas ou indiretas relacionadas com a execução
do Contrato; 

3.1.7 Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do Contrato;

3.1.8 Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juízo do órgão respon-
sável pela fiscalização, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE;

3.1.9  Responsabilizar-se integralmente pela  despesa de qualquer  forma de divulgação,  mediante
apreciação e autorização formal, prévia da CONTRATANTE.

3.1.10 A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos causados à Prefeitura Municipal
de Camaçari ou à terceiros, por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos decorrentes da
execução do contrato.

 3.1.11 Assegurar aos beneficiários a prestação dos serviços e, na superveniência de fatos imprevisí-
veis, envidar esforços de forma a evitar a descontinuidade do atendimento aos usuários.

3.1.12 As instituições deverá possuir, na data de assinatura do Termo de Acordo, de serviço de aten-
dimento ao cliente (SAC), através de discagem direta gratuita (DDG) para atendimento remoto (0800
e/ou via internet) disponível 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive sábado, domingos e feriados,
para os esclarecimentos que se fizerem necessários aos beneficiários;

3.1.13 Assegurar aos beneficiários a autorização para procedimentos de forma ágil através de e-mail,
telefone ou internet/senha eletrônica, fax ou presencial.

3.1.14 Manter, enquanto durar o ajuste, todas as condições que ensejarem o Termo de Acordo da
instituição, particularmente a que se refere à utilização de documentos e as condições exigidas por
ocasião da realização de inspeções.

3.1.15 Comunicar ao gestor deste instrumento, de forma clara e detalhada, todas as ocorrências
anormais verificadas na execução dos serviços, bem como a mudança de endereço de suas instala-
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ções físicas.

3.1.16 Garantir o cumprimento das disposições das normas vigentes, bem como a disponibilização da
rede de prestadores.

3.1.17 Assumir plena responsabilidade legal, administrativa e técnica pela execução e qualidade dos
serviços. 
 

CLÁUSULA QUARTA -DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
4.1 Constituem obrigações do MUNICÍPIO: 

4.1.2 Acompanhar e fiscalizar a execução contratual;

4.1.3 Prestar as informações e os esclarecimentos necessários à execução do objeto que venham a

ser solicitados pelo Instituição;

4.1.4 Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na execução

do contrato;

4.1.5 Decidir pela aceitação ou não dos valores que não atingirem a avaliação da Instituição.

4.1.6 Receber e conferir a prestação de contas do Contratado;

4.1.7 Propor a aplicação de penalidades por descumprimento de cláusula contratual, se for o caso.

CLÁUSULA QUINTA – DO REPASSE DOS VALORES CONSIGNADOS
 
5.1 O Município de Camaçari, através da Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ ou do Instituto de
Seguridade Social do Município - ISSM, repassará às INSTITUIÇÕES os valores consignados na fo-
lha de pagamento dos servidores municipais. 

5.2 O pagamento às INSTITUIÇÕES será efetuado mensalmente, exclusivamente por crédito em con-
ta corrente especificada pela INSTITUIÇÃO na instituição financeira indicada, até o 5º (quinto) dia do
mês da efetiva prestação dos serviços (pré-pagamento). 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
 
6.1 Com vistas a garantir melhores condições para aquisição dos serviços, o Termo de Acordo terá vi-
gência inicial de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de, no máximo, 60 (sessenta) dias da
data de sua assinatura, podendo ser renovado por acordo entre as partes, nos termos da regulação
da ANS. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE 
 
7.1 Os critérios de reajuste anual para os serviços obedecerão à legislação em vigor, podendo estar
adstrito à variação dos custo, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro deste Termo
de Acordo. 
 
7.2 Os reajustes, quando pleiteados pela OPERADORA, deverão ser negociados em conjunto com o
Município, por intermédio da Secretaria Municipal da Administração- SECAD. 
 

CLÁUSULA OITAVA -DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TERMO 
 
8.1 O acompanhamento e a fiscalização dos serviços objeto deste Termo de Acordo serão exercidos
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pela Secretaria Municipal da Administração- SECAD, através de servidor designado, nos termos do
art. 67 da Lei n° 8.666/93. 
 
8.2 A INSTITUIÇÃO declara aceitar integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verifi-
cação e controle a serem adotados pela SECAD.
 
10.3 A fiscalização por parte da SECAD não exime nem reduz a responsabilidade da INSTITUIÇÃO
no cumprimento dos seus encargos. 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
9.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas sujeitará a INSTITUIÇÃO às san-
ções previstas na Lei n.º 8666/93, atualizada, em especial as seguintes, sem prejuízo das demais co -
minações legais: 

9.1.1. Advertência por escrito;  
 
9.1.2. Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento), calculada
sobre o valor global dos recursos correspondentes ao total de beneficiários vinculados à INSTITUI-
ÇÃO, por dia de inadimplência, até o limite de 15 (quinze) dias úteis, caracterizando inexecução parci-
al;  
 
9.1.3. Multa compensatória no valor de 5% (cinco por cento), calculada sobre o montante dos recur-
sos correspondentes ao total de beneficiários vinculado à INSTITUIÇÃO, no caso de inexecução total
dos serviços;  
 
9.1.4. Suspensão temporária do Termo de Acordo, por prazo não superior de um ano, justificada pela
SECAD;
 
9.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto per-
durarem os motivos que determinaram sua punição, ou até que seja promovida sua reabilitação pe-
rante à autoridade que aplicou a penalidade;  
 
9.2 As sanções previstas nos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 poderão ser aplicadas concomitantemente
com as dos subitens 9.1.4.e 9.1.5, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contados a partir de sua ciência;
 
9.3 São causas de rescisão a reincidência no descumprimento de quaisquer das condições descritas
no Edital, no Termo de Acordo, ou ainda, a prática de atos que caracterizem má-fé, apuradas em pro -
cesso administrativo. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE  
 
10.1 Fica estabelecido que na hipótese da SECAD deixar de exigir da INSTITUIÇÃO qualquer condi-
ção deste termo, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de
exigi-la em oportunidades futuras. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

11.1 As partes elegem o Foro da Cidade de Camaçari - Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qual-
quer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contra-
to.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Termo de Acordo em 05 (cinco) vias de
igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido  e  achado conforme.
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Camaçari, _______ de _________________ de _____. 
 

MUNICIPIO DE CAMAÇARI
Ademar Delgado das Chagas

MUNICÍPIO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SECAD
Sr(a) Secretário(a) 

Interveniente

Empresa.........................................................................
Sr(a)......................

OPERADORA

Testemunhas: 

1 - _____________________________________
CPF  nº

2 - _____________________________________
CPF  nº


