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INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA N° 005/2021 – PROCESSO N° 051/2021 
 
 

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, por intermédio da Gerência de Licitação, torna público para o 

conhecimento dos interessados, que fará realizar a licitação para CREDENCIAMENTO informado na 

cláusula 1 deste Edital, cuja direção e julgamento serão realizados pela Comissão Permanente de Licitação 

designada pela Portaria nº 20.115/2019, alterada pela Portaria nº 20.369/2019, em conformidade com os 

preceitos da Lei Federal n° 8.666/93 e modificações posteriores, a Lei Complementar 123/2006 e alterações 

posteriores, Lei Municipal 4.239/2009, Decreto Federal nº 8.538/2015, Decreto Municipal nº 7.591/2014 e as 

condições deste instrumento convocatório. 

A documentação será recebida a partir de 01 de junho de 2021, de 12:00 às 17:00 horas, na sala 
da Gerência de Licitação, situada na Rua Baronesa Maria Rosa, nº378, Bairro Boa Morte, 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 – O presente edital tem por objeto a contratação de instituições Bancárias/Financeiras e/ou 
Cooperativas de Crédito, legalmente constituídas, através de CREDENCIAMENTO, para prestação de 
serviços visando o recebimento de impostos, taxas, contribuições, créditos decorrentes de Dívida Ativa e 
quaisquer outras receitas do Município de Barbacena, por quaisquer contribuintes, que deverão ser 
autenticadas mecanicamente, através de débito automático ou recebimento digital. 

1.2 – O credenciamento se fará através de Inexigibilidade Licitatória, nos termos do art. 25 da Lei 
8.666/93, tendo em vista que o objetivo é contratar todos os interessados que satisfaçam as condições 
previstas neste edital. 
 
2 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 2.1 – A presente despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentária: 
04.123.0023.2.107 – MELHORIA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL  
 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ (562) – Fonte 100 
 
3 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
  3.1 – Poderão participar deste credenciamento todas as instituições bancárias ou financeiras e 
cooperativas de crédito, que estejam legalmente estabelecidas na forma da lei, para fins do objeto pleiteado 
e que atenderem às condições de participação e habilitação estabelecidas neste edital e na legislação 
pertinente, e que preencham os seguintes requisitos:  

a) Manter agência(s), correspondente(s), lotérica(s) ou caixas eletrônicos que possibilitem o auto 
atendimento no Município de Barbacena/MG; 

b) Apresentar a documentação completa e comprovar sua habilitação jurídica, qualificações técnica 
e econômico-financeira e regularidade fiscal; 

c) Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de credores, 
dissolução, liquidação, ou ainda impedidos por força do art. 9º da Lei 8.666/93, empresas estrangeiras que 
não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pública Municipal. 

d) A observância da vedação constante do item anterior e as demais declarações que prestar será 
de inteira responsabilidade do credenciado que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades 
cabíveis; 

3.2 - A participação no credenciamento implica a aceitação integral deste Edital, bem como na 
observância dos regulamentos, normas disposições legais pertinentes, ficando automaticamente 
prejudicado o pedido de credenciamento que contrarie expressamente suas normas; 
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3.3 – Não será aceito credenciamento de pessoas jurídicas: 
 a) que estejam em regime de concordata ou cuja falência tenha sido decretada; 
 b) que estejam suspensas do Cadastro de Fornecedores de materiais e serviços do Município de 
Barbacena, ou declaradas inidôneas pelo Governo do mesmo município, nos termos do art. 87, incisos III e 
IV, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 c) que possuam sócio e/ou diretor que seja servidor público do Município de Barbacena, ou que 
mantenha com o mesmo vínculo de natureza empregatícia ou de prestação de serviços, nos termos do 
inciso III, do art. 9º da Lei. 8.666/93. 
 3.3.1 – A participação se fará isoladamente, sendo vedada a participação em consórcio. 
 3.4 – As impugnações ao edital deverão ser efetuadas nos termos do art. 41 da Lei Federal nº 
8.666/93 e posteriores alterações. 
 3.4.1 – As impugnações deverão ser protocoladas na Diretoria de Licitações, situada na Rua 
Baronesa Maria Rosa, nº 378, Bairro Boa Morte, Barbacena/MG, devendo a Administração julgar e 
responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis. 
     
