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PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL 
(PREENCHER E ENVIAR VIA E-MAIL) 

 
PROTOCOLO DA CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº. 03/2017 
  
SOLICITAMOS QUE PARA EFEITO DE CONTROLE NOS SEJA TRANSMITIDO VIA 
E-MAIL (licitacoes@pmcgs.pr.gov.br), CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL DA 
EMPRESA, BEM COMO OS DADOS ABAIXO:  
 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO CREDENCIAMENTO 
 
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº.: 03/2017 
 
 
Empresa:  _______________________________________________________________ 
 
CNPJ:__________________________ Fone comercial: ___________________________ 
 
Endereço:___________________________________________________, nº. _________ 
 
Bairro:__________________________________Cidade:__________________________ 
 
CEP:________________________ Data da Retirada:_____/_____/_____  
 
Nome: __________________________________________________________________ 
 
RG:________________________________CPF:________________________________    
 
E-mail: __________________________________  Celular: ________________________ 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO  

Nº. 03/2017 
 
I. PREÂMBULO 
 
1.1. O Município de Campina Grande do Sul, Paraná, torna público para conhecimento 
dos interessados que se encontram abertas as inscrições para o CREDENCIAMENTO 
DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AUTORIZADAS PELO BANCO CENTRAL DO 
BRASIL, PARA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO PESSOAIS 
SOB CONSIGNAÇÃO DAS CONTRA-PRESTAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO, 
ATENDENDO AO DECRETO MUNICIPAL Nº. 377, DE 24 DE OUTUBRO DE 2013, 
QUE DISPÕE SOBRE AS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS ATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA 
GRANDE DO SUL - PARANÁ. 
1.2. A análise da documentação dos interessados será realizada pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação, com avaliação final em conformidade com os 
parâmetros e requisitos estabelecidos neste Edital. 
1.3. O processo de credenciamento contempla a análise documental dos interessados  
e o cumprimento das demais exigências contidas no Edital. 
1.4. O presente credenciamento será regido pelas normas contidas na Lei 8.666/93, de 
21 de junho de 1993, com alterações posteriores e demais legislações aplicáveis, que a 
suplementam no que for omisso.  
 
II. DO OBJETO 
 
2.1. O presente Chamamento Público tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AUTORIZADAS PELO BANCO CENTRAL DO 
BRASIL, PARA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO PESSOAIS 
SOB CONSIGNAÇÃO DAS CONTRA-PRESTAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO, 
ATENDENDO AO DECRETO MUNICIPAL Nº. 377, DE 24 DE OUTUBRO DE 2013, 
QUE DISPÕE SOBRE AS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS ATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA 
GRANDE DO SUL - PARANÁ. 
2.2. Considera-se, para fins de Credenciamento de Instituições Financeiras: 

I. Consignatário: destinatário dos créditos resultantes das consignações; 
II. Consignante: Município de Campina Grande do Sul, aquele que procede aos 

descontos em favor do consignatário; 
III. Consignação Compulsória: desconto incidente sobre a remuneração do servidor 

por força da lei ou mandado judicial, tais como: 
a) contribuição para seguridade e previdência social; 
b) Imposto de Renda; 
c) contribuição em favor de entidades sindicais e de associações de classe, nos 

termos do art. 3º, inciso IV da Constituição Federal; 
d) pensão alimentícia judicial; 
e) reposição ou indenização ao Município. 

IV. Consignação Facultativa: desconto incidente sobre a remuneração do servidor, a 
seu pedido, tais como: 
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a) contribuição em favor de partidos políticos, entidades, clubes e associações 
de caráter recreativo ou cultural; 

b) contribuição em favor de cooperativa; 
c) contribuição em favor de planos de saúde, pecúlio, seguros e previdência 

complementar; 
d) prestação de compra de imóvel residencial em favor de entidade financeira; 
e) amortização de empréstimos pessoais e financiamentos, inclusive realizados 

por intermédio de cartões de crédito, concedidos pelas instituições referidas 
no item 1 deste termo de referência. 

2.3. Serão classificadas e posteriormente credenciadas todas as empresas que 
solicitem seu credenciamento, preencham os requisitos e aceitem realizar serviços 
descritos neste edital, na forma proposta. 
2.4. Na hipótese de haver mais de uma credenciada, ficará a cargo do servidor a 
livre escolha da instituição financeira que melhor lhe atender. 
 
III. DA OPERACIONALIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO  
 
3.1. A habilitação e o credenciamento dos consignantes serão feitos na Secretaria 
Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, ficando responsável pelo 
recebimento e análise de toda a documentação a Comissão Permanente de Licitação. 
Cada consignante terá um código de processamento. 
3.2. A soma das consignações compulsórias com as facultativas de cada servidor não 
excederá, a 70% (setenta por cento) da remuneração, assim considerada a totalidade 
dos pagamentos que ordinariamente lhe são feitos, excluindo-se os de caráter 
extraordinário ou eventual, sendo que os descontos facultativos não poderão exceder a 
40% (quarenta por cento) da remuneração liquida do servidor. 

a) O limite estabelecido como margem para as consignações facultativas, 
será reservado exclusivamente o limite de 10% (dez por cento) para os 
descontos a favor de operações de empréstimos/financeiros realizadas 
por intermédio de cartão de crédito, sendo que o restante de 30% (trinta 
por cento) destinadas às demais consignações facultativas, inclusive para 
as operações de empréstimos pessoais. 

b) Entende-se como remuneração liquida a remuneração fixa dos servidores 
ativos, excluídas todas as vantagens de caráter temporário ou eventual, 
deduzida de todos os descontos legais. 

