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Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 02/2021 - ObjetoContratação de empresa especializada em
engenharia para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de prédios e equipamentos
públicos do município de Mata de São João.
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GLVSRQtYHLVHPKWWSVZZZPDWDGHVDRMRDREDJRYEUVLWHOLFLWDFRHV
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COMISSÃO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO DE CONSIGNATÁRIAS
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

PROCESSO Nº 03749/2021
Edital de Chamamento Público nº 001/2021

O MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Municipal
n. 814/2021, e Decreto Municipal n. 584/2021, torna público que receberá documentação para
o credenciamento de instituições financeiras interessadas na concessão de crédito pessoal e
emissão do cartão rotativo, denominado de Cartão do Servidor, mediante consignação em folha
de pagamento, em condições especiais, com redução de juros praticados ou isenção de juros e
taxas para o Cartão do Servidor, aos servidores públicos ativos, bem como aos ocupantes de
cargos em comissão, temporários e de cargos eletivos, de acordo com a opção assinalada e
rubricada no Termo de Adesão (Anexo IV), através de celebração de Termo de Credenciamento
(Anexo I), conforme especificações constantes neste EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
001/2021.
1- DO OBJETO
1.1 Credenciamento de instituições financeiras interessadas na concessão de crédito pessoal e
emissão do cartão rotativo, denominado de Cartão do Servidor, mediante consignação em folha
de pagamento, em condições especiais, com redução de juros praticados e/ou isenção de juros
e taxas para o Cartão do Servidor, aos servidores públicos ativos, bem como aos ocupantes de
cargos em comissão, temporários e de cargos eletivos, de acordo com a opção assinalada e
rubricada no Termo de Adesão (Anexo IV), através de celebração de Termo de Credenciamento
(Anexo I), conforme especificações constantes neste Edital, na Lei Municipal n. 814/2021 e no
Decreto Municipal n. 584/2021.

2. DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E/OU ESCLARECIMENTOS
2.1. Os pedidos de informações, consultas ao processo e esclarecimentos necessários ao
perfeito conhecimento do objeto deste chamamento deverão ser encaminhados à Comissão
Especial de Credenciamento de Consignatários, exclusivamente por e-mail:
giselia.paixao@pmsj.ba.gov.br. Maiores informações ainda poderão ser obtidas através dos
seguintes telefones: (71) 99617-7288 / (71) 99958-2007.
2.2. As respostas aos eventuais pedidos de informações, consulta ao processo e esclarecimentos
serão realizados através do e-mail: giselia.paixao@pmsj.ba.gov.br.

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO CREDENCIAMENTO
3.1. Poderão participar deste processo todas as instituições financeiras que atenderem as
exigências contidas no Decreto Municipal n. 584/2021 e:
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3.1.1 que se enquadrem 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;
3.1.2 estejam aptos à troca de informações via arquivo magnético, conforme especificações
definidas pela FEBRABAN;
3.2 As instituições financeiras interessadas poderão protocolar requerimento de inscrição para
o credenciamento (ANEXO II), aderindo às condições do Decreto n. 584/2021 e deste edital
(ANEXO IV), juntando a documentação dos itens 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.5 e dos Anexos III e V, e
indicando o (s) representantes (s) credenciados (s) para praticar todos os atos necessários em
seu nome em todas as etapas.
3.2.1 Os ANEXOS II e IV deverão ser entregues fora do envelope de documentação.
3.2.2 No preenchimento do Anexo IV, a instituição financeira deverá assinalar e rubricar a opção
do serviço a que pretende se credenciar e que categoria de servidores, também assinalando as
opções e rubricando ao lado.
3.3 Ao protocolar sua inscrição para o credenciamento a instituição financeira aceita e se obriga
a cumprir todos os termos da Lei Municipal n. 814/2021, Decreto Municipal n.584/2021 e do
presente edital.
3.4. O envelope deverá conter a documentação relativa à habilitação jurídica, à qualificação
econômico-financeira, à regularidade fiscal e ao cumprimento do disposto no artigo 7º, inciso
XXXII, da Constituição Federal, em conformidade, com previsto a seguir:
3.4.1 A documentação relativa à habilitação jurídica consiste em:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações
contratuais, devidamente registradas na junta comercial e, em vigor e, no caso de sociedade por
ações, acompanhado da ata de eleição de sua atual administração, registrados e publicados;
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 competente, quando a atividade assim o exigir;
e) Cédula de Identidade.
3.4.2 A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consiste em:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.);
b) Prova de Regularidade, mediante certidão conjunta negativa, inclusive quanto ao INSS e
débitos relativos a créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União instituída pela Portaria
RFB/PGFN nº 1.751/2014;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, consistente na apresentação de certidão
que comprove regularidade fiscal junto ao Estado ou Distrito Federal;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da empresa licitante,
consistente na apresentação de certidão de regularidade de débitos municipais mobiliários;
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e) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, nos termos da Lei Federal n.º 12.440/2011.
g) Declaração de comprovação de regularidade perante o Ministério do Trabalho, conforme
modelo ANEXO V deste edital.
3.4.3 A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consiste em:
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da
instituição financeira, com prazo de expedição inferior a 90 (noventa) dias corridos da data da
apresentação do mesmo.
3.4.4 A documentação relativa à qualificação técnica consiste em:
a) declaração formal de disponibilidade operacional no Município de Mata de São João/BA.
3.5 Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas, que noticiem
que os débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.
3.6. Somente serão credenciados os interessados que apresentarem, além de toda a
documentação exigida, ramo de atividade pertinente ao objeto deste edital.
3.7. A documentação exigida para o credenciamento poderá ser apresentada no original, por
qualquer processo de cópia autenticada preferencialmente por Tabelião ou por servidor da
Administração ou, ainda, publicação em órgão de imprensa oficial.
3.8. 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;
3.9. No caso de documentos emitidos por meio de sistema eletrônico, a aceitação fica
condicionada à verificação de autenticidade pela Internet.
3.10. Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outras formas de apresentação que não sejam
as exigidas neste edital.
3.11 Não será admitida neste credenciamento a participação de empresas:
a) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou
que por esta tenham sido declaradas inidôneas;
b) Possuir em seu Contrato Social ou Estatuto finalidade ou objeto incompatível com o objeto
deste Edital.

4. DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
4.1. Os envelopes lacrados deverão conter a documentação necessária à habilitação, contendo
na parte externa a seguinte identificação:
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº __/2021 PROCESSO
Nº _____/2021 ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO
DENOMINAÇÃO DA EMPRESA PARTICIPANTE
CNPJ Nº
____________________________
TELEFONE: ()__________________
Email:_______________________

4.2. O recebimento da documentação ocorrerá a partir da publicação do presente edital até
31/12/2021 no protocolo da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Mata de
São João/BA localizada na Prefeitura Municipal, Rua Luiz Antônio Garcez, n. 140, Centro, CEP:
48280-000, Mata de São João/BA, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 horas, ressalvados os
dias de expediente oficialmente alterados.
4.3. A Comissão Especial de Credenciamento de Consignatárias receberá o envelope contendo
a documentação apresentada pelos interessados, advinda do Protocolo Geral da Prefeitura
Municipal.
4.4. A Comissão conferirá os documentos no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data
final de entrega dos envelopes.
4.5. Caso a documentação apresentada pela instituição financeira interessada esteja incorreta
e/ou incompleta, será admitida a sua complementação, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a
partir da data de recebimento da solicitação, podendo eventualmente ser prorrogado a critério
da Administração.
4.6. A Comissão divulgará as instituições financeiras aptas ao credenciamento, através de
publicação na imprensa oficial e no sítio oficial do Município de Mata de São João/BA.
5. DO TERMO DE CREDENCIAMENTO
5.1. As Instituições Financeiras declaradas credenciadas, na forma deste edital, poderão firmar
termo de credenciamento com o Poder Executivo de Mata de São João nos termos da minuta
que integra o presente edital (Anexo I), como condição para a concessão de crédito consignado,
ou emissão do Cartão do Servidor, na forma da lei municipal.
5.2. O termo de credenciamento deverá propiciar condições especiais de crédito aos servidores
públicos do Poder Executivo Municipal de São Mata de São João, com redução das taxas de juros
praticadas pela instituição financeira quanto se tratar de empréstimo, e isenção de juros e taxas
quanto ao rotativo Cartão do Servidor.
5.3. A celebração do termo de credenciamento deverá ser precedida da comprovação das
condições de habilitação e qualificação exigidas, nos termos da legislação vigente.
6. DO PRAZO
6.1. O termo de credenciamento será celebrado pelo prazo de (48) quarenta e oito meses,
podendo ser rescindido a qualquer tempo, mediante manifestação formal, nas hipóteses
estabelecidas no Decreto Municipal n.584/2021, mantendo-se, porém, em pleno vigor as
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obrigações assumidas pelo Município de Mata de São João, até a efetiva liquidação dos
empréstimos concedidos.
6.2. As instituições financeiras credenciadas serão convocadas para, no prazo de até 05 (cinco)
dias úteis contados de o recebimento da notificação assinar o Termo de Credenciamento, sob
pena de caracterizar sua desistência ao ato.