4 – DA DOCUMENTAÇÃO 

4.1 – A documentação necessária ao credenciamento deverá ser protocolizada na Diretoria de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Barbacena, em envelope lacrado e indevassável, sob pena de 
inabilitação, durante a vigência do credenciamento, podendo ser encaminhado através dos Correios, desde 
que seja entregue até o horário e data acima estipulados. 

4.2 – Os envelopes entregues em local e/ou horário diferentes não serão objeto de julgamento, não 
sendo permitida a participação de licitantes retardatários. 

4.2.1 – A documentação apresentada pelos interessados deverá ser entregue no serviço de 
protocolo da Diretoria de Licitações, situada na Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378, Bairro Boa Morte, 
Barbacena/MG, em envelope fechado, em uma via, de acordo com os Anexos 01, 02 e 03 deste Edital, 
contendo em sua parte externa e frontal as seguintes indicações: 

 
ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE BARBACENA – DIRETORIA DE LICITAÇÕES 
INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA 005/2021 – PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 

NOME DA EMPRESA 
ENDEREÇO/CNPJ 

 
4.3 – Os documentos do Anexo 03 poderão ser apresentados em original ou fotocópia, desde que 

devidamente autenticados em Cartório de Notas ou por servidor da Diretoria de Licitações do Município de 
Barbacena devidamente identificado. 
 4.4 – As certidões que não possuírem prazo de validade somente serão aceitas com data de 
emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias consecutivos da antecedência da data da apresentação 
da proposta. 
 4.5 – A documentação que não estiver em consonância com as exigências deste edital será 
desconsiderada, sendo o proponente inabilitado. 
 
5 – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 5.1 – O presente Edital de Contratação é processado pela Comissão Permanente de Licitação do 
Município de Barbacena; 

5.2 – Entregue(s) o(s) envelopes(s) a partir da data e hora designadas no edital, a Comissão 
Permanente de Licitação examinará os documentos em até 10 (dez) dias úteis; 

5.3 – A Comissão poderá promover diligências ou reuniões destinadas a esclarecer ou 
complementar a instrução da Contratação, ou solicitar esclarecimentos adicionais aos interessados, que 
deverão ser satisfeitos no prazo estabelecido pela Comissão; 

5.4 – Constatada a falta de qualquer documento, a Comissão de Licitação poderá facultar prazo não 
superior a 02 (dois) dias úteis para complementação, sob pena de inabilitação. 

5.5 – Será inabilitado o proponente que deixar de atender o solicitado ou não preencher os 
requisitos exigidos neste Edital; 
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5.6 – Do ato de análise de cada proposta será lavrada ata circunstanciada, que deverá ser assinada 
pelos membros da Comissão e remetida aos participantes ou retirada pelos interessados no prazo de até 48 
(quarenta e oito) horas a partir do aviso de julgamento; 

5.7 – Estará credenciada a licitante que apresentar toda documentação solicitada no edital e se 
sujeitar às condições estabelecidas neste instrumento convocatório. 
 
6 – CRITÉRIOS DO REPASSE DOS RECURSOS RECEBIDOS E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

6.1 – As instituições nas quais o Município mantiver conta corrente deverão depositar nesta os 
recursos financeiros oriundos dos recebimentos até 72 (setenta e duas) horas após o recebimento das 
guias; 

6.2 – As instituições nas quais o Município não mantenha conta corrente ativa deverão depositar em 
conta corrente e agências designadas em contrato, os recursos financeiros oriundos dos recebimentos, 
transferências ou débito em conta até às 14 (quatorze) horas do dia útil, imediatamente, subsequente ao do 
recebimento; 
 6.3 – Os depósitos deverão ser feitos em espécie pelos valores das contas recebidas e totalizando 
com os arquivos remetidos, sem sofrer qualquer espécie de desconto; 
 6.4 – Fica estabelecido que caso as instituições não cumpram com os prazos previstos nos itens 6.1 
e 6.2, respectivamente, incidirá multa de 30% (trinta por cento) do valor a ser depositado. 
 6.5 – A instituição deverá prestar contas ao Município dos serviços no recebimento das guias e  
outros serviços, de qualquer consumidor, emitidas e distribuídas pelo Município, adequadas ao padrão 
FEBRABAN, através de instituições financeiras com prestação de contas exclusivamente em envio 
magnético – transmissão eletrônica. 
 
