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INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA N° 001/2018        –        PROCESSO N° 041/2018 

 
 

 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO  

 

 

 

 

 

   O MUNICÍPIO DE BARBACENA, inscrito no CNPJ sob o número 17.095.043/0001-
09, com sede na Rua Silva Jardim, nº 340 – Bairro Boa Morte, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que fará realizar a licitação para credenciamento conforme informado na cláusula 1 
deste Edital cuja direção e julgamento serão realizados pela Comissão  Permanente de Licitação 
designada pela Portaria nº 19.275/2018, em conformidade com os preceitos da Lei Federal n° 
8.666/93 e modificações posteriores, Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 
147/2014, Lei Municipal 4.239/2009, Decreto Federal 8.538/2015 e as condições deste instrumento 
convocatório. 

  A documentação será recebida a partir de 23 / 07 / 2018 de 12:00 às 17:00 horas na 

sala da  Gerência de Licitação, situada na Rua Monsenhor Silvestre de Castro, 275, 1º andar, Bairro 

Funcionários, Barbacena/MG onde será analisada pela Comissão Permanente de Licitação e,  

permanecerá aberta enquanto durar a necessidade da Administração Pública Municipal.  

 
1 – OBJETO 
  1.1 – Credenciamento de pessoas jurídicas estabelecidas no Município de 
Barbacena/MG, interessadas em comercializar tickets físicos de uso obrigatório no estacionamento 
rotativo pago, nas vias públicas da cidade de Barbacena, conforme condições, quantidades, 
exigências e estimativas, estabelecidas nos anexos e Minuta de termo de credenciamento, que fazem 
parte integrante deste edital. 
 
2 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

   2.1 – Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas em dia com suas 
obrigações jurídicas, fiscais e técnicas. 
   2.2 – Não poderão participar desta licitação pessoas físicas ou jurídicas enquadradas 

no artigo 9º da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações.  

   2.3 – Não será aceita a participação de empresas: 

 a) declaradas inidôneas ou inadimplentes com o Município;  

 b) que estejam sob falência, concurso de credores, em dissolução e liquidação.  

 
3 - HABILITAÇÃO 

  3.1 - O processo de Inexigibilidade de Licitação – Credenciamento - será regido pelas 

disposições da Lei n.º 8.666/93. A documentação necessária ao credenciamento deverá ser 

encaminhada à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbacena, em 

envelope fechado contendo as seguintes indicações:  

 

ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE BARBACENA – GERÊNCIA DE LICITAÇÃO  

INEXIGIBILIDADE 001/2018 PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 

NOME DA EMPRESA: 

CNPJ: 
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   3.2 – A documentação exigida limitar-se-á: 
a) documento de identificação com foto dos sócios e/ou administrador 
b) cópia do contrato social e alterações se houverem; 
c) comprovante de inscrição no CNPJ 
d) certidão negativa se débitos trabalhista 
e) certidão negativa de débitos estadual do domicilio sede do licitante 
f) certidão negativa de débitos municipal do domicilio sede do licitante 
g) certidão negativa de débitos relativos a tributos federais e divida ativa da união, incluindo 

previdenciária 
h) certidão de regularidade junto ao FGTS 
i) declaração de que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
4 – INABILITAÇÃO  

   4.1 - Serão inabilitados os licitantes que:  

a) deixarem de atender as condições de participação ou quaisquer das exigências deste Edital;  

b) apresentarem documentos vencidos, incompletos, ilegíveis, com emendas, rasuras ou 

qualquer irregularidade.  

   4.2 - A inabilitação do licitante importará em preclusão do seu direito de participar da 

fase de julgamento da proposta, respeitando o direito de recurso;  

   4.3 - Ultrapassada a fase de habilitação, não mais caberá inabilitar os licitantes por 

motivos relacionados com sua habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes.  

 
5. HOMOLOGAÇÃO  

  5.1 - Os pedidos de credenciamento serão dirigidos à Comissão Permanente de 

Licitação e após habilitados serão homologados pelo Chefe do Executivo Municipal. 

 

6 – FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CREDENCIAMENTO 
  6.1 - Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, o acompanhamento e a 
fiscalização do credenciamento, assim como o recebimento e a conferência dos serviços prestados, 
serão realizados pelo subsecretário Elyancarlos da Silva Campos.  
  6.2 – A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da credenciada, inclusive 
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, a sua ocorrência não implica co-responsabilidade 
do Município ou de seus agentes e/ou prepostos (fiscais). 
 
7 - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

7.1. Comercialização dos tickets físicos, objeto deste instrumento, no Município de 
Barbacena/MG 

7.2. Os talões de tickets serão impressos exclusivamente pelo credenciante, através 
da SUTRAM. 

7.3. A credenciada poderá receber o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 100 (cem) 
talões, contendo 20 (vinte) folhas cada, para cada período de 07 (sete) dias.  

7.4. A credenciada comercializará os tickets físicos pelo valor neles impressos, 
correspondendo, cada ticket, ao período de 90 (noventa) minutos de estacionamento. 