7. DAS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1. Na contratação de empréstimo pessoal ou obtenção do Cartão do Servidor, firmada por
servidores junto às instituições financeiras credenciadas na forma deste edital, deverão ser
observadas as normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional – CMN e pelo Banco Central
do Brasil, bem como as disposições pertinentes do Código Civil, Código de Defesa do Consumidor
e legislação correlata.
7.2. A contratação de empréstimo constitui operação firmada exclusivamente entre a instituição
financeira e o beneficiário, cabendo unicamente a essas partes zelarem pelo seu cumprimento.
7.3. Cada servidor ficará responsável, direta e individualmente, pelo contrato que assinar com a
instituição financeira que escolher e pelos atos que expressamente autorizar ou consentir. Por
sua vez, a instituição financeira por ele contratada responderá pelo cumprimento da legislação
e por qualquer dano ou prejuízo reclamado pelo beneficiário.
7.4. O Município de Mata de São João não responde, em nenhuma hipótese, pelos débitos
contratados por seus servidores, nem pelas condições oferecidas pela instituição financeira,
restringindo sua responsabilidade à mera averbação dos valores autorizados pelo beneficiário e
ao repasse à instituição financeira em relação às operações livremente convencionadas.
7.5. A instituição financeira 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 o Município de Mata de São
João.
7.6. A instituição financeira deverá cumprir as obrigações previstas no Termo de
Credenciamento, cuja minuta faz parte integrante deste edital, como Anexo I.
7.7. A instituição Financeira e o Município de Mata de São João obrigam-se ao integral
cumprimento da Lei Federal n. 13.709/2018.
7.8. No ato de requerimento de credenciamento, a instituição informará para quais serviços
pretende se credenciar.

8. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS
8.1. Nos termos do artigo 41 e 109 da Lei Federal nº 8666/1993 é facultada a interposição de:
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8.1.1 Impugnação ao edital, pela empresa licitante interessada, em face de vícios ou
irregularidades porventura nele existentes.
8.1.2 Recurso, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato ou da lavratura
da ata pela Comissão Permanente de Licitação e Julgamento dos seguintes atos:
a) Julgamento do Chamamento Público, dirigido à Comissão Especial de Credenciamento de
Consignatárias que poderá reconsiderar a decisão ou mantê-la e fazê-la subir à Secretária de
Administração e Finanças para decisão final.
b) Da anulação ou revogação do Chamamento Público dirigida à Secretária de Administração e
Finanças que poderá reconsiderar a decisão ou mantê-la.
8.2 As contrarrazões poderão ser propostas pelos interessados no prazo de 05 (cinco) dias úteis
contados da publicação das vistas do recurso administrativo proposto.
8.3 Não serão acolhidas as impugnações e/ou recursos apresentados fora do prazo legal.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. É facultada à Comissão Especial de Credenciamento de Consignatárias, em qualquer fase do
certame, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo de credenciamento.
9.2. As empresas credenciadas deverão fazer o acompanhamento, realizando ajustes
necessários à adequação do objeto.
9.3. As disposições contidas no Termo de Credenciamento (Anexo I) poderão ser modificadas,
complementadas e/ou adaptadas, mediante mútuo consenso entre o Município de Mata de São
João e a instituição financeira, desde que sejam mantidos e garantidos os preceitos que
norteiam o presente termo de credenciamento e o que dispõe o Decreto Municipal n.584/2021.
9.4. Será descredenciada, a qualquer tempo, a empresa que não mantiver, durante a vigência
do termo de credenciamento, as mesmas condições de habilitação que possibilitaram o seu
credenciamento, ou, ainda, aquela cujo termo de credenciamento venha a ser rescindido, nas
hipóteses previstas no respectivo instrumento.
9.5. A qualquer tempo é facultado ao Município de Mata de São João, se necessário, modificar
o Edital, hipótese em que será efetuado a divulgação de novo aviso na imprensa oficial, com
restituição de todos os prazos.
9.6. O Município de Mata de São João poderá revogar o chamamento por razões de interesse
público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de
indenizar (artigo 49 da Lei Federal nº 8666/1993).
9.7. O Município de Mata de São João poderá a seu critério realizar novos chamamentos públicos
para mesma finalidade, independentemente de já existirem instituições financeiras
devidamente credenciadas, respeitando-se, neste caso, os pactos já celebrados, os quais
permanecerão inalterados.
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10. São partes integrantes deste Edital:
a) ANEXO I - Minuta de Termo de Credenciamento;
b) ANEXO II – Modelo para Ficha de Inscrição;
c) ANEXO III - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA RE/CADASTRAMENTO DE
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COMO CONSIGNATÁRIAS
d) ANEXO IV – Termo de Adesão
e) ANEXO V - Modelo de Declaração referente ao artigo 7º XXXIII da Constituição Federal.