7 – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 7.1 – O recebimento de guias tributárias do Município, todas emitidas com código de barras padrão 
“FEBRABAN” aos preços por recebimento, por canais de operação correspondentes aos especificados 
abaixo, NO VALOR MÁXIMO DE: 
 a) R$ 1,79 (um real e setenta e nove centavos) por documento recebido no guichê da instituição. 
 b) R$ 1,89 (um real e oitenta e nove centavos) por documento recebido nas agências lotéricas. 
 c) R$ 1,24 (um real e vinte e quatro centavos) por documento recebido via internet 
 d) R$ 1,57 (um real e cinquenta e sete centavos) por documento recebido no auto atendimento. 
 e) R$ 1,24 (um real e vinte e quatro centavos) por documento recebido no débito automático. 
 f) R$ 1,92 (um real e noventa e dois centavos) por documento recebido no correspondente bancário 
e/ou Banco Postal. 
 7.2 – Os pagamentos ao Agente Arrecadador poderão ser: 
 7.2.1 – Diariamente para as instituições que o Município possuir conta corrente e a prestação de 
contas com relatórios apresentados até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente. 
 7.2.2 – Mensalmente, pelo Município no mês subsequente da prestação dos serviços e aprovação 
da Tesouraria do Município, através de transferência bancária indicado de acordo com a totalização do 
relatório de recebimentos do mês anterior, enviado pela instituição Credenciada até o 5º (quinto) dia útil do 
mês subsequente, sendo indicada no contrato a instituição, agência e conta corrente a ser depositada. 
 7.3 – Os preços estabelecidos constituirão a qualquer título, a única e completa remuneração pela 
adequada e perfeita prestação do serviço. 
 7.4 – Os documentos de habilitação deverão ser reapresentados no ato do pagamento, caso 
estejam vencidos. 
 7.5 – Não haverá, em hipótese alguma, PAGAMENTO ANTECIPADO. 
 
8 – REAJUSTE DE PREÇOS 
 8.1 – Os preços pagos pelos serviços prestados poderão ser reajustados anualmente, a critério do 
Município e após solicitação do credenciado e análise da Comissão Especial de Reajuste de Preços, até o 
percentual máximo da variação do INPC, divulgado pelo IBGE. 
 
9 – DIREITOS DO USUÁRIO 
 9.1 – Ser regularmente atendido pelo credenciado, quando procurar pela prestação dos serviços. 
 9.2 – Receber do credenciado as informações necessárias relativas à prestação dos serviços. 
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 9.3 – Levar ao conhecimento do Município as irregularidades de que tenham conhecimentos 
referentes à prestação de serviços de arrecadação pelo credenciado. 
 9.4 – Comunicar as autoridades competentes os atos ilícitos praticados pelo credenciado na 
prestação dos serviços. 
 
10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1 – Prestar serviços de recebimento adequadamente, na forma prevista, atendendo às normas 
técnicas e éticas aplicáveis pelo Banco Central do Brasil, respeitando o Código de Defesa do Consumidor e 
seguindo os padrões da FEBRABAN; 

10.2 – Prestar aos usuários informações para a defesa de interesses individuais e coletivos. 
10.3 – Prestar aos usuários do serviço, com liberdade de escolha, observando as normas do Código 

de Defesa do Consumidor. 
10.4 – A Instituição bancária deverá viabilizar o serviço de arrecadação através de guichês em suas 

agências; débito automático em conta dos clientes, quando assim autorizarem; autoatendimento ou internet 
ficando prejudicado o credenciamento das instituições que oferecerem apenas uma dessas opções. 

10.5 – Além das opções obrigatórias já citadas, o pagamento das contas poderá ser efetuado 
através de meios diversos disponibilizados pela instituição financeira como em terminais de auto 
atendimento, internet, lotéricos ou correspondentes bancários; 

10.5 – Levar ao conhecimento do Município as irregularidades de que tenha conhecimento 
referentes à utilização por parte dos usuários do serviço prestado; 

10.6 – Contribuir para a permanência das boas condições da relação para com os usuários na 
execução dos serviços de recebimento. 