 
 
3.3. As quantias descontadas serão repassadas ao consignatário até o décimo dia do 
mês de competência do pagamento dos servidores, observada a data do efetivo 
desconto. 
3.4. Se a folha de pagamento de mês em que foi formalizado o pedido já tiver sido 
processada, a cessação dos descontos somente será feita no mês subseqüente, sem 
que, desse fato, decorra qualquer responsabilidade para a Administração. 
3.5. O pedido de consignação facultativa presume o pleno conhecimento das 
disposições do Decreto Municipal nº. 377, e aceitação das mesmas pelo consignatário 
e pelo servidor ativo, aposentado ou pensionista. 
3.6. Caberá ao Servidor solicitar sua margem consignável na instituição financeira 
através de consulta no sistema CONSIGNET. 
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3.7. A fixação de prazo máximo para financiamento é de 96 (noventa e seis) meses, 
podendo ser praticado em número inferior ao da instituição financeira. 
3.8. A relação mensal dos descontos efetuados poderá ser retirado pessoalmente no 
Setor de Recursos Humanos, por funcionário ou representante indicado pela 
Credenciada, enviada por e-mail ou através de qualquer outro meio seguro, a partir da 
data dos créditos do salário. 
3.9. É vedada a Credenciada a cobrança de qualquer tarifa ou taxa de abertura de 
crédito - TAC, a vista, a prazo ou financiada no próprio empréstimo, bem como a 
cobrança de qualquer tarifa, taxa ou encargos adicionais quando da liquidação 
antecipada do empréstimo consignado. 
3.10. O Município de Campina Grande do Sul declara-se responsável pelo repasse, no 
prazo indicado acima, constituindo-se depositário das importâncias retidas em folha 
dos servidores, destinados ao pagamento dos empréstimos, até o seu respectivo 
repasse a Conveniada. Na comprovação de que os pagamentos dos empréstimos 
tenham sido descontados dos servidores e não repassados pelo Município de Campina 
Grande do Sul a Credenciada, fica o Município de Campina Grande do Sul sujeito a 
ação de depósito prevista na legislação em vigor, além de imediata rescisão de 
contrato. 
3.11. As empresas credenciadas deverão praticar taxas de juros coerentes com 
aquelas praticadas no mercado, sendo que a inobservância a esta obrigação implicará 
na imediata rescisão do contrato com a credenciada.  
 
IV. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
4.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação, que preencherem as condições de 
credenciamento constantes deste edital.  

4.1.1. Poderão ser credenciados os interessados que se enquadram no conceito 
de instituição financeira, na forma da Lei nº. 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 
e estejam devidamente autorizados a funcionar como tal pelo Banco Central do 
Brasil. 

4.2. Os interessados arcarão com todos os custos decorrentes da apresentação de sua 
documentação, sendo que o Município de Campina Grande do Sul não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do presente procedimento.  
4.3. A participação no credenciamento implica, automaticamente, na aceitação integral 
dos termos deste Edital e seus Anexos e leis aplicáveis.  
4.4. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação em 
órgão da imprensa oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada ou poderão 
ser autenticados pela Comissão de Licitação, mediante apresentação do original.  
4.5. É VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS:  

4.5.1. Em recuperação judicial ou extrajudicial, em processo de falência, sob 
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;  
4.5.2. Que tenha(m) sido declarada(s) inidônea(s) por qualquer órgão 
governamental, autárquico, fundacional, de sociedades públicas ou economia 
mista das três esferas, e, caso participe(m) do credenciamento, estará(ao) 
sujeita(s) às penalidades previstas no Art. 97, parágrafo Único da Lei Federal 
8.666/93; 
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4.5.3. Que esteja(m) reunida(s) em consórcio ou coligação; 
4.5.4. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma 
firma a requerer o credenciamento, ou exista vínculo diretamente entre os sócios.  

4.6. Não poderá participar direta ou indiretamente do Credenciamento, servidor 
dirigente da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, bem como as empresas 
cujos sócios, administradores, empregados, controladores sejam servidores da mesma.  
4.7. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório. Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de vinte 
e quatro horas.  
 
V. DA SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 
5.1. Os interessados em se inscrever no processo de credenciamento nº. 03/2017, 
deverão apresentar à Comissão Permanente de Licitação os documentos descritos no 
item VI do presente chamamento, no endereço acima mencionado, a partir de 
30/05/2017. 
5.2. O pedido de credenciamento poderá ser feito a qualquer tempo enquanto perdurar 
o interesse da Administração Pública na prestação dos serviços objeto deste 
credenciamento. 
5.3. O pedido de credenciamento (Anexo I), deverá ser apresentado em uma via, em 
linguagem clara, datilografado ou digitado, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, 
assinado pelo representante legal do proponente ou procurador constituído para tal fim, 
sendo neste caso necessária a juntada do respectivo instrumento e com carimbo de 
CNPJ.  
5.4. No pedido de credenciamento (Anexo I) a empresa deverá informar: 

a) Razão social da empresa; 
b) Nº. do CNPJ da empresa; 
c) Carimbo e assinatura do responsável/representante; 
d) Data do Pedido de Credenciamento; 

 
VI. DOS PRAZOS 
 
6.1. O pedido de credenciamento (Anexo I) deverá ser dirigido à Comissão Permanente 
de Licitação, acompanhado de toda a documentação exigida de acordo com o item VI 
deste Edital, devendo ser protocolado no Setor de Protocolo desta Prefeitura, a 
qualquer momento, a partir de 30 de maio de 2017, em horário de funcionamento da 
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, em envelope 
fechado. 
6.2. O prazo de vigência do termo de credenciamento será de 60 (sessenta) meses, 
contados da data de sua assinatura. 
6.3. O prazo para assinatura do termo de credenciamento será de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da convocação dos interessados. 
 
VII. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
7.1. As Proponentes deverão protocolar no Protocolo Geral da Prefeitura de Campina 
Grande do Sul o envelope ÚNICO de HABILITAÇÃO, devidamente fechado, com os 
dizeres na parte externa e frontal:  
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NOME DA EMPRESA 

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL 
CREDENCIAMENTO Nº. 03/2017 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
 

7.2. Depois de protocolado, o envelope da habilitação deverá ser entregue no Setor de 
Compras e Licitações. 
7.3. A proponente deverá apresentar dentro do ENVELOPE - DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO, a seguinte documentação: 
 CARTÃO CNPJ 
 CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E 

À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 
 CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL 
 CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL 
 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS 
 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS - CNDT 
 PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL OU 

MUNICIPAL 
 CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA EXPEDIDA PELO DISTRIBUIDOR DA 

SEDE DA PESSOA JURÍDICA 
 ESTATUTO SOCIAL OU CONTRATO SOCIAL E ALTERAÇÕES OU CONTRATO 

SOCIAL CONSOLIDADO OU OUTRO DOCUMENTO DE CONSTITUIÇÃO QUE O 
VALHA 

 CÉDULA DE IDENTIDADE E CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, 
BEM COMO CÓPIA DA DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE O VÍNCULO DO 
PROFISSIONAL COM A EMPRESA 

 ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO EXPEDIDO 
PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. 

 ANEXOS A SEREM PREENCHIDOS DESTE EDITAL, ITEM XVIII DO EDITAL. 
 