Mata de São João, 09 de Abril de 202
Comissão Especial de Credenciamento de Consignatárias – Portaria 029/2021

____________________________________________________
Amanda Feldman de Farias – Matricula 8513
_____________________________________________________
Giselia Paixão Cassimiro – Matrícula 8471
____________________________________________________
Patrícia Rodriguez Miranda Forte – Matricula 5716
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ANEXO I

TERMO DE CREDENCIAMENTO DE CONSIGNAÇÃO
N.____ QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MATADE SÃO JOÃO, ESTADO DA BAHIA, E A
_______________________________.

O MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 13.805.528/0001-80, com sede e foro nesta cidade de
Mata de São João, Estado da Bahia, na Rua Luiz Antônio Garcez, nº 140, Centro, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, doravante denominado de Município, e, do outro lado a
_______________, ______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n. _________________, com
sede na __________________, doravante denominada Credenciada, neste ato representado
por _________________ inscrito no CPF/MF sob o n° _______________, tendo em vista o
constante no PA n° __________________, com observância da Lei Municipal n. 814/2021, o
Decreto Municipal n. 584/2021, bem como demais dispositivos legais e regulamentares que
regem a matéria, resolvem celebrar o presente TERMO DE CREDENCIAMENTO, sob as cláusulas
e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O presente instrumento tem por objeto estabelecer as diretrizes para a Credenciada conceder
os serviços creditícios previstos na Lei Municipal n. 814/2021, Art. ______, e no Decreto
Municipal n. 584/2021, que consiste em ___________________________________, mediante
consignação em folha de pagamento dos servidores do Poder Executivo Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA
A prestação mensal decorrente dos serviços serão calculadas de acordo com à margem
consignável informada pelo Município, não podendo ultrapassar os limites previstos nos art. 45
da lei Complementar n. 001/2018 e Art. 22 da Lei Municipal n. 814/2021, sempre observado o
patamar máximo de comprometimento financeiro fixado no Art. 8º do Decreto Municipal n°
584/2021.
Parágrafo único - Considera-se remuneração do Consignado, para efeito de cálculo da margem
consignável, a soma do vencimento com os adicionais de caráter individual e demais vantagens,
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nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local de trabalho, excluídas as verbas de
natureza eventual.

CLÁUSULA TERCEIRA
A Credenciada disponibilizará, através de sítio próprio, mantido na rede mundial de
computadores (Internet), informações pertinentes às especiais condições dos serviços referidos
na Cláusula Primeira, oferecendo no próprio ambiente virtual, ferramenta de simulação de
operações, a partir da qual o Consignado poderá ter acesso às condições específicas de cada
operação, de acordo com o valor da operação contratada, prazo de pagamento, taxa de juros e
demais encargos aplicados, além da quantidade de prestações a ser objeto de desconto na
respectiva remuneração.

CLÁUSULA QUARTA
São considerados Consignados, para o alcance deste Termo, agente político ou servidor ativo,
inclusive comissionado, em exercício provisório ou em atividade em decorrência de cessão ou
remoção, ou, ainda, beneficiário de pensão civil que, por contrato, tenha estabelecido com o
consignatário relação jurídica que autorize o desconto da consignação, sendo de inteira
responsabilidade da Credenciada a concessão de serviços pelos meios adequados.
Parágrafo único - Caberá à credenciada o estudo da viabilidade da contratação a ser firmada
com servidores ocupantes de cargo de provimento temporário, devendo, para tanto, ser
informada pelo órgão de Recursos Humanos do Município quanto à temporariedade do vínculo.

CLÁUSULA QUINTA
A Credenciada indenizará os custos de manutenção e controle das consignações facultativas,
eventualmente existentes, mediante o pagamento de um valor a ser estipulado pelo Município,
em ato próprio, devido em razão de cada lançamento consignado mensalmente em
contracheque do Consignado.

CLÁUSULA SEXTA
O Município obriga-se, desde que atendidas as regras procedimentais previstas neste Termo, e
na legislação Municipal sobre a matéria, no que couber, a deduzir as parcelas devidas pelo
Consignado da fonte remuneratória correspondente, mediante consignação nas folhas de
pagamento mensais, durante a vigência do presente instrumento e até a liquidação integral dos
débitos contratados nos termos deste instrumento, repassando ditos valores para a
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credenciada, mediante depósito ou qualquer modalidade de transferência bancária, em conta
indicada pelo mesmo.
Parágrafo Primeiro - Não se admite consignação em contrato de empréstimo, ainda que
rotativo, condicionado ou vinculado à venda de serviços ou produtos oferecidos
comercialmente pela Credenciada, não contemplados no objeto da legislação municipal sobre a
matéria.
Parágrafo Segundo - As despesas com taxas bancárias decorrentes de transferências serão
abatidas do montante geral a ser transferido à Consignatária.

