
 

 

1/13 

 

 

MINUTA DE EDITAL 

 

PROCESSO Nº 30.000.012549.2021 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 082/2022 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA 

A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, por intermédio da Central de Compras, torna público para 

conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma 

PRESENCIAL, do tipo MAIOR LANCE, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório 

obedecerá à Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto Estadual nº 24.649/03, ao Decreto Estadual nº 32.056/2011, à Lei Estadual 

nº. 9.697, de 2012 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, e demais exigências 

previstas neste Edital e seus Anexos. 

 

Data da abertura da sessão pública: XX de XXX de 2022 

 

Horário: XX:00 (XX horas - horário local) 

 

Endereço: XXXXXX. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO, COM EXCLUSIVIDADE, DE 

SALÁRIOS, PROVENTOS E VENCIMENTOS, APOSENTADORIAS, PENSÕES E SIMILARES, DE 

SERVIDORES OU EMPREGADOS PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS, E DO PAGAMENTO 

DOS FORNECEDORES, BENS, SERVIÇOS E INSUMOS, DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO 

PODER EXECUTIVO DO ESTADO DA PARAÍBA, SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a 

participação em quantos itens forem de seu interesse. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação e 

que sejam legalmente autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conforme disposto nos respectivos atos 

constitutivos, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 

 

2.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 

2.2.1. Que estejam suspensos de licitar e/ou impedidos de contratar com o(a) SECRETARIA DE ESTADO DA 

ADMINISTRAÇÃO ou que estejam impedidas ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública do Estado da Paraíba, especialmente os inscritos no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar 

e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFILPB, conforme a Lei nº 9.697/2012; 

 

2.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 

responder administrativa ou judicialmente; 

 

2.2.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

2.2.4. Que estejam em falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou 

insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

 

2.2.5. Que sejam entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

 

2.2.6. Que sejam entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 
 

2.2.7. Que tenham entre seus sócios cônjuge, companheiro, ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 

por afinidade, até o terceiro grau, dos agentes públicos e políticos definidos no inciso I da Lei nº 8.124/2006, nos termos do 

inciso III, da mesma lei. 



 

 

2/13 

 

 

2.2.8. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s). 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação da habilitação, o proponente/representante 

deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro devidamente munido de documento que o credencie a 

participar deste certame, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente e 

respectiva cópia para juntada aos autos do processo. 

 

3.2. Tratando-se de representante legal de sociedade empresária ou cooperativa, ou empresário individual, o estatuto social, 

contrato social ou outro instrumento de registro empresarial, registrado na Junta Comercial; ou, tratando-se de sociedade não 

empresária, ato constitutivo atualizado registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência dessa investidura; 

 

3.3. Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, ou ainda carta de credenciamento, 

conforme modelo anexo do presente Edital, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, 

interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do 

correspondente documento, dentre os indicados no item 3.2, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

 

3.3.1. O Instrumento Público ou Particular de Procuração deverá estar no prazo de validade nele previsto, e quando não 

mencionado, será considerado válido dentro do prazo de até 01 (um) ano, a contar da data da sua concessão; 

 

3.3.2. A Procuração Particular ou Carta de Credenciamento deverá estar com firma reconhecida em cartório, e datada há no 

máximo 1(um) ano; 

 

3.4. Cada credenciado poderá representar apenas um 

licitante. 

 

3.5. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório competente ou por servidor 

da administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial; 

 

4. DA ABERTURA DA SESSÃO 

 

4.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local, indicados no preâmbulo deste Edital, 

quando o licitante, ou o seu representante, após a fase de credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes 

documentos: 

 

4.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme modelo 

anexo); 

 

4.1.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso (conforme modelo anexo a este Edital), 

sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, acompanhada de 

certidão expedida pela Junta Comercial ou Secretaria da Receita Federal ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 

conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da 

Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC emitida nos 

últimos 90 (noventa) dias anteriores a data prevista para abertura deste certame; 

 

4.1.2.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das vedações do artigo 3°, 

parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma 

e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração. 
 