Observação: Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em 
forma original ou cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos à 
verificação de sua autenticidade através de consulta. Os demais documentos deverão 
ser cópias atualizadas e autenticadas pelo tabelião ou por servidor Municipal (com 
apresentação do original para conferência). No documento em que não houver prazo 
de validade assinalado, serão considerados válidos os emitidos até 90 (noventa) dias 
corridos da data da apresentação do mesmo. 
 
VIII. DO PROCESSAMENTO DO CREDENCIAMENTO 
 
8.1. Serão credenciados os interessados que preencham os requisitos previstos neste 
Edital, de acordo com as necessidades desta Municipalidade e conforme 
disponibilidade financeira e orçamentária.  
8.2. A análise dos documentos apresentados para a inscrição no credenciamento será 
feita pela Comissão Permanente de Licitação, podendo ser acompanhada de pessoa 
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designada pela Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, 
devendo ser observado o seguinte: 

8.2.1. Análise da documentação no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, 
prorrogável por igual período, contados a partir da data de recebimento da 
documentação; 
8.2.2. Poderá ser realizada vistoria no estabelecimento da proponente, para 
verificação das condições da prestação do serviço e do atendimento das 
exigências editalícias. 

8.3. Serão declarados inabilitados os interessados: 
8.3.1. Que por qualquer motivo, tenham sido declarados inidôneos ou tenham sido 
punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração 
Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, com a publicação do 
ato no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o 
expediu; 
8.3.2. Inadimplentes com as obrigações assumidas junto ao órgão fiscalizador da 
classe, sejam as pendências financeiras ou relativas ao registro profissional, bem 
como os que possuam qualquer nota desabonadora emitida pelo mesmo; 
8.3.3. Que deixarem de apresentar qualquer documentação de apresentação 
obrigatória exigida no Edital (documentação pessoal e profissional); 
8.3.4. Anteriormente descredenciados pelo Município por descumprimento de 
cláusulas contratuais ou por haver sido constatada irregularidade na execução dos 
serviços prestados. 

8.4. Após análise da documentação pela Comissão Permanente de Licitação, e 
constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será a empresa considerada 
hábil para o credenciamento, e notificada por esta Comissão. 
8.5. Das decisões da Comissão Permanente de Licitação caberá recurso no prazo de 
05 (cinco) dias, a contar da data da ciência da decisão. 

8.5.1. O recurso limitar-se-á a questões de habilitação e serão considerados os 
documentos anexados em fase de recurso; 
8.5.2. O recurso deverá ser protocolizado junto ao Protocolo Geral desta 
Prefeitura, sendo dirigido à Comissão Permanente de Licitação, ficando 
estabelecido o prazo de até 10 (dez) dias úteis para análise e decisão da 
Comissão; 
8.5.3. Serão conhecidos somente os pedidos de revisão tempestivos, motivados e 
não protelatórios. 

 
IX. DO CREDENCIAMENTO 
 
9.1. Com a conclusão da análise, os requisitos atendidos ou não para o 
credenciamento, os interessados serão comunicados no prazo máximo de até 30 
(trinta) dias corridos, prorrogável por igual período, contados a partir da data de 
recebimento da documentação. 
9.2. Os interessados que forem habilitados ao credenciamento serão convocados para 
firmar o Termo de Credenciamento conforme minuta do Anexo V, em até 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da data da convocação, sob pena de decair o direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº. 8666/93. 
9.3. O prazo de vigência do Termo de Credenciamento a ser celebrado em decorrência 
do credenciamento será de 60 (sessenta) meses, contados da data de sua assinatura. 
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9.4. A rescisão poderá se dar a pedido da Credenciada quando: 
a) Esta comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências contratuais, por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior. 
9.5. A rescisão poderá se dar por iniciativa deste MUNICIPIO quando: 
a) A CREDENCIADA perder qualquer condição de habilitação técnica exigida no 
presente procedimento; 
b) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
c) A CREDENCIADA não cumprir as obrigações contratuais; 
d) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas no termo de credenciamento ou nos pedidos dele decorrentes; 
e) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, 
incisos XII a XVI da Lei Federal nº. 8666/93; 
f) Subcontratação total ou parcial do fornecimento, sem a anuência da Administração; 
g) Nas hipóteses previstas neste item, a CREDENCIADA terá seu termo de 
credenciamento rescindido, por intermédio de processo administrativo específico, 
assegurado o contraditório e ampla defesa; 
h) Em caso de dissolução da sociedade ou falecimento dos proprietários ou 
responsáveis; 
i) Se houver decretação de falência da Empresa ou a instauração de insolvência civil 
dos proprietários. 
9.6. O Termo de Credenciamento poderá ser rescindido por qualquer das partes, a 
qualquer tempo, mediante aviso prévio e por escrito, enviado com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, a fim de que nesse prazo sejam completadas as solicitações 
de empréstimos encaminhadas e aprovadas, sem que nessa ocasião seja devida 
qualquer indenização às partes. Os empréstimos não averbados neste período serão 
sustados imediatamente, porém os itens XI, XII e XIII do Edital e as cláusulas Terceira, 
Quarta e Quinta do Termo de Credenciamento  ficam em pleno vigor até a efetiva 
liquidação dos empréstimos já concedidos. 
 
X. DA FISCALIZAÇÃO 
 
10.1. A Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, reserva-se o 
direito de fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços pelos Credenciados, 
sendo-lhes facultado o descredenciamento, quando caracterizada a prestação de má 
qualidade, através de processo administrativo específico, com garantia da 
representação do contraditório e da produção da ampla defesa. 
10.2. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Termo de 
Credenciamento, deverão ser prontamente atendidas pela CREDENCIADA, sem ônus 
para o CREDENCIANTE. 
10.3. A fiscalização do cumprimento do objeto do Termo de Credenciamento ficará a 
cargo do Servidor Municipal WILLIAN MISAEL OLIVEIRA REIS, conforme Portaria n°. 
623/2017, de acordo com as atribuições contidas na referida portaria, sobretudo 
comunicando ao Gestor Geral de Contratos qualquer irregularidade, para as devidas 
providências, bem como a necessidade de prorrogação dos prazos de vigência e/ou 
execução, acompanhando de requerimento justificado da Credenciada. 
10.4. o Fiscal de Contrato fará o registro de todas as ocorrências e deficiências 
verificadas, cuja cópia será encaminhada à Credenciada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas, quando for o caso. 
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10.5. As exigências e a atuação da fiscalização pela Secretaria Requisitante em nada 
restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da Credenciada, no que 
concerne à execução do objeto do Termo de Credenciamento. 
 