7.4.1 . Em nenhuma hipótese esse valor poderá ser alterado pela credenciada 
7.5. A credenciada receberá, como forma de remuneração, o percentual de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da comercialização dos tickets.  
7.5.1 - O valor atual dos Tickets Físicos, consoante Decreto Municipal nº 8.186/2017, 

publicado no e-dob ao 01 de agosto de 2017, é de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos), portanto, 
as credenciadas recolherão a favor do credenciante o valor de R$ 1,35 (um real e trinta e cinco 
centavos)  respectivamente, por Ticket Físico. 

7.5.2. O valor da unidade poderá ser alterado pelo credenciante, permanecendo-se 
fixo o percentual remuneratório estabelecido no item 7.5 deste instrumento.  



  

  
                MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 

Coordenadoria de Aquisições e Contratos 
       Gerência de Licitação 

 src 

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO – CAC – SEPLAN 
Rua Monsenhor Silvestre de Castro, 275. Bairro Funcionários. CEP 36.202-020. Barbacena. MG 

Tel.: (32) 3339-2026. E-mail: licitacao@barbacena.mg.gov.br 

3 

7.5.3. O pagamento pela credenciada dos Tickets Físicos recebidos será no prazo de 
30 (trinta) dias de seu recebimento, já abatidos do percentual contido no item 7.5. 

7.5.4 – A guia será emitida pela SUTRAM e fornecida à credenciada no ato da retirada 
dos talões. 

7.5.5 – A cada nova retirada a credenciada deverá comprovar a quitação anterior 
7.5.6 – A não quitação da guia pela credenciada implicará na suspensão do 

fornecimento de novos talões e ocorrendo a permanência da inadimplência, após a devida 
notificação, a credenciada será inscrita na Divida Ativa do Município. 

7.6. A credenciada poderá retirar os tickets físicos para comercialização na SUTRAM, 
sediada na Av. Dom Pedro II, n. 1480, 3º piso, Bairro São Pedro - Terminal Rodoviário de 
Barbacena/MG, ou solicitar seu envio através do telefone 3339-2028, de segunda à sexta-feira, no 
horário de 12:00 às 17:00 horas, mediante pagamento da guia referida no item 7.5.4 ou, em 
consignação, mediante assinatura de Termo de Responsabilidade. 

7.6.1. A credenciada que optar pela consignação dos Tickets Físicos assinará Termo 
de Responsabilidade, constando a quantidade e o valor dos Tickets Físicos consignados, bem como 
não poderá deixar faltar qualquer Ticket em seu Estabelecimento Comercial. 

7.6.2. Quando da solicitação ou retirada de nova quantidade de Tickets Físicos 
consignados, a credenciada fará o pagamento do total dos Tickets Físicos consignados 
anteriormente, para receber a nova remessa.  

7.6.3. No ato do descredenciamento da credenciada, a mesma fará o pagamento dos 
Tickets Físicos consignados vendidos e devolverá ao credenciante, os Tickets Físicos não 
comercializados.  

7.7. A credenciada indicará o(s) nome(s) da(s) pessoas(s) autorizadas por ela a retirar 
os Tickets Físicos. Caso haja alteração, o credenciante deverá ser comunicado imediatamente.  

7.8. Os estabelecimentos credenciados serão identificados conforme padrão 
estabelecido pelo credenciante.  

7.9. A credenciada poderá solicitar seu descredenciamento a qualquer momento, sem 
quaisquer ônus, bastando para tanto fazê-lo por escrito junto ao credenciante.  

7.10. A credenciada não terá exclusividade na comercialização dos tickets, podendo o 
credenciante adotar outras formas a seu exclusivo critério.  

7.10.1. A credenciante poderá cancelar, a seu critério e a qualquer tempo o presente 
credenciamento, mediante o envio de comunicação expressa ao Credenciado, com aviso de 
recebimento, no prazo prévio de 30 (trinta) dias. 
 
8 - OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA  

   8.1 - São obrigações da credenciada:  

a) Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como manter em 

dia as obrigações sociais e salários dos empregados;  

b) Permitir e facilitar à Fiscalização da credenciante a inspeção dos serviços, em qualquer dia e 

horário, devendo prestar todos esclarecimentos solicitados;  

c) Participar à Fiscalização da credenciante a ocorrência de qualquer fato ou condição que 

possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, indicando as medidas para 

corrigir a situação;  

d) Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas municipais sobre 

execução de serviços em locais públicos; 

e) Responder por danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do credenciamento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 

fiscalização ou o acompanhamento pela Administração; 

f) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do credenciamento;  

8.1.1. Retirar ou solicitar entrega dos Tickets Físicos, na quantidade necessária, 
dentro do quantitativo disposto no item 7.3, mediante pagamento da guia referida no item 7.5.4 ou, 
em consignação.  
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8.1.2. Indicar o(s) nome(s) da(s) pessoa(s) autorizada(s) para retirar os Tickets Físicos 
em nome da credenciada e informar imediatamente qualquer alteração neste sentido. 

8.1.3. Fixar em local visível a identificação oferecida pelo credenciante, que indique 
que o estabelecimento é credenciado para a comercialização dos cartões do Ticket Físico. 

8.1.4. Comercializar os Tickets Físicos pelo preço fixado pelo credenciante, sem 
qualquer tipo de acréscimo ou desconto.  

8.1.5. Comercializar os Tickets Físicos para qualquer interessado, na quantidade 
solicitada, sem qualquer reserva ou discriminação.  