4.1.3. Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados, indevassáveis e fechados, contendo em 

suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:  
 

ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

PREGÃO Nº 082/2022 

DATA/HORA: 23/05/2022, 09:00h 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) CNPJ N° XXXX 

 

 

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO  

PREGÃO Nº 082/2022 

DATA/HORA: 23/05/2022, 09:00h 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 

 

4.2. Aos licitantes interessados fica resguardado o direito de enviar os envelopes de Credenciamento, Proposta 

Comercial e Documentos de Habilitação via postal, desde que, sejam protocolados na SECRETARIA DE ESTADO DA 

ADMINISTRAÇÃO, AV. JOÃO DA MATA, S/N, TÉRREO, BLOCO III, 1º ANDAR, GERÊNCIA EXECUTIVA 

DE LICITAÇÕES, JAGUARIBE, CEP: 58.015-020, JOÃO PESSOA-PB., (83) 3208-9839, com toda identificação do 

licitante e dados pertinente ao procedimento licitatório em epígrafe e, impreterivelmente, até o dia anterior ao previsto para 

abertura da sessão pública supracitada. 

 

4.2.1. Todo o procedimento de envio e regularidade das informações e conteúdo dos documentos referidos no item 4.2 

corre por conta e risco do licitante. 

 

4.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, ou ao enquadramento na condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte que faz jus ao tratamento diferenciado da Lei Complementar n° 123, de 

2006, ou à elaboração independente de proposta, sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital. 

 

5. DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

5.1. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, com clareza, sem 

emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas 

pelo licitante ou seu representante, deverá conter: 

 

5.1.1. As especificações do objeto de forma clara e precisa, observadas as especificações constantes do Termo de 

Referência; 

 

5.1.2. Valor total do item e global da proposta, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (real), 

prevalecendo o valor por extenso quando haver discrepância; 

 

5.1.2.1. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços; 

 

5.1.2.2. Para o dimensionamento das propostas, deverão ser observados os anexos deste termo de referência, que discriminam 

detalhadamente a demanda dos serviços, subdivididos da seguinte forma:  

 

Anexo A: Manual de Procedimentos Operacionais da Folha de Pagamento;  

Anexo B: Relação Mínima de Postos de Atendimento Bancário (PAB) e Postos de Atendimento Eletrônico (PAE);  

Anexo C: Pirâmides Salariais;  

Anexo D: Capilaridade Mínima;  

Anexo E: Lista dos Órgãos da Administração Direta e Indireta (Participantes e Não Participantes);  

Anexo F: Nota Técnica Nº 0034/2021-DEREH;  

Anexo G: Nota Técnica nº 006/2021 – DECEC. 

 

5.1.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data da sua apresentação. 

 

5.2. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e 

seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o proponente o 

compromisso de executar os serviços nos seus termos. 

 

5.3. O valor ofertado na proposta não poderá ser inferior ao preço mínimo de R$ 463.358.202,94 (quatrocentos e sessenta e 

três milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, duzentos e dois reais, noventa e quatro centavos), e deverá ser líquido, não 

cabendo ao licitante a retenção de parcela ou percentual a qualquer título. 

 

5.3.1. Estes valores estão embasados na justificativa técnica constante na Nota Técnica nº 005/2022/DEREH, realizada pela 

Diretoria de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Administração. 

 

 

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
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6.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os 

requisitos estabelecidos neste Edital. 

 

6.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada 

em Ata. 

 

7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

 

7.1. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a 

partir do autor da proposta classificada com o menor preço e os demais, em ordem CRESCENTE de valor, sendo que a 

classificação para o lance será observando o seguinte: 

 

a. Seleção da proposta com maior preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) inferiores àquele; 

 

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

propostas que apresentarem os maiores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, 

serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes; 

 

c. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio para definição da sequência de lances, 

com a participação de todos os licitantes. 

 

7.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo Valor Total do Item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos 

quanto às especificações do objeto. 