XI. DAS OBRIGAÇÕES  
 
11.1. O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL OBRIGA-SE A: 

11.1.1. Em caráter irrevogável e irretratável, a repassar à Credenciada até o 10º 
(décimo) dia do mês de competência do pagamento dos servidores, mediante 
depósito indicado no ato de credenciamento. 
11.1.2. Realizar descontos mensais contratados pelos servidores, durante todo o 
prazo de empréstimo, até a liquidação integral das operações. 
11.1.3. Designar os titulares, bem como os respectivos substitutos, para 
responderem pela prestação de informações por meio físico ou eletrônico. 
11.1.4. Apresentar documentos e relatórios relacionados ao objeto deste 
credenciamento, solicitados pela Credenciada, no prazo máximo de 72 (setenta 
e duas) horas. 
11.1.5. Encaminhar mensalmente à Credenciada, relação contendo: nome e 
matrícula dos consignatários, valor das parcelas, número das parcelas, relativos 
a cada operação contratada para desconto em folha de pagamento, até o 7º 
(sétimo) dia útil de cada mês. 
11.1.6. Formalizar e validar o pedido do Consignatário para desconto em folha 
de pagamento das prestações dos empréstimos pessoais estabelecidos com a 
Credenciada. 
11.1.7. Responsabilizar-se civil e criminalmente perante a Credenciada por 
qualquer fraude, falta ou erro, praticado por seus funcionários e prepostos 
durante o desenvolvimento das atividades objeto deste credenciamento, bem 
como por todas as perdas e danos decorrentes. 

11.1.7.1. A consignação em folha de pagamento não implica 
responsabilidade dos órgãos e entidades da Administração Direta por 
dívidas ou compromissos de natureza pecuniária assumidos pelo 
servidor junto ao consignatário. 

 
11.2. A CREDENCIADA OBRIGA-SE A: 

11.2.1. Conceder empréstimos pessoais, a seu exclusivo critério, observando as 
condições deste Credenciamento. 
11.2.2. Encaminhar ao Município de Campina Grande do Sul, por meio físico ou 
eletrônico, até o dia 10 (dez) de cada mês, a relação contendo os dados dos 
empréstimos liberados para que o Setor de Recursos Humanos processe os 
descontos nas folhas de pagamento dos consignatários, com lançamento 
obrigatório no sistema CONSIGNET. 
11.2.3. Indicar os funcionários responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização 
deste Credenciamento. 
11.2.4. Proceder, mediante comunicação por escrito ao Município de Campina 
Grande do Sul, com a assinatura de funcionário da instituição legalmente 
autorizado para realizar tais procedimentos, a indicação, substituição, 
cancelamento e/ou constituição de novos responsáveis de que trata o item 
anterior, vigorando tais alterações a partir do dia seguinte ao da entrega da 
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referida comunicação à Coordenação de Recursos Humanos do Município de 
Campina Grande do Sul. Não serão aceitos comunicações e/ou indicações por 
outros meios. 
11.2.5. Emitir documento para quitação ou antecipação de parcelas no prazo 
máximo de até 01 (um) dia útil após a solicitação do servidor, e lançar no sistema 
CONSIGNET a quitação. 
11.2.6. Enviar ao Município de Campina Grande do Sul a solicitação de exclusão 
de desconto após a quitação ou antecipação de parcelas (carta de quitação), 
assinado por funcionário indicado formalmente para tal, que deverá ocorrer em 
até 02 (dois) dias úteis após o pagamento realizado pelo servidor. 
11.2.7. Fornecer ao Município de Campina Grande do Sul, sempre que solicitado, 
tabelas com os coeficientes e taxas referentes às operações de empréstimos a 
serem firmados com os consignatários. 

11.2.7.1. Não caberá nenhuma remuneração à Credenciada por parte da 
Credenciante, pelo desenvolvimento das atividades deste 
Credenciamento. 

 
XII. DAS VEDAÇÕES  

 
12.1. É VEDADO AO CREDENCIADO E AO CREDENCIANTE: 

12.1.1 Fornecer quitação em qualquer operação, sendo esta operação por conta 
da Credenciada. 
12.1.2. Cobrança de TAC para os servidores que já possuem empréstimo e/ou 
são correntistas da instituição financeira; cobrança de Seguro Prestamista sem a 
anuência do servidor; cobrança de demais taxas e encargos que não sejam juros 
e IOF. 
12.1.3. Utilizar nome ou logomarca da Credenciada ou Município de Campina 
Grande do Sul, em qualquer hipótese, inclusive em material publicitário, sem a 
aprovação prévia e expressa de ambas as partes. 
12.1.4. Divulgar a terceiros qualquer documento, formulário ou material fornecido 
para a execução deste Credenciamento. 

 
XIII. DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA E TOTAL  
 
13.1. O Município de Campina Grande do Sul se obriga a informar a Credenciada, no 
prazo de 03 (três) dias úteis, a ocorrência de toda e qualquer suspensão de pagamento 
de benefício e/ou remuneração dos consignatários que tenham operações de crédito 
vigentes com a Credenciada, ficando o Município de Campina Grande do Sul obrigado 
a restabelecer as consignações em folha de pagamento imediatamente após o final do 
prazo de suspensão do benefício e/ou remuneração. 
13.2. Na ocorrência de suspensão dos descontos por erro, fraude ou dolo do Município 
de Campina Grande do Sul, ou de seus servidores, o Município de Campina Grande do 
Sul ficará responsável pelo ressarcimento à Credenciada do valor referente às parcelas 
não descontadas, ou do saldo devedor da operação, quando os descontos não 
puderem ser restabelecidos. 
13.3. Ocorrendo o desligamento do servidor, por qualquer motivo, o Município de 
Campina Grande do Sul se obriga a comunicar a Credenciada, num prazo de 15 
(quinze) dias após o seu conhecimento. Na hipótese acima, a responsabilidade por 
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demais débitos ainda não saldados será assumida inteiramente pelo ex-servidor, 
respeitando-se as condições pactuadas entre a Credenciada e o servidor. O 
procedimento em foco será gerenciado pelo Município de Campina Grande do Sul. 
13.4. O Município de Campina Grande do Sul obriga-se a comunicar a Credenciada, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis o falecimento do consignatário, ficando o Município de 
Campina Grande do Sul isento de qualquer responsabilidade pelo pagamento do saldo 
devedor das respectivas operações. 
 