10.7 – O credenciado não está autorizado a efetuar qualquer acréscimo no valor constante da conta 
a ser recebida. 

10.8 – Fornecer sistema próprio para envio nos padrões FEBRABAN via VAN, ou via internet, dos 
arquivos contendo relatórios de recebimento. 

10.9 – Os arquivos de que tratam o item 10.8 deverão obrigatoriamente respeitar o layout padrão 
FEBRABAN e deverão obrigatoriamente ser remetidos ao Município, até às 14 (quatorze) horas do dia útil 
seguinte ao recebimento; 

10.10 – A credenciada responderá pelos danos causados diretamente ao Município e a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo pela execução dos serviços contratados, não excluído desta 
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento exercido pelo Município. 
 
11 – DAS OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS 
 11.1 – Qualquer alteração na sistemática de prestação dos serviços ajustados neste contrato 
depende de prévia concordância entre as partes, por escrito. 
 11.2 – Toda providência tomada tanto pela entidade credenciada quanto pelo Município visando à 
racionalização ou aperfeiçoamento dos serviços, que resulte em alteração nos seus custos, será objeto de 
renegociação das cláusulas financeiras pactuadas. 
 11.3 – Aplicar as sanções administrativas quando cabíveis e propor as medidas judiciais 
eventualmente necessárias à salvaguarda do interesse público, na execução do(s) contrato(s) e/ou de 
eventuais aditamentos. 
 
12 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

12.1 – Fiscalizar a execução do contrato, avaliar a fiel observância do que foi pactuado, através de 

servidor designado para o acompanhamento e a fiscalização do cumprimento do objeto, registrando em 

relatório as deficiências porventura existentes, notificando a empresa e determinando prazo para a 

regularização das falhas observadas. 

 12.2 – Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, na forma prevista neste Edital e 

convencionada no Contrato, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades pactuadas. 

 
13 – CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

13.1 – Após a homologação desta licitação, as credenciadas habilitadas firmarão contrato com o 
Município de Barbacena, que incluirá as condições estabelecidas neste Edital e Minuta de Contrato e nos 
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demais anexos, além de outras fixadas nas propostas vencedoras e necessárias à fiel execução do objeto 
licitado. 

13.2 – As empresas credenciadas nos termos de sua proposta e nas condições estabelecidas neste 
edital firmarão CONTRATO com o Município de Barbacena, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos temos da Lei 8.666/93, art. 57, II; 

13.3 – Encerrado o presente procedimento, o(s) proponente(s) credenciado(s) será(ão) 
convocado(s) e intimado(s) a comparecer no prazo de 05 (cinco) dias, para assinar o Contrato, sob pena 
das implicações previstas na Legislação vigente; 

13.4 – A credenciada deverá manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 
comunicar a contratante imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do 
contrato. 

13.5 – Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a gestão e fiscalização do 
Contrato/ARP, serão realizadas pelo servidor gestor do contrato, Júlio César de Moura Viol, Diretor de 
Administração Financeira da Secretaria de Fazenda - SEFAZ; 

13.6 – A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante 
terceiros, por quaisquer irregularidades e, a sua ocorrência não implica corresponsabilidade do Município ou 
de seus agentes e/ou prepostos fiscais. 
 
14 – DO DESCREDENCIAMENTO ESPONTÂNEO 

14.1 – O(s) credenciado(s) poderá(ão) solicitar sua(s) exclusão(ões) do rol de credenciados, 
notificando de forma fundamentada, via requerimento, ao Município, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias. 