 

7.1.1.1. Cada lance ofertado deverá superar o valor anteriormente ofertado em, no mínimo, R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

 

7.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa 

de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

 

7.3. Apurada a proposta final de MAIOR LANCE, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido 

melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas 

neste Edital. 

 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

8.1. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de julgamento da 

proposta. 

 

8.1.1. O critério de julgamento adotado será o MAIOR LANCE POR ITEM, observadas as exigências contidas neste 

Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

8.1.2. Os preços não poderão ser inferiores ao valor mínimo estabelecido para o objeto da contratação. 

 

8.2. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao 

valor estimado para a contratação, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

 

8.3. O licitante detentor do maior lance deverá apresentar proposta final, no prazo de 01 (hum) dia útil, com os respectivos 

valores adequados ao lance vencedor. 

 

8.4. A proposta final, contendo a formação de preços e eventuais justificativas apresentadas pelo proponente vencedor, 

deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato, no momento da 

repactuação ou de aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

 

8.4.1. A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, nos termos da proposta inicial, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas 

pelo licitante ou seu representante legal. 

 

8.5. Será desclassificada a proposta final que não atenda as exigências anteriores. 

 

8.6. Se a proposta de maior valor não for aceitável, ou for desclassificada, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, 

e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 
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8.6.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 

melhor. 

 

8.7. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua substância, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

classificação. 

 

8.8. Sendo aceitável a proposta do licitante detentor do maior lance, este deverá comprovar sua condição de habilitação, na 

forma determinada neste Edital. 

 

9. DA HABILITAÇÃO 

 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em 

primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros:  

 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc); 

 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de 

Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

 

c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos CADICON, mantidos pelo Tribunal 

de Contas da União – TCU 

(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:14831188675546::::P3_TIPO_RELACAO:INIDONEO); 

 

d) Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFILPB 

(http://www.cge.pb.gov.br/site/imagens/gsc/cafil-pb.pdf). 

 

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima 

pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br) 

 

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do 

artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

 

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor 

diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

 

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

 

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

 

9.1.4 Aceita a proposta do licitante detentor do maior lance, este deverá comprovar sua condição de habilitação, na 

forma determinada neste Edital. 

 

9.1.5. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório competente ou por 

servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, considerando-se os prazos de validade 

neles previstos e, quando não mencionada a validade, serão considerados válidos até 90 (noventa) dias, contados da a partir 

da data de sua emissão, à exceção dos Atestados de Capacidade Técnica. 

 

9.2. Para a habilitação, o licitante detentor do maior lance deverá apresentar os documentos a seguir 

relacionados: 

 

 

9.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cge.pb.gov.br/site/imagens/gsc/cafil-pb.pdf
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a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis; 

 

b. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade limitada: ato constitutivo 

em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores; 

 

c. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no 

caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

 

d. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 

 

e. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

 

9.2.2. Relativos 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 fiscal com a Fazenda Nacional mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos 

relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de 

Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND) - (certidão expedida conjuntamente 

pela RFB e pela PGFN, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU), inclusive os 

créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da 

Lei nº 8.212/1991 , às contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, 

inclusive inscritas em DAU; 

 

c.1. caso a licitante possua uma certidão previdenciária e outra referente aos demais tributos, emitidas antes de 20/10/2014, 

mas dentro do prazo de validade, poderá apresentá-las, visto que permanecerão válidas dentro do período de vigência nelas 

indicados. Porém, caso apenas uma delas seja válida, terá que emitir a nova certidão unificada. 

 

d. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal e Estadual, do domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 

e. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de Regularidade para com o 

FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

 

f. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 

negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 

de 1º de maio de 1943. 