CLÁUSULA SÉTIMA
Somente após a autorização prévia do Consignado, deverá a Credenciada promover a averbação
da consignação, encaminhando ao Município os dados para os devidos descontos, sem a qual
não serão procedidos os descontos no Sistema.
Parágrafo Primeiro — A averbação de que trata esta Cláusula poderá ser realizada através de
meio eletrônico ou utilizando-se formulário próprio.
Parágrafo Segundo — As operações de crédito realizadas sem prévia averbação da consignação
será de inteira responsabilidade da Credenciada, não obrigando o Município a cumprir os termos
deste instrumento.
Parágrafo Terceiro — Eventuais encargos moratórias, tais como multas, comissão de
permanência, juros, e outros, somente serão objeto de desconto se expressamente autorizado
pelo Consignado e desde que respeitados os limites quantitativos previstos no artigo 45 da Lei
Complementar n. 001/2018 e no artigo 22 da Lei Municipal n. 814/2021, sempre observado o
patamar máximo de comprometimento financeiro fixado no art. 8º do Decreto Municipal n.
584/2021, bem como definidos os critérios e valores na respectiva autorização.

CLÁUSULA OITAVA
A Credenciada compromete-se a informar ao Município, mensalmente, os dados relativos às
operações de crédito realizadas no período e respectivos descontos, por meio do sistema
eletrônico de gestão das consignações, discriminando os Consignados por cadastro, data e hora
da averbação e valor a descontar.
Parágrafo Primeiro - Os dados relativos às consignações já averbadas, a serem lançadas na
respectiva folha do mês em referência, serão fornecidas impreterivelmente até 5 (cinco) dias
antes da data limite para fechamento da folha salarial, definida em comunicado oficial da
Prefeitura Municipal de Mata de São João.
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Parágrafo Segundo - É vedado o desconto de valores não previstos na autorização prévia do
Consignado.

CLÁUSULA NONA
A consignação em folha de pagamento não implica responsabilidade, solidária ou subsidiária, do
Município por dívidas ou compromissos de natureza pecuniária assumidos pelo Consignado
perante a Credenciada, nem por vícios na relação jurídica existente entre os mesmos.
Parágrafo Primeiro - Não processados os descontos relativos ao mês de Competência, por falta
de margem consignável disponível, ou por motivo de desligamento do Consignado, ou ainda,
por qualquer circunstância que impeça o desconto, caberá exclusivamente a este, quitar o
débito diretamente perante a credenciada.
Parágrafo Segundo - Eventuais renegociações de débitos pendentes, ajustados entre a
Credenciada e o Consignado, serão submetidos, para efeito de Consignação, a todos os
procedimentos estabelecidos neste Termo, bem como nas normas procedimentais sob as quais
este instrumento se encontra regido.
Parágrafo Terceiro - Não serão permitidos ressarcimentos, compensações, encontro de contas
ou acertos financeiros entre a Credenciada e o Consignado que impliquem créditos nas folhas
de pagamento processadas pelo Município.
Parágrafo Quarto - Ocorrendo exoneração, falecimento, rescisão, demissão, afastamento e/ou
suspensão sem remuneração do Consignado, ou ainda, movimentação para órgão que não
integre o Poder Executivo Municipal, o Município se obriga a notificar a Credenciada, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, contados da ciência do fato pela DRH - Diretoria de Recursos Humanos
do Município de Mata de São João, interrompendo imediatamente os descontos na fonte
remuneratória do consignado.
Parágrafo Quinto — Cabe à Credenciada devolver, de imediato, os valores recebidos
indevidamente, em razão da não suspensão dos descontos da prestação por planos
previdenciários/benefícios e seguro de vida na data do óbito do Consignado, desde que seja
devidamente informada do falecimento pelo Município.
Parágrafo Sexta — O Município não terá nenhuma responsabilidade sobre o saldo devedor da
operação ajustada entre o Consignado e a Credenciada, após o fato gerador da suspensão ou
cancelamento dos descontos.
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CLÁUSULA DÉCIMA
As consignações poderão ser canceladas:
I - a pedido do Consignado, com a anuência da Credenciada;
II - a pedido da Credenciada e
III - de ofício, nas seguintes hipóteses:

a) por força de lei;
b) por determinação judicial;
c) por motivo de justificado interesse público, reconhecido por ato do Secretário
de Administração e Finanças do Município de Mata de São João;
d) por superveniência de determinação legal ou judicial que tome inexeqüível a
prestação estipulada e
e) por vício insanável no processo de averbação da consignação.