XIV. DAS PENALIDADES E MULTAS 
 
14.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se 
referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes, 
obedecerá às normas estabelecidas neste edital. 
14.2. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução 
irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada 
das penalidades de natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei. 
14.3. As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, 
garantida a prévia defesa. 

14.3.1. Configurado o descumprimento das obrigações assumidas, a 
CREDENCIADA será notificada da infração e da penalidade correspondente para, 
no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa. 
14.3.2. Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, 
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, 
concluindo pela imposição ou não de penalidade. 
14.3.3. Da decisão caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
intimação. 

14.4. Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como 
a execução irregular, com atraso injustificado ou nos casos em que o credenciado 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, imoral ou cometer 
fraude fiscal, sujeitará a contratada à aplicação das seguintes sanções: 

14.4.1. Advertência; 
14.4.2. Multa; 
14.4.3. Descredenciamento e impedimento de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 02 (dois) anos, 
conforme prescreve o Art. 87 inciso III da Lei nº. 8666/93. 

14.5. A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das 
necessárias medidas corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções mais 
severas, sempre que a credenciada descumprir qualquer das obrigações assumidas ou 
desatender a determinações da autoridade competente para acompanhar e fiscalizar a 
execução do termo de credenciamento. 
14.6. A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados, ou 
para compensar execução irregular ou inexecução pode ser aplicada cumulativamente 
com a sanção restritiva de direito prevista no “item 14.4.3.”. 

14.6.1. Na fixação do prazo da penalidade prevista no 14.4.3., deverão ser 
considerados o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo 
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pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, respeitados os princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade. 
14.6.2. A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada, bem como 
assim em aceitar, retirar ou assinar o termo de credenciamento ou instrumento 
equivalente, caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas. 
14.6.3. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a Administração poderá considerar o 
atraso como descumprimento total ou parcial da obrigação. 
14.6.4. Na hipótese do subitem anterior se o descumprimento da obrigação 
comprometer o regular desenvolvimento das funções administrativas, a multa 
poderá se cumulada com a pena prevista no 14.4.3. 

14.7. A sanção prevista no item 14.4.3. poderá ser aplicada aos credenciados que 
venham a ter uma conduta antijurídica ou incompatível com a idoneidade para licitar e 
contratar com a Administração Pública ou ainda que apresentem algum documento 
inverídico. 
14.8. A aplicação de sanções à(s) CREDENCIADA(s) 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. 
14.9. Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal nº. 
8666/93, com as alterações dela decorrentes e demais legislações pertinentes. 
14.10. As sanções ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais penas 
e cominações que se verificarem aplicáveis à espécie do objeto do presente 
credenciamento, em especial em decorrência de perdas e danos, danos materiais e 
morais e outros, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não expressos. 
 
XIV. DOS PREÇOS E DO PAGAMENTO 
 
15.1. Não haverá qualquer repasse de valores entre a Administração Pública Municipal 
e as empresas parceiras. 
 
XVI. DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 
16.1. Estando a empresa apta à contratação, o processo será encaminhado à 
Procuradoria Geral do Município, que verificará a regularidade do procedimento, 
visando à realização do processo de inexigibilidade de licitação, tomando-se por base o 
“caput” do artigo 25 da Lei de Licitações, tendo em vista o fato de que a competição 
resta faticamente impossibilitada, já que é do interesse da coletividade local que o 
maior número possível de empresas preste os serviços especializados em questão, no 
intuito de ampliar o acesso da população envolvida. 
 
XVII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
17.1. A liberação de empréstimos e/ou financiamentos pessoais será processada 
sempre em favor do consignatário por meio de crédito em conta corrente de sua 
titularidade, ou ordem de pagamento em seu nome. 
17.2. Na concessão dos empréstimos deverão incidir juros e IOF - Imposto sobre 
Operações Financeiras, sendo o IOF calculado na forma da legislação em vigor. 
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17.3. As demandas abertas pelo Município de Campina Grande do Sul deverão ser 
atendidas no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da efetiva comunicação à 
Credenciada. 
17.4. É vedada a cessão a terceiros do Credenciamento, no todo ou em parte. 
17.5. Caberá exclusivamente à Credenciada decidir pela aprovação ou não do crédito 
ao consignatário, de acordo com critérios estabelecidos em sua política de concessão 
de crédito, ficando reservado ao Credenciado o direito de não expor motivos da recusa. 
 
XVIII. Compõem o presente edital: 
 
Anexo I – MODELO DE PEDIDO DE CREDENCIAMENTO, o qual deverá ser 
incluído no Envelope de Habilitação; 
Anexo II – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 7º XXXIII DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o qual deverá ser incluído no Envelope de 
Habilitação; 
Anexo III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE  
IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO, o qual deverá ser incluído no Envelope de 
Habilitação; 
Anexo IV – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES, o qual deverá ser incluído 
no Envelope de Habilitação; 
Anexo V – MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO; não precisa incluir no 
envelope,  somente para conhecimento da empresa; 
 

Campina Grande do Sul, 29 de maio de 2017. 
 
 
 

ESTELA CELINA MULLER 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
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ANEXO I 

MODELO DE PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 
 
 

(em papel timbrado/personalizado da empresa) 
 

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AUTORIZADAS PELO BANCO CENTRAL DO 
BRASIL, PARA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO PESSOAIS 
SOB CONSIGNAÇÃO DAS CONTRA-PRESTAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO, 
ATENDENDO AO DECRETO MUNICIPAL Nº. 377, DE 24 DE OUTUBRO DE 2013, 
QUE DISPÕE SOBRE AS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS ATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA 
GRANDE DO SUL - PARANÁ, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO 
CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, divulgado pelo Município de 
Campina Grande do Sul, conforme Edital de Chamamento nº. 03/2017. 
 
Para tanto, declaramos nossa concordância com todas as condições do presente 
edital. 
 
 
Razão Social: __________________________________________________________ 
 
Endereço Comercial: ____________________________________________________ 
 
CEP: ________________    Cidade: ____________________________    Estado: ___ 
 
Complemento: ____________________________   CNPJ: ______________________ 
 

Campina Grande do Sul, ____/____/________. 
 