 

9.2.2.1. Caso o licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar seja microempresa, empresa de pequeno porte 

ou sociedade cooperativa deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 

 

9.2.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

 

a. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, ou liquidação judicial, ou de execução 

patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de 

validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida há no máximo 90 (noventa) dias antes, contados da data 

da sua apresentação; 

 

a.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que 

o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 

2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 
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b. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, devidamente registrados na Junta 

Comercial, já exigíveis e apresentados, conforme exigência do art. 1179, da Lei nº10.406/02, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

 

b.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente 

registrado no 

Conselho Regional de 

Contabilidade; 

 

b.2. A análise da situação financeira do licitante será avaliada pela solidez financeira e patrimonial comprovada mediante 

a apresentação do último balanço e demonstrações financeiras exigidas pela legislação de regência, dos quais se possam 

extrair índices que comprovem a sua boa situação financeira, no caso o Índice de Basiléia, utilizado para medir a solvência 

bancária, de acordo com as normas do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional (Resolução nº 3.193/2013, 

Circular do BC n° 3.360, de 12 de setembro de 2007 e demais normas aplicáveis), conforme fórmula abaixo, devendo ser 

aferido o mínimo de 11%, demonstrado pelo licitante: 

 

IB=PR x 100 (PRE/fator F)  

Onde: 

IB= Índice de Basiléia ou Índice de Adequação de Capital;  

PR= Patrimônio de Referência; 

PRE= Patrimônio de Referência Exigido;  

Fator F=0,11 

 

9.2.4. Documentos Complementares: 

 

a. Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste 

certame, conforme modelo anexo a este Edital; 

 

b. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854, de 1999. c. 

Declaração negativa de relação familiar ou de parentesco, conforme modelo anexo a este Edital. 

 

9.2.5. Relativos à Qualificação Técnica 

 

a. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto 

desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

 

a.1. Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, 

exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior, e somente serão aceitos mediante a apresentação do 

contrato. 

 

a.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 

apresentados. 

 

a.3. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados 

de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade 

técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.  

 

a.4. o licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados.  

 

9.2.5.1. Comprovação de autorização de funcionamento, devidamente válido, emitido pelo Banco Central 

do Brasil. 

 

9.3. O CECH - Certificado Estadual de Cadastramento e Habilitação emitido pela GOCAF – Gerência Operacional de 

Cadastro de Fornecedores, da Secretaria da Administração do Estado da Paraíba, poderá ser apresentado pelo licitante, com 

validade em vigor e compatível com o objeto de aquisição do presente certame, como substitutivo dos documentos 

exigidos nos itens 9.2.1 e 9.2.2 (exceto a CNDT). 

 

9.3.1. Na hipótese de algum documento que já conste do CECH estar com o seu prazo de validade vencido, o licitante deverá 

incluir no envelope da documentação de habilitação documento válido que comprove o atendimento às exigências deste 

Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e 

empresas de pequeno porte. 
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9.3.2. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação. 

 

9.4. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 

para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à 

comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

9.4.1. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de julgamento da proposta, 

examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

9.5. Para fins de habilitação, o Pregoeiro deverá certificar a autenticidade das certidões emitidas eletronicamente ou poderá 

obter certidões de órgãos ou entidades emissoras de certidões, em sítios oficiais. 

 

9.6. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos. 

 

9.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando 

a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

 

9.8. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e 

sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação. 

 

9.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital,  o licitante será declarado 

vencedor. 

 

9.9.1. Caso o licitante detentor do melhor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma 

restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 

momento em que for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativas. 

 

9.9.2. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal. 

 

9.9.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 

9.10. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todas os licitantes presentes, os lances finais 

oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e 

por todas os licitantes presentes. 

 

10. DOS RECURSOS 

 

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, ao final da sessão pública, de forma imediata e motivada, 

manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões do recurso, 

ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que 

começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa dos seus interesses. 

 

10.1.1. Caso o licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte com restrição na documentação de 

regularidade fiscal, o prazo a que se refere o subitem anterior iniciar-se-á após o decurso da fase de regularização fiscal. 

 

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse 

direito. 

 

10.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade competente quando 

mantiver sua decisão. 

 

10.3.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à verificação da tempestividade 

e da existência de motivação da intenção de recorrer. 

 



 

 

9/13 

 

10.4. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente, conforme o caso, importará invalidação 

apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

10.5. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos 

prazos legais. 