8.1.6. Ter a responsabilidade de não deixar faltar Tickets Físicos no Estabelecimento 
Comercial, sob as penas previstas neste Edital.  

8.1.7. Tratar cordialmente os usuários dos Tickets Físicos, prestando-lhes informações 
quanto à validade dos mesmos e o seu correto preenchimento.  
   8.2 – São obrigações da credenciante: 

8.2.1. Avaliar a fiel observância do que foi pactuado, através de servidor designado 
para o acompanhamento e fiscalização do cumprimento do objeto, registrando em relatório as 
deficiências porventura existentes, notificando a empresa e determinando prazo para a regularização 
das falhas observadas; 

8.2.2. Disponibilizar à credenciada tantos Tickets Físicos quanto forem solicitados, 
atendendo o quantitativo exposto no item 7.3. 

8.2.3. Imprimir os cartões com layout próprio a ser definido pelo credenciante.  
8.2.4. Definir padrão e disponibilizar placa, pintura, adesivo que indicará a 

credenciada como autorizada a comercializar os Tickets Físicos. 
8.2.5. Fiscalizar a comercialização efetuada pela credenciada.  
8.2.6. Aplicar à credenciada as sanções decorrentes da inobservância das regras 

previstas no presente Termo.  
 

9 – CONDIÇÕES GERAIS PARA CREDENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

9.1. Em qualquer fase do credenciamento, o credenciante reservar-se-á o direito de 
solicitar dos interessados, outros esclarecimentos que se fizerem necessários.  

9.2. Fica reservada ao credenciante, a faculdade de revogar ou anular o presente 
Credenciamento, sem que caiba a credenciada o direito a qualquer indenização. 
   9.3 - Após a homologação desta licitação, a empresa credenciada firmará termo de 

credenciamento com o Município, que incluirá as condições estabelecidas neste Edital, Minuta de 

Termo de Credenciamento e nos demais anexos, além de outras fixadas na proposta vencedora e 

necessárias à fiel execução do objeto licitado.  

   9.4 - A empresa credenciada terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do 

recebimento da comunicação, para assinatura do credenciamento.  

   9.5 - A recusa injustificada da credenciada em atender o disposto no item anterior 

desta cláusula caracterizará descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se à multa 

de 1% (um por cento) do valor da respectiva adjudicação, além de outras cominações legais;  

  9.6 - A empresa credenciada não poderá ceder o termo de credenciamento total ou 

parcialmente a terceiros, sem prévia e expressa concordância da credenciante.  

   9.7 - A empresa credenciada deverá manter, durante toda a vigência do Termo de 

Credenciamento, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar a credenciante imediatamente, 

qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do credenciamento.  

 

10 - DO DESCREDENCIAMENTO 

10.1 A presente autorização será revogada, independentemente de qualquer 

formalidade judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 

10.1.1 - Descumprimento das condições impostas no presente Termo; 
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10.1.2 -Inadimplemento do credenciado relativamente aos dispositivos constantes do 

edital;  

10.1.3 - Mútuo acordo entre as partes, após 06 (seis) meses e mediante comprovação 

de quitação dos tickets; 

10.1.4 - Por força maior ou caso fortuito, que impeça o cumprimento das condições 

assinaladas no presente credenciamento. 

10.2. O presente Credenciamento tem caráter precário. A qualquer momento o 
credenciado pode solicitar o descredenciamento, caso não tenha mais interesse. Ademais, o 
credenciado ou o credenciante podem denunciar o credenciamento, caso constatada qualquer 
irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas no Edital ou na legislação 
pertinente.  

10.3. O credenciado que desejar iniciar o procedimento de descredenciamento deverá 
solicitá-lo à credenciante, por escrito.  

10.4. O credenciante pode, a qualquer momento, garantida a ampla defesa e o 
contraditório e sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, solicitar um descredenciamento se:  

10.4.1. O credenciado comercializar os Tickets Físicos em valor superior ao 
estabelecido pela credenciante;  

10.4.2. O credenciado, na posse dos Tickets Físicos, se recusar a comercializá-los. 
 

11 – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSO  

   11.1 - Decairá do direito de impugnação dos termos deste Edital, perante o Município, 

qualquer pessoa que não se manifestar em conformidade com o estabelecido no art. 41 da Lei 

Federal 8.666/93;  

   11.1.1 - As impugnações ao edital poderão ser efetuadas até 02 (dois) dias úteis 

anteriores à data marcada para a abertura da licitação pelos licitantes e até 05 (cinco) dias úteis 

quando se tratar de pessoa não participante da licitação.  

   11.2 – Será facultado à licitante, nos termos do art. 109 da Lei Federal 8.666/93 e 

alterações posteriores a interposição de recurso, no prazo legal, contados da data da intimação do 

ato ou lavratura da ata, nos seguintes casos de:  

a) habilitação ou inabilitação da licitante, dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação; 

b) anulação ou revogação deste Credenciamento, dirigido ao Chefe do Executivo Municipal; 

c) aplicação das penalidades de advertência ou multa, dirigido ao Chefe do Executivo 

Municipal.  