Parágrafo primeiro: As consignações relativas à amortização de empréstimo e à
aquisição de bens já recebidos ou de serviços prestados somente podem ser canceladas
com a aquiescência da Credenciada e do Consignado.
Parágrafo segundo: Os pedidos de cancelamento de consignação, quando realizado
pelo Consignado, estão sujeitos ao exame da Administração, após notificação e
pronunciamento da Credenciada.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA
Na hipótese de a soma de todas as consignações facultativas ultrapassar o percentual
de 60% (sessenta por cento) da remuneração do Consignado, abatidos o salário-família,
e consignações compulsórias, será efetuada a suspensão de parte ou do total das
consignações facultativas que excederem o referido percentual, observando-se a
gradação de prioridade de descontos enumeradas no parágrafo primeiro do artigo 8º do
Decreto Municipal n. 584/2021.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA
O descredenciamento da Credenciada dar-se-á por meio do cancelamento do registro, sendo
autorizado nas seguintes hipóteses:
I - por iniciativa do Município, mediante ato motivado;
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II – por solicitação da Credenciada e
III - após constatada atuação em desacordo com a lei, violação ao termo de Credenciamento ou
ao contrato como consignado, ofensa aos direitos de servidores, ou mediante qualquer outro
meio fraudulento, simulação, dolo, conluio ou culpa que caracterize a utilização indevida da
folha de pagamento, apurável em processo administrativo próprio.
Parágrafo primeiro: Comprovada a participação da Credenciada em simulação ou fraude ou
haver agido com dolo ou culpa, ser-lhe-ão aplicadas, individual ou -cumulativamente, conforme
o caso, as seguintes sanções:
I - exclusão do compromisso do contracheque do Consignado;
II - advertência escrita;
III - multa, nas hipóteses da legislação sobre licitações e contratos;
IV - suspensão de novas averbações por até 6 (seis) meses;
V - cancelamento do registro;
VI - declaração de inidoneidade para novo credenciamento no Cadastro-Geral de
Consignatárias pelo prazo de até 2 (dois) anos.
Parágrafo segundo: Independentemente do prazo, a entidade apenada permanecerá inidônea
para novo credenciamento no Cadastro-Geral de Consignatárias enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição e até que seja promovida a sua reabilitação perante o
Município.
Parágrafo terceiro: Consideradas a gravidade dos fatos e a existência de risco de dano
irreversível ou de difícil reparação, o Secretário/ Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Mata de São João poderá determinar, liminarmente, a suspensão da consignação
sob investigação, bem como de novas averbações em favor da Credenciada, garantindo-se a
continuidade dos descontos decorrentes das anteriores inscrições regularmente formalizadas.
Parágrafo quarto: A apuração de vícios relacionados à averbação, ao processamento de
consignação e ao cadastramento da credenciada, capazes de ensejar a aplicação de sanção, darse-á em processo administrativo, no qual sejam garantidos o contraditório e a ampla defesa, a
ser instaurado por ato do titular da Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura
Municipal de Mata de São João, de ofício ou por denúncia do Consignado ou de terceiro, e
processado perante a comissão responsável pela apuração de fatos no Poder Executivo, ou
Comissão Especial com esta finalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA
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Para manter-se na condição de Credenciado, este deve atualizar o seu cadastro a cada dois anos,
nos termos do Decreto Municipal n. 584/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA
É facultado à Credenciada rescindir o presente Termo, a qualquer tempo, mediante simples
aviso escrito com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, o que implicará sustação
imediata dos empréstimos ou financiamentos ainda não averbados, continuando porém, em
pleno vigor, as cláusulas do pagamento das prestações, do inadimplemento e do desligamento
do Consignado, até a efetiva liquidação das operações de crédito já concedidas.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA
Qualquer tolerância de uma das partes para com a outra só importará em modificação do
presente instrumento se expressamente formalizada.
Parágrafo Único: Todos os avisos, comunicações ou notificações inerentes a este instrumento
devem ser realizados por escrito e serão válidos mediante envio de carta registrada,
diretamente aos endereços constantes deste Contrato ou que vierem a ser atualizados,
posteriormente à sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA
As partes admitem, neste ato, a possibilidade de aditamento do presente instrumento, visando
sua adaptação ao sistema operacional informatizado de registro, controle e gestão de
consignações bancárias no âmbito do Município, ficando, desde já, convencionado que, em caso
de não aceitação das novas condições por parte da Credenciada, será o presente instrumento
rescindido de pleno direito, com ou sem a sua anuência.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA
Este Termo obriga as partes, bem como os respectivos sucessores.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA
O prazo de vigência do presente instrumento é de 24 (Vinte e quatro) meses, contados a partir
da publicação do resumo no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Mata de São João, admitida
a sua prorrogação por até 60 meses, com fulcro no artigo 57, II da Lei 8.666/93.
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CLÁUSULA DECIMA-NONA
A gestão e fiscalização da execução do presente instrumento será exercida através dos
servidores ________________________, Matrícula nº _____, e ___________________,
Matrícula nº _____, respectivamente, ou por outro representante indicado pelo Município,
devidamente identificado perante a credenciada.
Parágrafo único: O acompanhamento da execução e a fiscalização do objeto do presente Termo
devem ser realizados através de relatórios, a ser encaminhado pela Credenciada, mensalmente
ou quando for demandado pelo Município.