 

10.6. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 

(cinco) dias. 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja 

interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

 

11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 

procedimento licitatório. 

 

12. DO CONTRATO 

 

12.1 Encerrado o procedimento licitatório, o processo será encaminhado a (o) SECRETARIA DE ESTADO DA 

ADMINISTRAÇÃO - SEAD, para a elaboração do respectivo Termo de Contrato, cujo adjudicatário será convocado para 

assinatura do contrato e terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação, desde que obedecidas 

todas as exigências estabelecidas neste Edital, e de conformidade com a proposta aceita, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 

12.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de 

Contrato a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura do adjudicatário, mediante correspondência postal com 

aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de (02) dias úteis, a contar da data de seu 

recebimento. 

 

12.3 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da 

Adjudicatária e aceita pela Administração. 

 

12.4. Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a contratante verificará ás condições de 

habilitação e qualificação da contratada, bem como consulta ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar 

com a Administração Pública Estadual – CAFILPB, devendo a comprovação de a manutenção ser anexada ao processo. 

 

12.5. Se a Adjudicatária, no ato da assinatura do Contrato, não comprovar que mantém as condições de habilitação, ou 

quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o Contrato, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada 

a ordem de classificação, para, após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os 

requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais 

cominações legais. 

 

12.6. O prazo de vigência do Contrato será de 60 (sessenta) meses, contatos a partir da data da sua assinatura, podendo ser 

prorrogado, conforme o disposto no Art. 57, § 4º da Lei 8666/93, desde que haja a contraprestação correspondente à 

proporção de 1/60 do valor homologado na licitação, por mês de prorrogação. 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

13.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 

 

14. DO PAGAMENTO 

 

14.1. O pagamento do valor homologado na licitação deverá ser efetuado em uma única parcela, em conta indicada pela 

Secretaria de Estado da Administração, cuja titularidade seja do Estado da Paraíba, devendo o comprovante da transação ser 

entregue à Secretaria de Administração no prazo máximo de 07 (sete) dias contados da data da assinatura do contrato. 

 

14.2. Em caso de atraso no pagamento, o Contratado deverá pagar multa prevista no subitem 11.1.2 do Termo de Referência.  

 

14.3. Em caso de não pagamento em até 30 (trinta) dias do prazo previsto no subitem 18.1 do Termo de Referência, a 

contratada ficará sujeita as demais penalidades previstas deste edital e anexos, e o contrato será rescindido unilateralmente, 
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sendo convocado a assumir o objeto da presente licitação o licitante classificado em posição imediatamente posterior ao 

vencedor original do certame. 

 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

15.1. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 

15.1.1. Multa de até 10% (dez) por cento sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 

licitante; 

 

15.1.2. Impedimento de licitar e de contratar com o Estado da Paraíba e descredenciamento do Registro Cadastral 

(CECH), pelo prazo de até cinco anos, e consequente inclusão no CAFIL/PB. 

 

15.2. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 

 

15.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

15.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o 

caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

15.5. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 

Referência. 

 

15.6. O Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade – PAAR deverá observar os procedimentos previstos na 

INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001/2021/PGE/SEAD/CGE. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

16.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

 

16.1.1. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail gelic11@centraldecompras.pb.gov.br ou por 

petição dirigida ou protocolada no endereço AV. JOÃO DA MATA, S/N, BLOCO III, 1º ANDAR, GERÊNCIA DE 

LICITAÇÃO/GELIC - CENTRAL DE COMPRAS, JAGUARIBE, CEP: 58.015-020, JOÃO PESSOA - PB. 

 

16.2. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação 

que deveria constar no ato da sessão pública. 

 

16.3. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata 

acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 

16.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão pública do 

pregão. 

 

16.5. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de razões de interesse 

público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente 

fundamentado. 

 

16.6. Em todas as fases do procedimento licitatório e antes da assinatura do contrato, serão efetuadas consultas ao 

Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública do Estado da Paraíba-CAFILPB, 

sendo excluída do processo a empresa que estiver nele inscrita. 