 

________________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO II 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 7º XXXIII DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 
 
 
 
 

Em atendimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal,      
declaramos     que     a     empresa  
_____________________________________________________________,  
 
CNPJ nº. _________________________________, não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 
(quatorze) anos. 
  
 

 
Campina Grande do Sul, ____/____/________. 

 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO PARA 

HABILITAÇÃO 
 
 

 

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no 

Credenciamento nº. 03/2017, junto ao Município de Campina Grande do Sul, que a 

empresa .................................................................................................... inscrita no 

CNPJ sob o nº. ...................................................., até a presente data não recebeu 

deste ou de qualquer outro órgão da administração pública direta ou indireta, 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitações e/ou impedimento de 

contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de 

INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a administração pública federal, estadual 

ou municipal e do Distrito Federal, não havendo assim FATO SUPERVENIENTE 

IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO da mesma, ciente da obrigatoriedade de comunicar 

ocorrências posteriores. 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

Campina Grande do Sul, ____/____/________. 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

 
 
 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de 
Credenciamento nº. 03/2017, da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, que: 
 
Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 
apresentados à Comissão de Licitação, sujeitando-nos a eventuais averiguações que 
se façam necessárias; 
 
Comprometemo-nos a manter, durante a execução do termo de credenciamento, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no presente edital; 
 
  

Campina Grande do Sul, ____/____/________. 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO V 

MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 

 “Termo de Credenciamento de prestação de 
serviços que entre si celebram o Município de 
Campina Grande do Sul, Paraná e a 
Empresa.....................................................................”.  
 

De um lado, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL, Paraná, pessoa jurídica de 
direito público, inscrito no CNPJ sob n°. 76.105.600/0001-86, com sede na Praça Bento 
Munhoz da Rocha Neto, 30, Centro, Município de Campina Grande do Sul/PR, aqui 
representado pelo Prefeito Municipal Sr. BIHL ELERIAN ZANETTI, doravante 
denominado simplesmente MUNICÍPIO; e de outro lado a empresa ______________, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº. _______________, estabelecida 
à____________________ nº. _______, Bairro ______________, na cidade de 
_________________________, Estado de ________________neste ato representada 
por ________________________, _______________ ,__________________, 
profissão, portador(a) da CI RG nº.____________________ SSP/ ____, e CPF nº. 
__________, residente e domiciliado(a) na _______________________, Bairro 
______________________ na cidade de ___________________, Estado de 
_______________, doravante denominada CREDENCIADA. O presente termo de 
credenciamento é originário do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CREDENCIAMENTO nº. 03/2017 e tem sua fundamentação legal na Lei federal nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e demais legislações pertinentes.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
Constitui-se objeto deste instrumento de termo de credenciamento, o fornecimento pela 
CREDENCIADA AO MUNICÍPIO dos itens licitados no preâmbulo do presente edital, a 
saber CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AUTORIZADAS PELO 
BANCO CENTRAL DO BRASIL, PARA CONCESSÃO DE 
EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO PESSOAIS SOB CONSIGNAÇÃO DAS CONTRA-
PRESTAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO, ATENDENDO AO DECRETO 
MUNICIPAL Nº. 377, DE 24 DE OUTUBRO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE AS 
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - 
PARANÁ, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NESTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO CREDENCIAMENTO 
2.1. O prazo de vigência do termo de credenciamento a ser celebrado em decorrência 
do credenciamento será de 60 (sessenta) meses, contados da data de sua assinatura. 
2.2. A rescisão poderá se dar a pedido da Credenciada quando: 
 a) Esta comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências contratuais, por 
 ocorrência de casos fortuitos ou de força maior. 
2.3. A rescisão poderá se dar por iniciativa deste MUNICIPIO quando: 

a) A CREDENCIADA perder qualquer condição de habilitação técnica exigida no 
presente procedimento; 
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b) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
c) A CREDENCIADA não cumprir as obrigações contratuais; 
d) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas no termo de credenciamento ou nos pedidos dele decorrentes; 
e) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 
78, incisos XII a XVI da Lei Federal nº. 8666/93; 
f) Subcontratação total ou parcial do fornecimento, sem a anuência da 
Administração; 
g) Nas hipóteses previstas neste item, a CREDENCIADA terá seu termo de 
credenciamento rescindido, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa; 
h) Em caso de dissolução da sociedade ou falecimento dos proprietários ou 
responsáveis; 
i) Se houver decretação de falência da Empresa ou a instauração de insolvência 
civil dos proprietários. 

2.4. O Termo de Credenciamento poderá ser rescindido por qualquer das partes, a 
qualquer tempo, mediante aviso prévio e por escrito, enviado com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, a fim de que nesse prazo sejam completadas as solicitações 
de empréstimos encaminhadas e aprovadas, sem que nessa ocasião seja devida 
qualquer indenização às partes. Os empréstimos não averbados neste período serão 
sustados imediatamente, porém os itens XI, XII e XIII do Edital e as cláusulas Terceira, 
Quarta e Quinta do Termo de Credenciamento  ficam em pleno vigor até a efetiva 
liquidação dos empréstimos já concedidos.. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES  
 
3.1. O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL OBRIGA-SE A: 

3.1.1. Em caráter irrevogável e irretratável, a repassar à Credenciada até o 10º 
(décimo) dia do mês de competência do pagamento dos servidores, mediante 
depósito indicado no ato de credenciamento. 
3.1.2. Realizar descontos mensais contratados pelos servidores, durante todo o 
prazo de empréstimo, até a liquidação integral das operações. 
3.1.3. Designar os titulares, bem como os respectivos substitutos, para 
responderem, pela prestação de informações por meio físico ou eletrônico. 
3.1.4. Apresentar documentos e relatórios relacionados ao objeto deste 
credenciamento, solicitados pela credenciada, no prazo máximo de 72 (setenta e 
duas) horas. 
3.1.5. Encaminhar mensalmente à Credenciada, relação contendo: nome e 
matrícula dos consignatários, valor das parcelas, número das parcelas, relativos 
a cada operação contratada para desconto em folha de pagamento, até o 7º 
(sétimo) dia útil de cada mês. 
3.1.6. Formalizar e validar o pedido do Consignatário para desconto em folha de 
pagamento das prestações dos empréstimos pessoais estabelecidos com a 
Credenciada. 
3.1.7. Responsabilizar-se civil e criminalmente perante a Credenciada por 
qualquer fraude, falta ou erro, praticado por seus funcionários e prepostos 
durante o desenvolvimento das atividades objeto deste Credenciamento, bem 
como por todas as perdas e danos recorrentes. 
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3.1.7.1. A consignação em folha de pagamento não implica 
responsabilidade dos órgãos e entidades da Administração Direta por 
dívidas ou compromissos de natureza pecuniária assumidos pelo 
servidor, junto ao consignatário. 

