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INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA N° 003/2019  –  PROCESSO N° 075/2019 

 

 

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 23/09/2019, de 12 às 17 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 – O presente edital tem por objeto o credenciamento de entidades fechadas ou abertas 

de previdência privada, que operem com planos de pecúlio, saúde, seguro de vida, renda mensal 

e previdência privada; instituições bancárias ou financeiras credenciadas pelo Banco Central do 

Brasil e cooperativas de crédito para prestação de serviços de concessão de empréstimos e 

financiamentos, mediante consignação em folha de pagamento dos servidores municipais (ativos 

e inativos) da Administração Direta e Indireta do Município de Barbacena, em conformidade com o 

Decreto Municipal nº 7.591/2014. 

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 – O presente processo não gerará qualquer ônus ou encargo para os entes da 

Administração Direta e Indireta.  

 
3 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

  3.1 – Poderão participar deste credenciamento todas as entidades fechadas ou abertas de 

previdência privada, que operem com planos de pecúlio, saúde, seguro de vida, renda mensal e 

previdência privada; instituições bancárias ou financeiras credenciadas pelo Banco Central do 

Brasil e cooperativas de crédito, que mantenham agências no Município de Barbacena, nacionais 

ou estrangeiras autorizadas a funcionar no País, 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)aceitem as exigências estabelecidas pelas normas do Município de Barbacena; 
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b) Que não tenham sofrido penalidade de suspensão ou declaração de inidoneidade por 

parte do Poder Público. 

  

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; 

3.3 – Não será aceita proposta de empresas: 

 a) que estejam sob processo de falência ou recuperação judicial; 

 b) que estejam impedidas de transacionar com a Administração Pública e qualquer de seus 

órgãos descentralizados; 

 c) que possuam sócio e/ou diretor que seja servidor público municipal da Prefeitura 

Municipal de Barbacena, nos termos do inciso III, do art. 9º da Lei. 8.666/93. 

 3.4 – As impugnações ao edital deverão ser efetuadas nos termos do art. 41 da Lei Federal 

nº 8.666/91 e posteriores alterações. 

 3.4.1 – As impugnações deverão ser protocoladas na Gerência de Licitação, situada na 

Rua Monsenhor Silvestre de Castro, nº 275, 1º andar, Bairro Funcionários, 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 

Gerência de Licitação 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 Gerência de Licitação, situada na Rua Monsenhor Silvestre de Castro, nº275, 1º 

andar, Bairro Funcionários, 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 – GERÊNCIA DE LICITAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE 003/2019 – 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 Gerência de 

Licitação 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. 
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 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 – Em nenhuma hipótese será aceita a apresentação de documentos exigidos e não 
inclusos no envelope de documentação; 

5.5 – 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. 

5.6 – Será inabilitado o proponente que deixar de atender o solicitado ou não preencher os 
requisitos exigidos neste Edital; 

5.7 – 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; 

5.8 – Estará credenciada a licitante que apresentar toda documentação solicitada no edital 
e se sujeitar às condições estabelecidas neste instrumento convocatório. 
 
6 – CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 – Os serviços a serem prestados serão os de concessão de empréstimos e 

financiamentos aos servidores municipais, ativos e inativos, da Administração Direta e Indireta, 

mediante consignação em folha de pagamento. 

6.2 – A contratação de empréstimos e financiamentos constitui operação financeira firmada 

exclusivamente entre a instituição financeira e o servidor beneficiário, cabendo unicamente a 

essas partes zelarem pelo seu cumprimento. 

 6.3 – A Administração Direta e a Indireta não serão responsáveis solidárias, nem mesmo 

garantidoras das obrigações financeiras assumidas pelos servidores em decorrência da 

concessão de empréstimos consignados em folha de pagamento pelas instituições credenciadas; 

 6.4 – A Administração Direta e a Indireta também ficam isentas de qualquer 

responsabilidade quanto a não efetuação do desconto nos casos em que não se processar o 

pagamento por força de afastamento ou qualquer situação funcional que acarrete a exclusão do 

servidor da folha. 

 6.5 – A instituição credenciada será responsável exclusiva e integralmente pela operação 

financeira e pela utilização de pessoal para sua execução, incluídos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e 

obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a Administração Municipal. 

6.6 – O setor de Recursos Humanos do respectivo ente é responsável para receber e 

processar as informações prestadas pelas instituições credenciadas, identificando e efetuando a 

consignação, ou justificar o motivo da não realização da consignação.  

6.6.1 - Não será acatado pedido de cancelamento de consignações em folha de 

pagamento apresentado por servidor, sem a devida anuência prévia e expressa da credenciada.