 

16.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em 

nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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16.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

 

16.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja 

possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

 

16.10. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação. 

 

16.11. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o processo, prevalece a 

previsão do Edital. 

 

16.12. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico http://www.centraldecompras.pb.gov.br/, e também 

poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço http://www.centraldecompras.pb.gov.br/, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 

12:00 e 13:30 às 16:30 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão 

com vista franqueada aos interessados. 

 

16.13. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o valor se limitará ao custo 

efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 5°, III, da Lei n° 10.520, de 2002. 

 

16.14. A instituição financeira contratada poderá divulgar produtos e serviços nos portais governamentais, cujas 

veiculações deverão passar pela anuência da Secretaria de Estado da Administração.  

 

16.15. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária da Comarca de João Pessoa-

Pb -, com exclusão de qualquer outro. 

 

16.16. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório competente ou por 

servidor da administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial; 

 

16.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes 

anexos: 

 

16.17.1. ANEXO I - Termo de Referência 

 

16.17.2. ANEXO II - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (inciso VII do artigo 4º da Lei nº 

10.520, de 2002) 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

A empresa                  , CNPJ n.°        , declara, sob as penas da lei, que atende plenamente todos os requisitos de 

habilitação exigidos para participar do Pregão Presencial n.º            . 

 

Local e data 

 

[Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal da Empresa] 

 

 

16.17.3. ANEXO III - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

 

A empresa                            , CNPJ n.°          , declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

Local e data 

 

[Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal da Empresa] 

 

16.17.4. ANEXO IV - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 9.854/99) DECLARAÇÃO 

RELATIVA À PROIBIÇÃO DE TRABALHADOR MENOR 

http://www.centraldecompras.pb.gov.br/
http://www.centraldecompras.pb.gov.br/
http://www.centraldecompras.pb.gov.br/
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A empresa ____________, CNPJ n.° ____, declara, sob as penas da lei, que na mesma não há realização de trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, 

salvo na condição de aprendiz, na forma da Lei. 

 

Local e data 

 

[Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal da Empresa] 

 

16.17.5. ANEXO V - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NA CATEGORIA DE MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE – ME/EPP 

 

A empresa              , CNPJ n°              , declara, sob as penas da lei, que, para participar do Pregão Presencial n º                , 

enquadra-se como microempresa/empresa de pequeno porte e que se encontra devidamente registrada no registro de 

empresas mercantis ou no registro civil de pessoas jurídicas (conforme o caso). 

 

Local e data 

 

 

[Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal da Empresa] 

 

16.17.6. ANEXO VI– Modelo de carta de credenciamento 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

Pela presente, (razão social, CNPJ, endereço completo com CEP), representada neste ato pelo Sr. (responsável da licitante, 

elencado no contrato social ou documento equivalente, para designar procurador), nomeia seu bastante PROCURADOR o 

Sr.(nome completo, documento de identificação, CPF), residente e domiciliado (endereço completo com CEP), para 

representar a referida Empresa no procedimento licitatório – (número do pregão) - podendo para tanto formular lances 

verbais, firmar declarações de vontade, manifestar interesse de recorrer, renunciar, suprir incorreções formais, assinar atas 

e contratos, enfim, desempenhar todos os atos necessários ao fiel desempenho do presente mandato. 

 

LOCAL E DATA 

 

[Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal da Empresa] 

 

16.17.7. ANEXO VII - Modelo de declaração negativa de relação familiar ou de 

parentesco 

 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RELAÇÃO FAMILIAR OU DE PARENTESCO 

 

A e m p r e s a ( R a z ã o S o c i a l d a L i c i t a n t e ) , C N P J N º _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , s e d i a d a n o s e g u i n t e endereço: 

_________________________, nº             , CEP, Bairro, Cidade, por intermédio de seu representante legal, (Nome/CPF), 

DECLARA, sob as penas da lei e para os fins do  disposto no inciso III, do art. 1º da Lei nº 8.124/2006 (alterada pela Lei nº 