 
3.2. A CREDENCIADA OBRIGA-SE A: 

3.2.1. Conceder empréstimos pessoais, a seu exclusivo critério, observando as 
condições deste Credenciamento. 
3.2.2. Encaminhar ao Município de Campina Grande do Sul, por meio físico ou 
eletrônico, até o dia 10 (dez) de cada mês, a relação contendo os dados dos 
empréstimos liberados para que o Setor de Recursos Humanos processe os 
descontos nas folhas de pagamento dos consignatários, com lançamento 
obrigatório no sistema CONSIGNET. 
3.2.3. Indicar os funcionários responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização 
deste Credenciamento. 
3.2.4. Proceder, mediante comunicação por escrito ao Município de Campina 
Grande do Sul, com a assinatura de funcionário da instituição legalmente 
autorizado para realizar tais procedimentos, a indicação, substituição, 
cancelamento e/ou constituição de novos responsáveis de que trata o item 
anterior, vigorando tais alterações a partir do dia seguinte ao da entrega da 
referida comunicação à Coordenação de Recursos Humanos do Município de 
Campina Grande do Sul. Não serão aceitos comunicações e/ou indicações por 
outros meios. 
3.2.5. Emitir documento para quitação ou antecipação de parcelas no prazo 
máximo de até 01 (um) dia útil após a solicitação do servidor, e lançar no sistema 
CONSIGNET a quitação. 
3.2.6. Enviar ao Município de Campina Grande do Sul a solicitação de exclusão 
de desconto após a quitação ou antecipação de parcelas (carta de quitação), 
assinado por funcionário indicado formalmente para tal, que deverá ocorrer em 
até 02 (dois) dias úteis após o pagamento realizado pelo servidor. 
3.2.7. Fornecer ao Município de Campina Grande do Sul, sempre que solicitado, 
tabelas com os coeficientes e taxas referentes às operações de empréstimos a 
serem firmados com os consignatários. 

3.2.7.1. Não caberá nenhuma remuneração à Credenciada por parte da 
Credenciante, pelo desenvolvimento das atividades deste 
Credenciamento. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DAS VEDAÇÕES 
 
4.1. É VEDADO AO CREDENCIADO E AO CREDENCIANTE: 

4.1.1 Fornecer quitação em qualquer operação, sendo esta operação por conta da 
Credenciada. 
4.1.2. Cobrança de TAC para os servidores que já possuem empréstimo e/ou são 
correntistas da instituição financeira; cobrança de Seguro Prestamista sem a 
anuência do servidor; cobrança de demais taxas e encargos que não sejam juros 
e IOF. 
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4.1.3. Utilizar nome ou logomarca da Credenciada ou Município de Campina 
Grande do Sul, em qualquer hipótese, inclusive em material publicitário, sem a 
aprovação prévia e expressa de ambas as partes. 
4.1.4. Divulgar a terceiros qualquer documento, formulário ou material fornecido 
para a execução deste Credenciamento. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA E TOTAL 
 
5.1. O Município de Campina Grande do Sul se obriga a informar a Credenciada, no 
prazo de 03 (três) dias úteis, a ocorrência de toda e qualquer suspensão de pagamento 
de benefício e/ou remuneração dos consignatários que tenham operações de crédito 
vigentes com a Credenciada, ficando o Município de Campina Grande do Sul obrigado 
a restabelecer as consignações em folha de pagamento imediatamente após o final do 
prazo de suspensão do benefício e/ou remuneração. 
5.2. Na ocorrência de suspensão dos descontos por erro, fraude ou dolo do Município 
de Campina Grande do Sul, ou de seus servidores, o Município de Campina Grande do 
Sul ficará responsável pelo ressarcimento à Credenciada do valor referente às parcelas 
não descontadas, ou do saldo devedor da operação, quando os descontos não 
puderem ser restabelecidos. 
5.3. Ocorrendo o desligamento do servidor, por qualquer motivo, o Município de 
Campina Grande do Sul se obriga a comunicar a Credenciada, num prazo de 15 
(quinze) dias após o seu conhecimento. Na hipótese acima, a responsabilidade por 
demais débitos ainda não saldados será assumida inteiramente pelo ex-servidor, 
respeitando-se as condições pactuadas entre a Credenciada e o servidor. O 
procedimento em foco será gerenciado pelo Município de Campina Grande do Sul. 
5.4. O Município de Campina Grande do Sul obriga-se a comunicar a Credenciada, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis o falecimento do consignatário, ficando o Município de 
Campina Grande do Sul isento de qualquer responsabilidade pelo pagamento do saldo 
devedor das respectivas operações. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES E MULTAS 
 
6.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se 
referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes, 
obedecerá às normas estabelecidas neste edital. 
6.2. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução 
irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada 
das penalidades de natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei. 
6.3. As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, 
garantida a prévia defesa. 

6.3.1. Configurado o descumprimento das obrigações assumidas, a 
CREDENCIADA será notificada da infração e da penalidade correspondente para, 
no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa. 
6.3.2. Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, 
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, 
concluindo pela imposição ou não de penalidade. 
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6.3.3. Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da 
intimação. 

6.4. Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a 
execução irregular, com atraso injustificado ou nos casos em que o credenciado 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, imoral ou cometer 
fraude fiscal, sujeitará a contratada à aplicação das seguintes sanções: 

6.4.1. Advertência; 
6.4.2. Multa; 
6.4.3. Descredenciamento e impedimento de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 02 (dois) anos, 
conforme prescreve o Art. 87 inciso III da Lei nº. 8666/93. 

6.5. A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das 
necessárias medidas corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções mais 
severas, sempre que a credenciada descumprir qualquer das obrigações assumidas ou 
desatender a determinações da autoridade competente para acompanhar e fiscalizar a 
execução do termo de credenciamento. 
6.6. A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados, ou 
para compensar execução irregular ou inexecução pode ser aplicada cumulativamente 
com a sanção restritiva de direito prevista no “item 6.4.3.”. 