CLÁUSULA VIGÉSIMA
Na execução do presente instrumento as partes se comprometem à integral observância da Lei
13.709/2018 - LGPD, bem como à Lei Complementar Municipal n. 001/2018, Lei Ordinária
Municipal n.814/2021, e Decreto Municipal n.584/2021.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA
As partes elegem o Foro da Comarca de Mata de São João, em detrimento de qualquer outro,
por mais especial que seja, para dirimir eventuais questões resultantes do presente Termo.

E, estando assim justos e contratados, declaram-se Cientes e esclarecidos quanto às cláusulas
deste instrumento, firmando o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das
testemunhas abaixo, para que produza os devidos e legais efeitos.

Mata de São João, Bahia, ____ de _______ de _____.

__________________________
Município de Mata de São João
NOME - Prefeito Municipal

__________________________
EMPRESA
Representante Legal - cargo
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ANEXO II
FORMULÁRIO DE
CONSIGNATÁRIAS

SOLICITAÇÃO

DE

RE/CADASTRAMENTO

DE

ENTIDADES

COMO

Razão Social_________________________________________________________
Nome Abreviado __________________________ CNPJ_______________________
Endereço ________________________________ Número ____________________
Complemento _____________________________ Bairro ____________________
Cidade ___________________ Estado _______ CEP _______________________
Telefone ________________________________ E-mail ____________________
Responsável pela Entidade _______________ CPF _______________________
Cargo____________________________________
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ANEXO III

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA RE/CADASTRAMENTO DE INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS COMO CONSIGNATÁRIAS
1. Formulário "Solicitação de Recadastramento de Entidades como Consignatárias";
2. Ofício assinado pelo(s) representante(s) legal(is) responsável(is) pelo requerimento,
informando a qualificação da entidade, o(s) produto(s), serviço(s) e condições do(s) objeto(s) da
consignação, endereço e telefone comerciais fixos e o procurador, sediado no Município de
Mata de São João, responsável pelo atendimento ao consignado;
3. Estatuto Social devidamente registrado acompanhado de documentos de eleições de seus
administradores;
4. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil;
5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
6. Cadastro de pessoa física e Carteira de Identidade - RG do pelo(s) representante(s) legal(is)
responsável(is) pelo requerimento;
7. Comprovação de que não está submetido a processo de intervenção, liquidação ou suspensão
pelo Banco Central do Brasil, ou outros órgãos de fiscalização pública, cujos documentos não
poderão estar datados de prazo superior a 30 (trinta) dias da data da publicação deste Decreto,
se outro prazo de validade não constar do documento;
8. Certidões negativas de falência ou recuperação judicial expedidas pelo(s) distribuidor (es) da
sede da proponente e do Município de Salvador. Não serão aceitas certidões com validade
expirada ou passada a mais de 90 (noventa) dias contados da data da publicação deste Decreto;
9. Comprovação do seu índice de Basileia, de no mínimo 11% (onze por cento), calculado na
conformidade das regras estabelecidas pela Resolução nº 3.488 de 29 de agosto de 2007 do
Banco Central do Brasil e demais normas pertinentes;
10. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativos ao domicílio
ou sede da proponente e junto ao Município de Mata de São João;
11. Prova de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF-FGTS;
12. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943;
13. Certidão atualizada de inexistência de débitos relativos às contribuições previdenciárias. CND - INSS;
14. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, como segue,
Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
Tel.: (71)3635-1310/ Fax: (71) 3635-1293 – http:\\www.matadesaojoao.ba.gov.br

17

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Z7R1A8H8KMSLW7FDEXTP0G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
9 de Abril de 2021
26 - Ano - Nº 3614

Mata de São João

observando-se que serão aceitas como prova de regularidade fiscal as certidões positivas, com
efeito negativo:
- Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e a Dívida Ativa da União.
- Certidão negativa de débitos referentes a tributos estaduais expedida pela Secretaria Estadual
da Fazenda.
- Certidões Negativas de débitos relativos a tributos municipais, referentes à Sede e a todas as
agências bancárias instaladas no Estado da Bahia.
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ANEXO IV - TERMO DE ADESÃO