12.272/2014), QUE NÃO HÁ  DENTRE SEUS SÓCIOS cônjuge, companheiro, ou parente em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, dos agentes públicos e políticos definidos no inciso I da referida lei, a 

seguir descritos: Governador do Estado, Vice-Governador do Estado e dos servidores investidos em cargos de Secretário 

de Estado, Secretário Executivo ou equivalentes a estes, Gerências de Áreas Instrumentais e Gerências Executivas e 

Regionais de Áreas Finalísticas, além dos ocupantes de cargos de Direção superior, Diretoria de Sociedades de 

Economia Mista e de Gerências Executivas e Regionais ou equivalentes da Administração Indireta, inclusive de 

Sociedades de Economia Mista. 

 

João Pessoa, em            de                            de 20      . 

 

[Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal da Empresa] 

 

 

16.17.8. ANEXO VIII - Modelo de Proposta de Preços 

 

16.17.9. ANEXO IX - Minuta do Contrato 
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João Pessoa, 30 de março de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Diego de Almeida Santos 

Pregoeiro 

Responsável pela elaboração do Edital 

Andrea Mendes Lacerda 

Equipe de apoio 

Responsável pela revisão do Edital 

 

 

 



 

MINUTA 
ANEXO IX 

CONTRATO 

Pregão Presencial nº 082/2022 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº <XXX> QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO - SEAD, E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA <Nome>. 

 

SECRETARIA DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO -  SEAD, com  sede  no  {SedeOrgao}, inscrito no  CNPJ  sob  o  nº 
{CNPJOrgao}, neste ato representado pelo <NomeRepresentanteOrgaoECargo>, nomeado pelo <Portaria_AtoGovernamental> de 

<DataPortaria_Ato>, publicado em <DataPublicacaoPortaria_Ato>, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a 

instituição <NomeEmpresa>, inscrita no CNPJ nº <CNPJEmpresa>, com sede na <SedeEmpresa>, CEP <CepEmpresa>, no 
Município de <MunicipioEmpresa>, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor <RepresentanteEmpresa>, 

portador da Cédula de Identidade nº <RGRepresentante> e CPF nº <CPFRepresentante>, tendo em vista o que consta no Processo nº 

30.000.012549.2021, e o resultado final do Pregão Presencial n° 82/2022, com fundamento na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 
10.520, de 2002, no Decreto Estadual nº 24.649, de 2003 e na Lei Estadual nº 9.697, de 2012, e na Instrução Normativa SEGES/MP 

nº 05, de 26 de maio de 2017, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as 

condições seguintes: 
 

1. DO OBJETO 
 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Instituição Financeira para prestação dos serviços de 

pagamento, com exclusividade, de salários, proventos e vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, de servidores 
ou empregados públicos ativos, inativos e pensionistas e do pagamento dos fornecedores, bens, serviços e insumos da 
Administração Direta e Indireta, do Poder Executivo do Estado da Paraíba, suas Autarquias e Fundações, que serão 

prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, visando atender às necessidades da 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – SEAD/ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - EGE. 

 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente 
de transcrição. 

 

1.3. Objeto da contratação: 
 

<InserirDescricaoObjeto> 
 

2. DA VIGÊNCIA 

 

2.1. O prazo de vigência do Contrato será de 60 (sessenta) meses, contatos a partir da data da sua assinatura, podendo ser 

prorrogado, conforme o disposto no Art. 57, § 4º da Lei 8666/93, desde que haja a contraprestação correspondente à proporção de 

1/60 do valor homologado na licitação, por mês de prorrogação. 
 

2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 
 

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo. 
 

3. DO VALOR 
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3.1. O valor global do contrato é de R$ <ValorContratoMensal> (ValorContratoMensalExtenso). 
 

4. DO PAGAMENTO 

 
4.1. O pagamento do valor homologado na licitação deverá ser efetuado em uma única parcela, em conta indicada pela Secretaria 
de Estado da Administração, cuja titularidade seja do Estado da Paraíba, devendo o comprovante da transação ser entregue à 
Secretaria de Estado da Administração no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis contados da data da assinatura do contrato. 

