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12 8 4 L)emonstracäo de aderencia a caplaridade run a devenco a LICITADA cectarar que consu ne mmirro 03

irrés. -rodades de a'enden emo no Munte pie de Lau-o 1e re tas atencendo ac d sposto no ter, 8 2

8 5 Acresentação do cuadre de agen:las atuais na
l

ICITADA no MUNICIPIO contendo numero endereça e

feiefone

'2 6 6 Apresentaçâo da reia;äo com endereça des Temora SE ettörneos de Autoatencimento nc M-n cipio de l auro

de F'eitas. devendo atender a cuantidade rain ma Da a atender de to-rna saisfatoria aos usuános.o cistnbuidos entre a

rede de agencias e pontos extemos às rnesrras ad-nitica a nelusão de reces compartilhadas epo Sa,:o 24 horas ou

8 mia codendo tal cornorovação ser suostitu aa car det aração nevogave e rretratavel de que a LiCITADA insta ara

aso sea o vencedor da presente llataçäo os equipamentos e×!gidos de accrda corn este item servo ce, no máxme
180 (cento e oitenta:. dias contados da celebração do CON TRATO DE PRESTACÃO DE SFRVlÇOS
12 9 A Qualificaçäo Económica Financeira seia orrtoevada med arte a ap'esentação dos segumtes docurrentos
12 9 Ba ança oatarTo,ial e demonstraçóes ccr:abets do Ario e×ef oc socmi ja exigiveis e acresentados na forma

ca le aue cornprovem a boa situação financeira da emoresa. vecada a sua suostitu ção por oalancetes au balanços
orovisonos, podendo ser atua.izados. atraves ce ind ces oficiais quando encesado há ma:s de très rneses ca data da

ap'esentação da propcsta

12 9 3 A tioa situação da em resa sera comorovada avaves do inoice de Basileia, devendo ser ecmorovado pela

iotaca. o mdice minimo de 6 635% calcuiado de acordc ccm a ResoluÇão n° 4 193/2013 do BACEN e demais nar-nas

aputovels err vigència Este rdice deverá ser ocroorovaco tnmestralmente dt.iante a vigent:a do ft:aro contrato e

pode-a ser apresertado por roeio de maressão da pág=nâ efica: do wo do Bance Cenfal na interner

12 9 a Comorovaçâo ao que não esta suometdo a processo de trtervengäo bquidação ou suspensão pelo Bancc

Centrai do Brasil, ou outras crçãos de tisca4zapäc pubica cujos dea.Plenlos não poderão estas catados de prazo

suaer o a 30 :tinta d:as ca cata da abertura do cename se ou:Io plazo de valicade näo corstar lo 3ccurlento

13 Procedimentos de Fiscalizaçao e Gerenciamento do Contrato
13A Deve-a a on dade MUNICIPIO procede ao acomparhamento e ñstalvaçác da execação as p'estaçäc ce

sereças do obieta de moco a assegurar o efe·vo ruropsriento :a e>eação do escopo corerataco ,as torrias

se.gu nies

13.4,2L A:onicanhar trirrestalrTerte a sluaCäo bra-oe.ra da omrataca alediante apresada 80 d: H:ice de Baslès

discosto ne itern 15 6 2 des:e Termo de Referene a

13 4 , Pala cumonmerte des rens 7 / e : 8 a Mu,i om de Laure de F-e tas pacera determ>nar a CONTRATADA a

'ealizacdo de reelhouas na crestapäo dos SERVICOS med alte ternic ad two a ser firmaan entre as partes caso venl a

a consta'ar sua insuf,ciencia ca:.sada cooncomest batead ou defasagem tecnologica

13 4 4 Requerer t mestra riente da instituçâo E narse ta a do rnentaçäc relaiva a regulandade iscal e tranaihista

can, a Anal dade de ñscaliza' c reccibirrento des tnou'es e arcaigoA ce resporbabuicade da Insttuiçâc Enanceira

13 a 5 Recueror inmestralmerre da Mstitu yaa Enance-ra a clarelha de ta' fas bancaras praticadas pela irstituicâc

para .enficação das tantas debeadas conforow tern ox deste f erma de Refere,oa

13 a 6 O acornpanrarnerec a ñs al:Jação da e ecutao dos serviços cont'atadcs fica'äo a carco ca secreta a

Moniacal aa fazenda que se graca o S- Ricarde er ro de Jesus, r,at,cia 052633 7
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PROCESSO ADMINISTRNOVO - N" 12806/2018

ANEXO II

PLANILHA DISCRIMINATIVA

SEFAZ l

DESCRIMINAÇAO

medida Valor Total
reataçà: de InsMogée 'nancera cara a p:estacão de *orma e<cisiva

e serviços Da-canos carcernentes ao Daganyon :,1 terinneraçao dos
loveNos e dom be"eRG os cas servidores puci cas latwos e nattvas: dos

3gentes politices da Admiristração Publica O:rma e incuem de Man-npie de
Lauro de Freitas efeluar o Dagarnerto aos lo ,ececores de Muriap:o ce

1 Lauro oe Freitas e son- carater ce exclusiedace a (costandÇaa err 'cha ce serviço R$2 136 6-0 69
DagarteMô des erep=estiocs e ínancian'entos concecicos aos servidores
Duel cos ativcs e nat ;os dos agen'es pohkos e der's s serviÇas Ca,canos
egalarnentados Dele Ba,co Central dc Brasi aa-a o Muniziota de Laar:. da

Freitas F arraaaataa secant]à a e cedra l:3da De ?bates e precos
utbcos ou,: pais

Total R$7.136 630.69

A lickante DECIARA que aestarà o pagamento da Administração conforme Editat ao tempo que indica os dados
banthrios da Hatado:

BANCO....

¡OCal. /

Assinatura do Rep. Legal
































































