   11.2.1 – Representação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, da intimação da decisão 

relacionada com o objeto da licitação, quando, da decisão referente ao julgamento da questão, não 

couber recurso hierárquico.  

   11.3 – A autoridade que tiver praticado ato recorrido poderá reconsiderar sua decisão, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, ou fazê-lo subir à autoridade 

superior, devidamente informado, para deferimento ou indeferimento dentro do prazo citado.  

   11.4 – A interposição de recurso será comunicada às demais licitantes que poderão 

impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.  

   11.5 – Os recursos deverão observar os seguintes requisitos: 

a) ser datilografados/digitados e devidamente fundamentados;  

b) ser assinados por representante legal da empresa;  

c) ser protocolados na Gerência de Licitação situada na Rua Monsenhor Silvestre de Castro, 

275, 1º andar, Bairro Funcionários, Barbacena/MG 

   11.5.1 – Os recursos interpostos fora do prazo indicado não serão conhecidos.  
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   11.5.2 – Terão efeito suspensivo obrigatório apenas os recursos quanto a habilitação 

ou inabilitação de licitante. Os demais não terão efeito suspensivo, salvo se a autoridade competente, 

por razões de interesse público, motivadamente assim determinar.  

 

12 – SANÇÕES  

   12.1 – A inexecução total ou parcial do termo de credenciamento, assim como a 

execução irregular (desvio e/ou má utilização dos tickets sob a responsabilidade do credenciado, de 

forma indevida ou em desacordo com os critérios de credenciamento), ou com atraso injustificado, 

sujeitará o credenciado, garantida a prévia defesa, a aplicação das seguintes sanções, conforme 

artigo 86 a 88 da Lei Federal 8666/93 e alterações posteriores.  

I – advertência escrita; 

II – multa; 

III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal, por prazo não superior a dois anos;  

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 

   12.1.1 - A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para adoção das 

necessárias medidas corretivas, a fim de evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que o 

credenciado descumprir qualquer obrigação contratualmente assumida e/ou qualquer instrumento 

equivalente, ou desatender as determinações da autoridade competente para acompanhar e 

fiscalizar a execução do contrato.  

   12.1.2 - A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados 

dos prazos estipulados no cronograma de execução, ou os prazos estipulados para a prestação dos 

serviços e fornecimentos, pode ser aplicada cumulativamente com as sanções restritivas de direitos, 

previstas nos incisos III e IV, nos casos de inexecução total e parcial do contrato e/ou instrumento 

equivalente;  

   12.1.3 - A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de 

contratar com a Administração Municipal destina-se a punir a reincidência em faltas já apenadas com 

advertência, bem como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do contrato; 

   12.1.4 - Na estipulação do prazo de suspensão dos direitos do credenciado, que não 

poderá exceder a dois anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse 

público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, respeitados os princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade;  

   12.1.5 - A pena de suspensão dos direitos do credenciado impede-o, durante o prazo 

fixado, de participar de licitações promovidas pelos órgãos da Administração Municipal, bem como de 

com eles celebrar contratos;  

   12.1.6 - A declaração de inidoneidade do credenciado, sanção administrativa de 

máxima intensidade, destina-se a punir faltas gravíssimas de natureza dolosa, das quais decorram 

prejuízos ao interesse público de difícil reversão; 

   12.1.7 - A aplicação das sanções previstas nesta cláusula são de competência do 

Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia do credenciado no respectivo processo administrativo, 

no prazo de dez dias, contados da abertura de vistas; 

   12.1.8 – Decorrido o prazo da declaração de inidoneidade, o interessado poderá 

requerer a sua reabilitação, cujo deferimento está condicionado ao ressarcimento dos prejuízos 

resultantes da ação punida.  

  12.1.9 - O não recolhimento da multa no prazo estipulado implicará a sua inscrição na 

dívida ativa, para cobrança judicial. 
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   12.2 - As multas não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas e 

não eximem a credenciada da plena execução do contrato. 

   12.3 - Se a credenciada ficar temporariamente impossibilitada, por motivo de força 

maior, de cumprir com suas obrigações e responsabilidades, poderá comunicar, por escrito e no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a existência daqueles motivos, devidamente comprovados, 

indicando a alteração dos prazos pretendidos.  

    12.4 – O comunicado de força maior será julgado à época do seu recebimento com 

relação a aceitação ou não dos motivos, podendo ou não a contratante averiguar em fase superior a 

veracidade do fato.  

 

 13 - CONDIÇÕES GERAIS  

  13.1 - A participação na licitação implica a aceitação integral deste Edital, ficando 

automaticamente prejudicada a proposta que contrarie expressamente suas normas;  

   13.2 - Estará ressalvado ao Município, por despacho motivado do Chefe do Executivo 

Municipal, devidamente fundamentado, revogar a presente licitação de acordo com a legislação em 

vigor;  

   13.3 - Fica assegurado ao Município o direito de anular esta licitação por motivo de 

ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros sem que caiba qualquer indenização aos 

licitantes;  

   13.4 - Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Comissão de Licitação, de 

acordo com a Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores;  

   13.5 - Os licitantes, no ato do recebimento dos valores devidos, deverão estar 

regularizados com a Fazenda Municipal, devendo ser verificada a existência de débito, junto à 

SEFAZ antes da homologação desta licitação;  

   13.6 - Uma vez findo o prazo de entrega dos envelopes na sala de recebimento das 

propostas, não serão admitidas quaisquer retificações de documentação ou das propostas 

apresentadas, nem a participação de proponentes retardatários;  

   13.7 - Fica expressamente vedada à apresentação de propostas alternativas, ficando 

a licitante que assim proceder sumariamente desclassificada.  