 
15 – RECURSOS 
 15.1 – Será facultada ao licitante, nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores: 

15.1.1 - 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 do licitante, dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação; 
 b) anulação ou revogação deste Credenciamento, dirigido ao Chefe do Executivo da Prefeitura 
Municipal de Barbacena; 
 c) aplicação da penalidade de advertência ou multa, dirigido ao Chefe do Executivo da Prefeitura 
Municipal de Barbacena; 
 15.1.2 – 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. 
 15.2 – A autoridade que tiver praticado ato recorrido poderá reconsiderar a 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. 
 15.3 – A interposição do recurso será comunicada às demais licitantes que poderão impugná-lo no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 
 15.4 – Os recursos deverão observar os seguintes requisitos: 
 a) ser digitados e devidamente fundamentados; 
 b) ser assinados por representante legal da empresa; 
 c) ser protocolados na Diretoria de Licitações, situada na Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378, Bairro 
Boa Morte, Barbacena/MG. 
 15.4.1 – Os recursos interpostos fora do prazo indicado não serão conhecidos. 
 15.4.2 – Não serão aceitos recursos via fax, e-mail ou qualquer meio eletrônico. 
 
16 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 16.1 – A inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular, ou com atraso 
injustificado, sujeitará ao contratado, garantida a prévia defesa, a aplicação das seguintes sanções, 
conforme artigo 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores: 
 I – advertência escrita; 
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 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. 
 16.1.1 – 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 contratado 
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. 
 16.1.2 – A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados dos prazos 
estipulados no cronograma de execução, 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; 
 16.1.3 – A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
Administração Municipal se destina a punir a reincidência em faltas já apenadas com advertência, bem 
como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do contrato; 
 16.1.4 – Na estipulação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, 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; 
 16.1.5 – A pena de suspensão dos direitos do contratado impede-o, durante o prazo fixado, de 
participar de licitações promovidas pelos órgãos da Administração Municipal, bem como de com eles 
celebrar contratos; 
 16.1.6 – A declaração de inidoneidade do contratado, sanção administrativa de máxima intensidade, 
destina-se a punir faltas gravíssimas de natureza dolosa, das quais decorram prejuízos ao interesse público 
de difícil reversão; 
 16.1.7 – A aplicação das sanções previstas nesta cláusula é de competência do Prefeito Municipal, 
facultada a defesa prévia do contratado no respectivo processo administrativo, no prazo de dez dias, 
contados da abertura de vistas; 
 16.1.8 – Decorridos dois anos da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a sua 
reabilitação, cujo deferimento está condicionado ao ressarcimento dos prejuízos resultantes da ação punida. 
 16.2 – A multa prevista nesta cláusula será: 
 I – de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total da obrigação; 
 II – de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte da obrigação contratual não cumprida, 
no caso de inexecução parcial da obrigação; 
 III – de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento dos 
prazos e início dos serviços, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado 
descumprimento total ou parcial da obrigação. O Município de Barbacena, após este prazo aplicará 
cumulativamente a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato e/ou instrumento 
equivalente, ou sobre o valor correspondente à parcela não executada; 
 IV – Na hipótese do previsto no item III anterior, se o descumprimento da obrigação comprometer o 
regular desenvolvimento das funções administrativas, a multa poderá ser cumulada com a pena de 
suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com os órgãos da Administração Municipal, por 
prazo não superior a 2 (dois) anos, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; 
 16.2.1 – O valor correspondente à multa, após o devido procedimento em que tenha sido 
assegurado o direito de defesa e de recurso do contratado, será descontado do primeiro pagamento devido 
pelo Município em decorrência da execução contratual e/ou instrumento equivalente; 
 16.2.2 – Na hipótese de descumprimento total da obrigação, após a celebração do contrato, caso 
tenha sido exigida garantia, o valor da multa será descontado da mesma; 
 16.2.3 – Na hipótese de descumprimento total da obrigação em face do não atendimento da 
convocação para a assinatura do contrato, bem como, o valor das penalidades pecuniárias previstas nesta 
cláusula, deverá ser recolhido à Fazenda Municipal, através de Guia de Recolhimento, no prazo de 30 
(trinta) dias contados da intimação, conforme estipulado nos itens I, II e III do número 16.2 desta cláusula; 
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 16.2.4 – O não recolhimento da multa no prazo estipulado implicará a sua inscrição na dívida ativa, 
para cobrança judicial; 
 16.3 – As multas não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas e não eximem a 
contratada da plena execução do contrato; 
 16.4 – Se a contratada 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; 
 16.5 – 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. 
 
17 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 - Estará ressalvado ao Município, por despacho motivado pela autoridade competente, 
devidamente fundamentado, revogar o presente credenciamento de acordo com a legislação em vigor; 
 17.2 – O não exercício, pelas partes, dos direitos que lhe forem atribuídos pelo ato de 
credenciamento não será considerado novação ou renúncia. 