6.6.1. Na fixação do prazo da penalidade prevista no 6.4.3., 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. 
6.6.2. A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada, bem como assim 
em aceitar, retirar ou assinar o termo de credenciamento ou instrumento 
equivalente, caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas. 
6.6.3. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a Administração poderá considerar o 
atraso como descumprimento total ou parcial da obrigação. 
6.6.4. Na hipótese do subitem anterior se o descumprimento da obrigação 
comprometer o regular desenvolvimento das funções administrativas, a multa 
poderá se cumulada com a pena prevista no 6.4.3. 

6.7. A sanção prevista no item 6.4.3. poderá ser aplicada aos credenciados que 
venham a ter uma conduta antijurídica ou incompatível com a idoneidade para licitar e 
contratar com a Administração Pública ou ainda que apresentem algum documento 
inverídico. 
6.8. A aplicação de sanções à(s) CREDENCIADA(s) 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. 
6.9. Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal nº. 
8666/93, com as alterações dela decorrentes e demais legislações pertinentes. 
6.10. As sanções ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais penas 
e cominações que se verificarem aplicáveis à espécie do objeto do presente 
credenciamento, em especial em decorrência de perdas e danos, danos materiais e 
morais e outros, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não expressos. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
7.1. A Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, reserva-se o 
direito de fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços pelos Credenciados, 
sendo-lhes facultado o descredenciamento, quando caracterizada a prestação de má 
qualidade, através de processo administrativo específico, com garantia da 
representação do contraditório e da produção da ampla defesa. 
7.2. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Termo de 
Credenciamento, deverão ser prontamente atendidas pela CREDENCIADA, sem ônus 
para o CREDENCIANTE. 
7.3. A fiscalização do cumprimento do objeto do Termo de Credenciamento ficará a 
cargo do Servidor Municipal WILLIAN MISAEL OLIVEIRA REIS, conforme Portaria n°. 
623/2017, de acordo com as atribuições contidas na referida portaria, sobretudo 
comunicando ao Gestor Geral de Contratos qualquer irregularidade, para as devidas 
providências, bem como a necessidade de prorrogação dos prazos de vigência e/ou 
execução, acompanhando de requerimento justificado da Credenciada. 
7.4. o Fiscal de Contrato fará o registro de todas as ocorrências e deficiências 
verificadas, cuja cópia será encaminhada à Credenciada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas, quando for o caso. 
7.5. As exigências e a atuação da fiscalização pela Secretaria Requisitante em nada 
restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da Credenciada, no que 
concerne à execução do objeto do Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DOS PREÇOS E DO PAGAMENTO 
 
8.1. Não haverá qualquer repasse de valores entre a Administração Pública Municipal e 
as empresas parceiras. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
9.1. A liberação de empréstimos e/ou financiamentos pessoais será processada 
sempre em favor do consignatário por meio de crédito em conta corrente de sua 
titularidade, ou ordem de pagamento em seu nome. 
9.2. Na concessão dos empréstimos deverão incidir juros e IOF - Imposto sobre 
Operações Financeiras, sendo o IOF calculado na forma da legislação em vigor. 
9.3. As demandas abertas pelo Município de Campina Grande do Sul deverão ser 
atendidas no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da efetiva comunicação à 
Credenciada. 
9.4. É vedada a cessão a terceiros do Credenciamento, no todo ou em parte. 
9.5. Caberá exclusivamente à Credenciada decidir pela aprovação ou não do crédito ao 
consignatário, de acordo com critérios estabelecidos em sua política de concessão de 
crédito, ficando reservado ao Credenciado o direito de não expor motivos da recusa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
Fica eleito o Foro da RMC (Foro da Comarca de Campina Grande do Sul/PR), com 
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as causas 
resultantes deste instrumento. 
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As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do termo de 
credenciamento, firmando-o em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 
(duas) testemunhas que abaixo se identificam e assinam.  
 
Campina Grande do Sul ______ de __________ de _______  
 
CREDENCIANTE 
BIHL ELERIAN ZANETTI 
PREFEITO  
 
T E S T E M U N H A S  
NOME:       NOME: 
CPF:                             CPF: 

 

CREDENCIADA 
EMPRESA xxxxxxxxxx 
REPRESENTANTExxxxxxxx 
RG. xxxxxxxxx  CPF.: xxxxxx 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

Campina Grande do Sul, 18/04/2017. 

 

De: Setor de Compras e Licitações 

Para: Procuradoria Geral do Município  

 

 

Encaminho a Requisição nº. 945 da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AUTORIZADAS PELO 
BANCO CENTRAL DO BRASIL, PARA CONCESSÃO DE 
EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO PESSOAIS SOB CONSIGNAÇÃO DAS CONTRA-
PRESTAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO, ATENDENDO AO DECRETO 
MUNICIPAL Nº. 377, DE 24 DE OUTUBRO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE AS 
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - 
PARANÁ, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NESTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS, para parecer sobre a possibilidade de Inexigibilidade de 
Licitação, aplicando-se no que couberem as disposições contidas na Lei Federal nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993.  

 
 
 

ROBSON ROBERTO FRIGOTTO DA COSTA 
Presidente Suplente da Comissão Permanente de Licitações 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº. 03/2017 
 
 
A Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público, 
com sede à Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, nº. 30 – Centro – CEP 83430-000, 
inscrita no CNPJ sob nº. 76.105.600/0001-87, torna público para conhecimento dos 
interessados, que está realizando chamamento público para CREDENCIAMENTO DE 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AUTORIZADAS PELO BANCO CENTRAL DO 
BRASIL, PARA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO PESSOAIS 
SOB CONSIGNAÇÃO DAS CONTRA-PRESTAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO, 
ATENDENDO AO DECRETO MUNICIPAL Nº. 377, DE 24 DE OUTUBRO DE 2013, 
QUE DISPÕE SOBRE AS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS ATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA 
GRANDE DO SUL - PARANÁ, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO 
CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.  
 
Os editais estarão disponíveis a partir de 30/05/2017, das 09:00 às 11:30 horas e das 
13:30 às 17:00 horas de segunda a sexta-feira, com a Comissão de Licitação. 
Informações poderão ser obtidas pelo telefone (41) 3676-8003 – 3676-8030. 
 
Serão classificadas e posteriormente credenciadas todas as empresas que solicitem 
seu credenciamento no período acima e preencham os requisitos deste edital.    
 
 
Campina Grande do Sul, 29/05/2017.                                                                 
 
 
 

______________________________________ 
ESTELA CELINA MULLER 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
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