   13.8 - O Município poderá optar pelos acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessárias nos serviços licitados de acordo com o § 1º e 2º do art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e 

alterações posteriores. 

 

14 - DISPOSIÇÕES FINAIS  

   14.1 - A aplicação de sanções aos credenciados deve ser objeto de registro como 

fator relevante para a determinação das penas futuras, especialmente com vistas ao agravamento da 

punição nos casos de reincidências que se tornem contumazes. 

   14.2 - Qualquer modificação no Edital exigirá divulgação pela mesma forma de que se 

deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a retificação não alterar a formulação das propostas;  

   14.3 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o licitante que não o fizer 

no prazo legal, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

   14.4 - Para solução de quaisquer questões porventura decorrentes deste Edital, o foro 

competente é o da Comarca de Barbacena/MG, com exclusão de qualquer outro.  

   14.5 – A licitante vencedora responde, com suporte nos princípios da culpa objetiva, 

por danos causados ao crecenciante ou a terceiros em razão da utilização dos materiais ou 

equipamentos objetos desta licitação. 
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   14.6 – As publicações relativas a esta licitação serão efetuadas no Diário Eletrônico 

do Município.  

  14.7 - Quaisquer dúvidas oriundas do Processo Licitatório serão dirimidas em face da 

Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.  

  14.8 - Mais informações poderão ser feitos junto à Gerência de Licitação situada na 

Rua Monsenhor Silvestre de Castro, 275, 1º andar, Bairro Funcionários, Barbacena/MG pelo telefone 

(32) 3339-2026, no horário de 12:00 às 17:00 horas ou pelo e-mail licitacao@barbacena.mg.gov.br  

   14.9 - São partes integrantes do presente edital: 

Anexo I – Mapeamento das áreas do estacionamento rotativo 

Anexo II - Pedido de credenciamento 

Anexo III – Declarações Diversas 

Minuta do termo de creedenciamento. 

  

 

Barbacena, ___ de _____ de 2018 

 

 

 

 

ANGELA MARIA KILSON 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 
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ANEXO II 

 

Pedido de Credenciamento  

 

Inexigibilidade n. 001/2018                       Processo nº 041/2018 

 

 

A (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ (MF) sob o nº _______________________, vem por 

meio desta, requerer credenciamento para venda de Tickets físicos para o estacionamento rotativo 

nas vias públicas da cidade de Barbacena  

 

Na oportunidade declaro que: “Tenho conhecimento e concordo com todos os termos e 

condições estabelecidas no Edital”. 

 

 Barbacena, ____ de ___________ de 2018.  

 

 

______________________________________________ 

Assinatura da Representante Legal da Empresa 

 

 

 

 

 

Obs: O pedido deverá ser apresentado em papel timbrado da empresa requerente.  
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS 
 

Inexigibilidade n. 001/2018                       Processo nº 041/2018 

 
 
Empresa..........................................................., inscrita no CNPJ nº........................, por intermédio de 
seu representante legal, o Sr................................................... portador da Carteira de Identidade nº 
........................... e do CPF nº..................., DECLARA sob as penas da lei: 
 

1. ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V DA LEI 8666/93, acrescido pela Lei 9854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos; 

 
2.  INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO: que até a presente data 

inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores; 

 
3.  CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ter recebido todos os 

documentos e informações, conhecer e acatar as condições para cumprimento das obrigações objeto 

da Licitação; 

 
 
Local e data 

 
____________________________________ 

(Nome- Identidade – CPF/CNPJ do declarante) 
 
OBS: A presente declaração deverá ser assinada pelo licitante ou seu representante legal. 
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MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 052/2018 

 

CREDENCIANTE: MUNICÍPIO DE BARBACENA, inscrito no CNPJ n°17.095.043/0001-09, com sede na Rua Silva 

Jardim, nº 340, Bairro Boa Morte, Barbacena/MG, CEP: 36.200-000, neste ato representado por seu Prefeito 

Municipal, Luís Álvaro Abrantes Campos, brasileiro, casado, servidor público municipal, inscrito no CPF sob o nº 

605.376.716-08, portador da CI nº M-4.017.379 SSP/MG, residente e domiciliado em Barbacena/MG, através da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, neste ato representada pela Secretária Cacilda Araújo da Silva, 

brasileira, separada, advogada, inscrita no CPF sob o n° 584.662.746-34, residente e domiciliada em Barbacena/MG. 