 6.7 – A Carta Margem deverá ser previamente solicitada exclusivamente pelo servidor 
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junto ao setor de Recursos Humanos do respectivo ente, no período do dia 05 (cinco) ao dia 25 

(vinte e cinco) do mês corrente, a qual será disponibilizada em até 04 (quatro) dias úteis. No caso 

de solicitação de margem realizada no período do dia 26 (vinte e seis) ao dia 04 (quatro) serão 

disponibilizadas apenas após o 5º (quinto) dia útil.  

6.7.1 – Será informado expressamente na Carta Margem o saldo consignável disponível 

para posterior formalização de contrato de crédito com a instituição credenciada. 

 6.8 – As parcelas dos empréstimos descontadas em folha de pagamento devem ser 

sucessivas e iguais, da primeira a última, vedada a existência de resíduo ou saldo ao final do 

período de pagamento. 

 6.9 – O repasse à instituição credenciada dos valores descontados em folha de pagamento 

decorrentes dos créditos concedidos será realizado até o dia 20 (vinte) do mês subsequente. 

 6.10 – Não serão cobrados valores e encargos excedentes não permitidos em lei para a 

concessão dos empréstimos. 

 6.11 – O valor das parcelas dos empréstimos descontados em folha de pagamento, 

somado a outras consignações facultativas de cada servidor, ativo ou inativo, ou pensionista não 

poderá exceder o valor equivalente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, provento ou 

pensão, conforme disposto no art. 7º do Decreto Municipal nº 7.591/2014. 

6.12 – Não serão disponibilizados empréstimos aos servidores que exercem cargo em 

comissão sem vínculo permanente, nem aos servidores contratados por prazo determinado.  

 

7 – OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 

 7.1 - 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) Prestar todos os esclarecimentos sempre que solicitado pelo servidor contratante do 

empréstimo, no prazo máximo de 05 (dias), incluindo saldo devedor para liquidação antecipada de 

empréstimo pessoal; 

c) Responder por danos causados diretamente ao Município, aos servidores ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do credenciamento, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade eventual fiscalização ou o acompanhamento pela Administração; 

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

resultantes da execução do credenciamento. 

7.2 – A instituição credenciada deverá fornecer aos servidores os formulários de Contrato 

de Crédito Pessoal (de empréstimo ou de financiamento), autorização para desconto em folha de 

pagamento, bem como outros formulários que se fizerem necessários para a formalização das 

operações. 

7.3 – A instituição credenciada providenciará, diretamente com os servidores, cópias de 

seus documentos pessoais, contracheques e comprovante de residência. 

7.4 – A instituição credenciada deverá encaminhar até o dia 25 (vinte e cinco) de cada 

mês, ao Setor de Recursos Humanos do respectivo ente, relação dos contratos liberados 

contendo o nome completo, CPF, número de matrícula, os valores a serem consignados e o 

número de parcelas, mês de início e de término, para que se proceda aos devidos descontos em 

folha de pagamento. 

7.5 – A instituição credenciada deverá executar os serviços em absoluto sigilo, por seus 

prepostos, ficando, assim, vedada a divulgação, por qualquer modo e a qualquer título, sem prévia 
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e expressa autorização da Administração Direta e Indireta, de qualquer dado ou informação a que 

tiver acesso. 

7.6 – Para viabilizar o processamento das consignações, a instituição credenciada deverá 

ao setores de Recursos Humanos responsáveis pela confecção das folhas de pagamento da 

Administração Direta e Indireta, em meio magnético ou outro definido pelo consignante, os dados 

relativos aos descontos, conforme disposição do art. 12 do Decreto Municipal nº 7.591/2014. 

7.6.1 – A instituição credenciada deverá comunicar por escrito ao setor de Recursos 

Humanos do respectivo ente qualquer alteração no número da agência e da conta na qual 

deverão ser depositados os valores descontados dos servidores por força da consignação em 

folha de pagamento. 

7.7 – A instituição credenciada que receber qualquer quantia indevida fica obrigada a 

devolvê-la diretamente ao servidor, em prazo não superior a 05 (cinco) dias, a contar da data da 

solicitação do servidor. 

7.8 – Após o credenciamento, a instituição credenciada deverá reapresentar anualmente, 

sempre no mês de celebração do Termo de Credenciamento, os documentos habilitatórios 

constantes na cláusula 3 deste Edital. 

 

8 – OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE 
 8.1 – Acompanhar a execução dos serviços prestados. 
 8.2 – Efetuar o repasse dos valores descontados em folha de pagamento em conformidade 
com o disposto no edital. 
 