17.3 - Será descredenciado, a critério do Município, a qualquer tempo, o licitante que não mantiver 
as condições exigidas para habilitação durante o curso do contrato, bem como rejeitar qualquer 
cumprimento da obrigação assumida; 

17.4 – Os avisos de licitação serão publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e, os 
demais atos licitatórios deverão ser acompanhados através do diário eletrônico oficial do Município de 
Barbacena – www.barbacena.mg.gov.br. 

17.5 - Quaisquer dúvidas oriundas do Processo de Inexigibilidade Licitatória serão dirimidas em face 
da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

17.6 – Requisições de mais informações poderão ser feitas junto à Diretoria de Licitações, situada 
na Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378, Bairro Boa morte, Barbacena/MG pelo telefone (32) 3339-2026, no 
horário de 13:00 às 18:00 horas ou pelo e-mail licitacao@barbacena.mg.gov.br. 

17.7 - São partes integrantes do presente edital: 
Anexo 01 – Pedido de credenciamento 
Anexo 02 – Declarações Diversas 
Anexo 03 – Relação de documentos para Credenciamento 
Anexo 04 – Termo de Referência 
Anexo 05 – Minuta do Contrato 
 
 
 
 
 

 
 

Barbacena, 01 de Junho de 2021. 
 
 

José Aloísio Dias 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO 01 
 

Pedido de Credenciamento 
 
 

Inexigibilidade Licitatória nº 005/2021    Processo nº 051/2021 
 

 
 
 
 
A (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ (MF) sob o nº _______________________, com endereço 

na _______________, por seu representante legal _________________, infra-assinado, portador do 
Documento de Identidade nº____________ e do CPF nº ______________, vem por meio desta, requerer 
credenciamento de instituições bancárias ou financeiras e cooperativas de crédito, legalmente constituídas, 
para prestação de serviços de arrecadação destinados ao recebimento de contas mensais de água e esgoto 
emitidas pelo SAS. 

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

estabelecidas no Edital”. 
 
 
 
 

Barbacena,____de___________de 2021. 
 
 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura da Representante Legal da Empresa 

 
 
 
 
 
Obs: O pedido deverá ser apresentado em papel timbrado da empresa requerente. 
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ANEXO 02 
 
 

INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA Nº 005/2025 – PROCESSO Nº 051/2021 
 

MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS 
 
 
 
 
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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ANEXO 03 
 
 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CREDENCIAMENTO 
 
 
HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

01 – Documento de identificação com foto, de todos os sócios ou administrador (es); 

02 – Inscrição do Ato Constitutivo e alterações, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; 

03 – Comprovação de inscrição no CNPJ (Pessoa Jurídica); 

04 – Comprovante de inscrição estadual e/ou municipal relativo ao domicílio sede do licitante; 

 

REGULARIDADE FISCAL: Na forma do Decreto 8.538/2015 

05 – Certidão Negativa de Débito estadual; 

06 – Certidão Negativa de Débito Municipal do domicílio sede do licitante; 

07 – Certidão Negativa de Débito relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 

08 – Certidão de regularidade de situação junto ao FGTS, emitido pela CEF; 

09 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT do domicílio sede do licitante; 

 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

10 – Certidão Negativa de pedido de falência ou recuperação da empresa, expedida pelo cartório 

distribuidor da sede da pessoa jurídica.  

11 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, devidamente autenticados pela junta Comercial da unidade federativa 

da sede da empresa ou Declaração de Imposto de Renda, se for Optante pelo SIMPLES.   

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

12 – Comprovação de autorização de funcionamento, em se tratando de Instituição Bancária ou Financeira, 

expedida pelo Banco Central do Brasil – BACEN, conforme Lei 4.595/1964. 

 

DECLARAÇÕES DIVERSAS 

13 – Declarações conforme modelo do Anexo 02. 

14 – Pedido de Credenciamento, conforme modelo do Anexo 01. 
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ANEXO 04 
TERMO DE REFERÊNCIA 
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ANEXO 05 
MINUTA DO CONTRATO 
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