 

CREDENCIADA: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

Constitui objeto o CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas estabelecidas no Município de Barbacena/MG, 

interessadas em comercializar tickets físicos de uso obrigatório no estacionamento rotativo pago, nas vias públicas da 

referida cidade, visando atender á Secretaria Municipal de Governo - SEGOV, conforme disposições constantes no 

Edital/Anexos do Procedimento Administrativo nº 041/2018 – Inexigibilidade Licitatória nº 001/2018, tudo parte 

integrante do presente instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

 

O presente ajuste se instruiu em observância ao disposto no art. 25, caput, Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, 

estando adjunto aos autos: Ofício nº 018/2018 – SEGOV (fl.02/02v), devida e expressamente aprovado pelo Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal, datado 05.03.2018, Memorando nº 115/2018 – CGM (fl.03); Nomeação de Gestor, conforme IN nº 

001/2017 – CGEM, 29.03.2017 fl.05); Memorando nº 260/2018 – CGM (fl.12/12v); Memorando nº 073/2018 – SEGOV 

(fl.14); Memorando nº 338/2018 – CGM (fl.24/26) e Edital/Anexos (fl.27/32), Parecer nº 601/2018 – CGM. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

3.1. Comercialização dos tickets físicos, objeto deste instrumento, no Município de Barbacena/MG. 

 

3.2. Os talões de tickets serão impressos exclusivamente pelo CREDENCIANTE, através da SUTRAM. 

 

3.3. A CREDENCIADA poderá receber o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 100 (cem) talões, contendo 20 (vinte) 

folhas cada, para cada período de 07 (sete) dias.  

 

3.4. A CREDENCIADA comercializará os tickets físicos pelo valor neles impressos, correspondendo, cada ticket , ao 

período de 90 (noventa) minutos de estacionamento. 

 

3.4.1. Em nenhuma hipótese esse valor poderá ser alterado pela CREDENCIADA. 

 

3.5. A CREDENCIADA receberá, como forma de remuneração, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

comercialização dos tickets.  
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3.5.1. O valor atual dos Tickets Físicos, consoante Decreto Municipal nº 8.186/2017, publicado no e-dob ao 01 de 

agosto de 2017, é de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos), portanto, as CREDENCIADAS recolherão a 

favor do CREDENCIANTE o valor de R$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos) respectivamente, por Ticket 

Físico. 

 

3.5.2. O valor da unidade poderá ser alterado pelo CREDENCIANTE, permanecendo-se fixo o percentual 

remuneratório estabelecido no item 3.5 deste instrumento. 

 

3.5.3. O pagamento pela CREDENCIADA dos Tickets Físicos recebidos será no prazo de 30 (trinta) dias de seu 

recebimento, já abatidos do percentual contido no item 3.5. 

 

3.5.4. A guia será emitida pela SUTRAM e fornecida à CREDENCIADA no ato da retirada dos talões. 

 

3.5.5. A cada nova retirada a CREDENCIADA deverá comprovar a quitação anterior 

 

3.5.6. A não quitação da guia pela CREDENCIADA implicará na suspensão do fornecimento de novos talões e 

ocorrendo a permanência da inadimplência, após a devida notificação, a CREDENCIADA será inscrita na 

Divida Ativa do Município. 

 

3.6. A CREDENCIADA poderá retirar os tickets físicos para comercialização na SUTRAM, sediada na Av. Dom Pedro 

II, nº 1480, 3º Piso, Bairro São Pedro – Terminal Rodoviário de Barbacena/MG, ou solicitar seu envio através do 

telefone (32) 3339-2028, de segunda à sexta-feira, no horário de 12h00min as 17h00min horas, mediante 

pagamento da guia referida no item 3.5.4 ou, em consignação, mediante assinatura de Termo de 

Responsabilidade.  

 

3.6.1. A CREDENCIADA que optar pela consignação dos Tickets Físicos, assinará Termo de Responsabilidade, 

constando a quantidade e o valor dos Tickets Físicos consignados, bem como não poderá deixar faltar 

qualquer Ticket em seu Estabelecimento Comercial. 

 

3.6.2. Quando da solicitação ou retirada de nova quantidade de Tickets Físicos consignados, a CREDENCIADA fará 

o pagamento do total dos Tickets Físicos consignados anteriormente, para receber a nova remessa.  

 

3.6.3. No ato do descredenciamento da CREDENCIADA, a mesma fará o pagamento dos Tickets Físicos 

consignados vendidos e devolverá ao CREDENCIANTE, os Tickets Físicos não comercializados.  

 

3.7. A CREDENCIADA indicará o(s) nome(s) da(s) pessoas(s) autorizadas por ela a retirar os Tickets Físicos. Caso 

haja alteração, o CREDENCIANTE deverá ser comunicado imediatamente.  

 

3.8. Os estabelecimentos credenciados serão identificados conforme padrão estabelecido pelo CREDENCIANTE.  

 

3.9. A CREDENCIADA poderá solicitar seu descredenciamento a qualquer momento, sem quaisquer ônus, bastando 

para tanto fazê-lo por escrito junto ao CREDENCIANTE.  

 

3.10. A CREDENCIADA não terá exclusividade na comercialização dos tickets, podendo o CREDENCIANTE adotar 

outras formas a seu exclusivo critério.  
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3.10.1. A CREDENCIANTE poderá cancelar, a seu critério e a qualquer tempo o presente credenciamento, mediante o 

envio de comunicação expressa ao Credenciado, com aviso de recebimento, no prazo prévio de 30 (trinta) 

dias. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 

 

4.1. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como manter em dia as obrigações 

sociais e salários dos empregados. 