9 – CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

9.1 – 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 demais anexos, além de outras fixadas nas propostas vencedoras e necessárias à 
fiel execução do objeto licitado. 

9.2 – 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 e publicação de seu extrato no e-DOB, podendo ser 
prorrogado, nos temos da Lei 8.666/93, art. 57,II; 

9.3 – 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; 

9.4 – Para a assinatura do CONTRATO, o(s) proponente(s) deverá(ão) indicar o nome e 
qualificação do(s) representante(s) legal(ais) e documento que o(s) habilita(am) a firmar os 
respectivos documentos. 

9.5 – A Gestão e a Fiscalização do contrato serão realizadas pela Subsecretaria de 
Recursos Humanos ou sua sucessora, na pessoa do (a) servidor (a) Fábio Russo Guimarães, ou 
quem vier a substituí-lo. 
 
10 – DO DESCREDENCIAMENTO ESPONTÂNEO 

10.1 – O(s) credenciado(s) poderá(ão) solicitar sua(s) exclusão(ões) do rol de 
credenciados, notificando de forma fundamentada, via requerimento, à Subsecretaria de Recursos 
Humanos, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
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11 – RECURSOS 
 11.1 – Será facultada ao licitante, nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores: 

11.1.1 - 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 

Municipal; 

 c) aplicação da penalidade de advertência ou multa, dirigido ao Chefe do Executivo 

Municipal. 

 11.1.2 – 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. 

 11.2 – 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. 

 11.3 – 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. 

 11.4 – 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. 

 11.4.1 – Os recursos interpostos fora do prazo indicado não serão conhecidos. 

 11.4.2 – Não serão aceitos recursos via fax, e-mail ou qualquer meio eletrônico. 
 
12 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 12.1 – 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; 
 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 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. 
 12.1.2 – 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; 
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 12.1.3 – 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; 
 12.1.4 – 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; 
 12.1.5 – 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; 
 12.1.6 – 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; 
 12.1.7 – 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; 
 12.1.8 – 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. 
 12.2 – 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; 
 12.2.1 – 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; 
 12.2.2 – 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; 
 12.2.3 – 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 12.2 desta cláusula; 
 12.2.4 – O não recolhimento da multa no prazo estipulado implicará a sua inscrição na 
dívida ativa, para cobrança judicial; 
 12.3 – As multas não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas e não 
eximem a contratada da plena execução do contrato; 
 12.4 – 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 
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(quarenta e oito) horas, a existência daqueles motivos, devidamente comprovados, indicando a 
alteração dos prazos pretendidos; 
 12.5 – 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. 
 
13 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 - Estará ressalvado ao Município, por despacho motivado do Chefe do Executivo 
Municipal, devidamente fundamentado, revogar o presente credenciamento de acordo com a 
legislação em vigor; 

13.2 - 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; 

13.3 – 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. 

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

13.5 – Requisições de mais informações poderão ser feitas 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. 

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

 
 

Barbacena,19 de setembro de 2019. 
 

 

Silver Wagner de Souza 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO 01 

 
Pedido de Credenciamento 

 

 

Inexigibilidade n. 003/2019    Processo nº 075/2019 

 

 

 

 

 

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 para prestação de serviços de concessão de empréstimos e 

financiamentos, mediante consignação em folha de pagamento dos servidores municipais (ativos 

e inativos) da Administração Direta e Indireta do Município de Barbacena. 

 

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

condições estabelecidas no Edital”. 

 

 

 

 

Barbacena,____de___________de 2019. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

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 003/2019 – PROCESSO Nº 075/2019 
 

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 
 

1 – Quanto à habilitação jurídica: 
a) Cópia de cédula de identidade dos sócios ou administradores autenticadas; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em se tratando de 
sociedades comerciais; No caso de sociedades por ações, deverá estar acompanhado da 
documentação de eleição de seus administradores. 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria 
em exercício; 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
ou entidade competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
2 – Quanto à regularidade fiscal e trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do interessado; 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União, incluindo contribuições previdenciárias e de terceiros (novo modelo); 
d) Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 
e) Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 
f) Certidão negativa ampla de débitos para com o Município de Barbacena; 
g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) do domicílio sede do licitante. 
 
3 – Quanto à qualificação econômico-financeira; 
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica; 
b) 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 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; 
 
4 – Quanto a qualificação técnica: 
a) 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. 
b) Comprovação de autorização do Banco Central do Brasil para operar na carteira de crédito 
imobiliário; 
 
5 – Outros documentos 
a) Comprovação de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 
(modelo de declaração de acordo com o Anexo 02). 
b) Pedido de Credenciamento, conforme modelo (Anexo 01). 
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ANEXO 04 

 
MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO  