 

4.2. Em caso de atraso no pagamento, o Contratado deverá pagar multa prevista no subitem 16.2, "f" do Termo de Referência. 

 
4.3. Em caso de não pagamento em até 30 (trinta) dias do prazo previsto no subitem 3.1.1., a contratada ficará sujeita as demais 
penalidades previstas no termo de referência, e o contrato será rescindido unilateralmente, sendo convocado a assumir o objeto da 
presente licitação o licitante classificado em posição imediatamente posterior ao vencedor original do certame. 
 
4.4 Demais disposições sobre o pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no 
edital, termo de referência e anexos pertinentes. 

 

5. DOS AJUSTES OPERACIONAIS 
 

5.1. As regulamentações futuras e demais critérios operacionais que se fizerem necessários à sistemática dos serviços serão objeto de 

ajustes entre as partes, inclusive quanto ao prazo para sua realização para que o CONTRATO não venha a sofrer solução de continuidade, 

mediante celebração de termo aditivo. 

 

6. DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

 

6.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a 

fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital. 
 

6.2. A fiscalização da execução do objeto será efetuada, na forma estabelecida no Termo de Referência, pelo (a) 

<NomeFiscal_Comissao> especialmente designado (a) pela Portaria nº<NumeroPortaria>, do (a) <NomeOrgao>. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 

7.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 
 

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

8.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Edital e Termo de Referência. 

 

8.2.  O Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade – PAAR deverá observar os procedimentos previstos na 
INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001/2021/PGE/SEAD/CGE. 

 

9. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

9.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato os elencados no art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, com as consequências 
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis. 

 

9.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla 

defesa. 

 

9.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 

8.666, de 1993. 
 

9.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos aspectos inadimplidos, conforme o caso. 
 

10. DAS VEDAÇÕES 
 

10.1. É vedado à CONTRATADA: 
 

10.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

 

10.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de eventos que não estejam previstos em lei ou no instrumento 

convocatório. 
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11. DAS ALTERAÇÕES 
 

11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

12. DOS CASOS OMISSOS 

 

12.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 

10.520, de 2002, no Decreto Estadual nº 24.649, de 2003, na Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008, demais 

regulamentos e normas administrativas, e subsidiariamente pelas normas e princípios gerais dos contratos. 
 

13. DA PUBLICAÇÃO 
 

13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato, no Diário Oficial do Estado, nos termos do 

§ Único, do art. 61 da Lei 8.666/93. 

 

14. DO FORO 

 

14.1. O foro para dirimir os litígios decorrentes da execução deste contrato é o da Seção Judiciária de João Pessoa-PB, com exclusão 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato 

em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 
 

<Municipio>, <DataCorrente>. 

 
 

 

<NomeRepresentanteOrgaoECargo> 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 
 

 

<NomeRepresentanteEmpresa> 
 

<NomeEmpresa> 

 

 
TESTEMUNHAS: 

 

 
 

 

Nome: 
 

CPF n°: 
 

Identidade n°: 

 

 
 

 

Nome: 
 

CPF n°: 
 

Identidade n°: 
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ANEXO VIII – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Pregão Presencial no xxx  

Processo nº XXXX  

Objeto e órgão(s) participante(s)  

Empresa (Razão Social/CNPJ):  

Endereço/Telefone/E-mail:  

Em atendimento ao Edital do Pregão em epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços: 

 

Valor global da Proposta:    

Valor global da proposta por extenso: 

Validade da Proposta: (Não poderá ser inferior a 120 dias) 

Declaração de que no preço ofertado estão incluídos todos os custos e que atende todas as exigências 
do instrumento convocatório. 

Outras informações importantes para o dimensionamento da proposta constantes no Edital/TR 
(atender às exigências do instrumento convocatório) 

 

____________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

(Cargo/RG/CPF) 

Item Descrição  Unid.  Quant. 
Valor Unit. 

(R$) 

 
 

Valor Total do 
Item (R$) 

            