 

4.2. Permitir e facilitar à Fiscalização da CREDENCIANTE a inspeção dos serviços, em qualquer dia e horário, 

devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados. 

 

4.3. Participar á Fiscalização da CREDENCIANTE a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou 

impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, indicando as medidas para corrigir a situação. 

 

4.4. Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas municipais sobre execução dos serviços 

em locais públicos. 

 

4.5. Responder por danos causados diretamente ao Município ou a Terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do credenciamento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou 

acompanhamento pela Administração. 

 

4.6. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 

credenciamento. 

 

4.7. Retirar ou solicitar entrega dos Tickets Físicos, na quantidade necessária, dentro do quantitativo disposto no item 

3.3, mediante pagamento da guia referida no item 3.5.4 ou, em consignação.  

 

4.8. Indicar o(s) nome(s) da(s) pessoa(s) autorizada(s) para retirar os Tickets Físicos em nome da CREDENCIADA e 

informar imediatamente qualquer alteração neste sentido. 

 

4.9. Fixar em local visível à identificação oferecida pelo CREDENCIANTE, que indique que o estabelecimento é 

credenciado para a comercialização dos cartões do Ticket Físico. 

 

4.10. Comercializar os Tickets Físicos pelo preço fixado pelo CREDENCIANTE, sem qualquer tipo de acréscimo ou 

desconto. 

 

4.11. Comercializar os Tickets Físicos para qualquer interessado, na quantidade solicitada, sem qualquer reserva ou 

discriminação.  

 

4.12. Ter a responsabilidade de não deixar faltar Tickets Físicos no Estabelecimento Comercial, sob as penas 

previstas neste Edital.  

 

4.13. Tratar cordialmente os usuários dos Tickets Físicos, prestando-lhes informações quanto à validade dos mesmos 

e o seu correto preenchimento.  
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CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE 

 

5.1. Avaliar a fiel observância do que foi pactuado, através de servidor especialmente designado para o 

acompanhamento e fiscalização do cumprimento do objeto, registrando em relatório as deficiências porventura 

existentes, notificando a empresa e determinando prazo para a regularização das falhas observadas. 

 

5.2. Disponibilizar à CREDENCIADA tantos Tickets Físicos quanto forem solicitados, atendendo o quantitativo 

exposto no item 3.3. 

 

5.3. Imprimir os cartões com layout próprio a ser definido pelo CREDENCIANTE.  

 

5.4. Definir padrão e disponibilizar placa, pintura, adesivo que indicará a CREDENCIADA como autorizada a 

comercializar os Tickets Físicos. 

 

5.5. Fiscalizar a comercialização efetuada pela CREDENCIADA.  

 

5.6. Aplicar à CREDENCIADA as sanções decorrentes da inobservância das regras previstas no presente Termo.  

 

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES GERAIS  

 

6.1. Em qualquer fase do credenciamento, o CREDENCIANTE reservar-se-á o direito de solicitar dos interessados, 

outros esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

6.2. Fica reservada o CREDENCIANTE, a faculdade de revogar ou anular o presente credenciamento, sem que caiba 

a CREDENCIADA o direito a qualquer indenização. 

 

6.3. A empresa CREDENCIADA terá prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação, para 

assinatura do presente credenciamento. 

 

6.3.1. A recusa injustificada da CREDENCIADA em atender o disposto no item 6.3 da presente cláusula 

caracterizará descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se à multa de 1% (um por cento) 

do valor da respectiva adjudicação, além de outras comunicações legais. 

 

6.4. A empresa CREDENCIADA não poderá ceder o presente instrumento total ou parcialmente a Terceiros, sem 

prévia e expressa concordância do CREDENCIANTE. 

 

6.5. A CREDENCIADA deverá manter, durante toda a vigência do Termo de Credenciamento, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório, 

devendo comunicar ao CREDENCIANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 

manutenção do credenciamento. 

 

6.6. O CREDENCIANTE poderá optar pelos acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias ao cumprimento 

do objeto, conforme § 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO DESCREDENCIAMENTO 
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7.1. O presente credenciamento poderá ser revogado, independentemente de qualquer formalidade judicial e 

extrajudicial, nos seguintes casos: 

a) A não observância das condições previstas no presente instrumento; 

b) Inadimplemento da CREDENCIADA relativamente aos dispositivos constantes do aludido Edital/Anexos; 

c) Mútuo acordo entre as partes, após 06 (seis) meses e mediante comprovação de quitação dos tickets; 

d) Por força maior ou caso fortuito, que impeça o cumprimento das condições assinaladas no presente 

credenciamento. 

 

7.2. O presente Credenciamento tem caráter precário, vale dizer, a qualquer momento o CREDENCIADA pode 

solicitar o descredenciamento, caso não tenha mais interesse. Ademais, a CREDENCIADA ou o 

CREDENCIANTE podem denunciar o credenciamento, caso constatada qualquer irregularidade na observância e 

cumprimento das normas fixadas no Edital ou na legislação pertinente.  

 

7.3. A CREDENCIADA que desejar iniciar o procedimento de descredenciamento deverá solicitá-lo ao 

CREDENCIANTE, por escrito.  

 

7.4. O CREDENCIANTE pode, a qualquer momento, garantida a ampla defesa e o contraditório e sem prejuízo de 

outras sanções legais cabíveis, solicitar um descredenciamento se:  

 

7.4.1. A CREDENCIADA comercializar os Tickets Físicos em valor superior ao estabelecido pelo CREDENCIANTE;  

 

7.4.2. A CREDENCIADA, na posse dos Tickets Físicos, se recusar a comercializá-los. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA GERENCIA/FISCALIZAÇÃO 

 

8.1. Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 001/2017 – CGEM, de 29.03.2017, o 

acompanhamento e a fiscalização do presente credenciamento, serão realizados, através de servidor público 

_______________________. 

 

8.2. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CREDENCIADA, inclusive perante Terceiros, por 

quaisquer irregularidades, e, a sua ocorrência não implica corresponsabilidade do Município, seus agentes ou 

prepostos (fiscais). 

 

CLÁUSULA NONA –  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

9.1. A inexecução total ou parcial do termo de credenciamento, assim como a execução irregular (desvio e/ou má 

utilização dos tickets sob a responsabilidade da CREDENCIADA, de forma indevida ou em desacordo com os 

critérios de credenciamento), ou com atraso injustificado, sujeitará a CREDENCIADA, garantida a prévia defesa, 

à aplicação das seguintes sanções, conforme artigo 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores. 

 I – advertência escrita; 

 II – multa; 

III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 

os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 
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9.1.1. A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para adoção das necessárias medidas corretivas, a 

fim de evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que a CREDENCIADA descumprir qualquer 

obrigação assumida, ou desatender as determinações da autoridade competente para acompanhar e fiscalizar 

a execução do Termo de Credenciamento.  

 

9.1.2. A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados ou os prazos estipulados para a 

prestação dos serviços, pode ser aplicada cumulativamente com as sanções restritivas de direitos, previstas 

nos incisos III e IV, nos casos de descumprimento das condições impostas no Termo de Credenciamento; 

 

9.1.3. A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração 

Municipal destina-se a punir a reincidência em faltas já apenadas com advertência, bem como as faltas graves 

que impliquem a rescisão unilateral do contrato; 

 

9.1.4. Na estipulação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá exceder a 02 (dois) anos, 

deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente 

das irregularidades constatadas, respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; 

 

9.1.5. A pena de suspensão dos direitos da CREDENCIADA impede-a, durante o prazo fixado, de participar de 

licitações promovidas pelos órgãos da Administração Municipal, bem como de com eles celebrar contratos; 

 

9.1.6. A declaração de inidoneidade da CREDENCIADA, sanção administrativa de máxima intensidade, destina-se a 

punir faltas gravíssimas de natureza dolosa, das quais decorram prejuízos ao interesse público de difícil 

reversão; 

 

9.1.7. A aplicação das sanções previstas nesta cláusula são de competência exclusiva do Prefeito Municipal, 

facultada a defesa prévia da CREDENCIADA no respectivo processo administrativo, no prazo de dez dias, 

contados da abertura de vistas; 

 

9.1.8. Decorridos o prazo de declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a sua reabilitação, cujo 

deferimento está condicionado ao ressarcimento dos prejuízos resultantes da ação punida. 

 

9.1.9. O não recolhimento da multa no prazo estipulado implicará a sua inscrição na dívida ativa, para cobrança 

judicial. 

 

9.2. As multas não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas e não eximem a CREDENCIADA 

da plena execução do contrato. 

9.3. Se a CREDENCIADA ficar temporariamente impossibilitada, por motivo de força maior, de cumprir com suas 

obrigações e responsabilidades, poderá comunicar, por escrito, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a 

existência daqueles motivos, devidamente comprovados, indicando a alteração dos prazos pretendidos. 

 

9.4. O comunicado de força maior será julgado à época do seu recebimento com relação à aceitação ou não dos 

motivos, podendo ou não o CREDECIANTE averiguar em fase superior a veracidade do fato. 

 

CLÁUSULA DEZ – DA APROVAÇÃO DA MINUTA 
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A minuta deste contrato foi aprovada pela Consultoria Geral do Município. 

 

CLÁUSULA ONZE – DO FORO 

 

O presente instrumento foi lavrado em decorrência do Procedimento Administrativo nº 041/2018 – Inexigibilidade 

nº 001/2018, regendo-se pelas normas da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, às quais também se sujeitam as 

partes que o celebram, elegendo-se o Foro da Comarca de Barbacena - MG, para as questões dele resultantes, ou de 

sua execução, com expressa renúncia de qualquer outro. 

 

E assim, por estarem justas e acordes, firmam as partes o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, 

na presença de 02 (duas) testemunhas instrumentárias, para que produza jurídicos e legais efeitos. 

     

 

Barbacena, ________ de _______________ de 2018. 

 

 

Luís Álvaro Abrantes Campos  

Prefeito Municipal 

CREDENCIANTE 

 

Cacilda Araújo da Silva  

Secretário Municipal de Governo e Coordenação Geral - SEGOV 

CREDENCIANTE 

 

CREDENCIADA 

TESTEMUNHAS:  

1) ______________________________________ 

    CPF nº                    

2) ______________________________________ 

    CPF nº           

 