A Instituição Financeira _________________________________________________, através de
seu representante já devidamente identificado na Ficha de Inscrição, declara sua ciência e
anuência a todos os termos do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, cujo objeto é
o credenciamento de instituições financeiras interessadas na concessão de crédito pessoal e/ou
emissão do Cartão do Servidor, nos termos da Lei Municipal n. 814/2021 e decreto Municipal n.
584/2021, mediante consignação em folha de pagamento, em condições especiais, com redução
de juros praticados nos casos de empréstimos e sem cobrança de juros e anuidades no caso do
Cartão do Servidor, aos servidores públicos ativos ( ), bem como aos ocupantes de cargos em
comissão ( ), temporários ( ) e de cargos eletivos ( ) do Poder executivo Municipal de Mata de
São João, através de celebração de Termo de Credenciamento (Anexo I).
________________________________________
Assinatura/Data:

Nome Legível do representante legal: ___________________
Telefone

________________,

e-mail

________________________
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ANEXO V

Declaramos, para todos os fins e efeitos de direito, sob as penas da lei, que nossa empresa
atende ao disposto no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal “XXXIII - proibição de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”.

Mata de São João/BA, ____ de _______________ de 2021.
___________________________________________
Razão Social da empresa proponente
CNPJ:
___________________________________________
Assinatura do representante legal Cargo:
Carteira de identidade n.º:
CPF n.º:

(Obs.: Esta declaração deverá ser entregue dentro do envelope – DOCUMENTAÇÃO)
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Contratos
TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 104/2021
ONDE SE LÊ:
VALOR
CLÁUSULA QUARTA- O valor total da presente locação é de R$ 20.954,86 (Vinte e Cinco Mil Trezentos e
Quatorze Reais e Sessenta Centavos), sendo que o valor inicial do mês de março é de R$1.968,91 (mil
novecentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos) e o valor mensal da locação de abril a
dezembro R$ 2.109,55 (Dois Mil Cento e Nove Reais e Cinqüenta e Cinco Centavos), vencíveis a partir de 30
(trinta) dias após o termo inicial previsto na Cláusula Quinta deste Instrumento, e as demais em dias iguais
dos meses subseqüentes.
LEIA-SE:
VALOR
CLÁUSULA QUARTA- O valor total da presente locação é de R$ 20.954,86 (Vinte Mil Novecentos e
Cinqüenta e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos), sendo que o valor inicial do mês de março é de
R$1.968,91 (mil novecentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos) e o valor mensal da locação de
abril a dezembro R$ 2.109,55 (Dois Mil Cento e Nove Reais e Cinqüenta e Cinco Centavos), vencíveis a partir
de 30 (trinta) dias após o termo inicial previsto na Cláusula Quinta deste Instrumento, e as demais em dias
iguais dos meses subseqüentes.

RESUMO DO CONTRATO
ONDE SE LÊ:
Processo nº:003407/2021
Contrato nº: 104/2021 – inexigibilidade de licitação fundada no artigo 25, da Lei nº 8.666/93.
Contratante: Município de Mata de São João – Fundo Municipal de Saúde.
Contratado: Maria Jozene Marques Cardim
Objeto: O LOCADOR dá em locação aos LOCATÁRIOS o imóvel a ele pertencente situado na Rua Júlio
Veríssimo, n°68 , Centro, neste Município.
Valor Global: O valor total da presente locação é de R$ 20.954,86 (Vinte e Cinco Mil Trezentos e Quatorze
Reais e Sessenta Centavos), sendo que o valor inicial do mês de março é de R$1.968,91 (mil novecentos e
sessenta e oito reais e noventa e um centavos) e o valor mensal da locação de abril a dezembro R$ 2.109,55
(Dois Mil Cento e Nove Reais e Cinqüenta e Cinco Centavos), vencíveis a partir de 30 (trinta) dias após o
termo inicial previsto na Cláusula Quinta deste Instrumento, e as demais em dias iguais dos meses
subseqüentes.
Prazo: O prazo do presente contrato de locação será de 03 de março de 2021 a 31 de dezembro de 2021,
podendo ser prorrogado, se comprovada por intermédio dos documentos pertinentes a preservação das
condições e requisitos que respaldaram a contratação direta fundada no art. 25, da Lei nº 8.666/93, aqui
formalizada, e, desde que observado o quanto previsto na legislação de Direito Privado pertinente ao objeto
contratual em questão, com as derrogações próprias do Direito Administrativo, previstas na Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores.
Data de assinatura:03/03 /2021.
Tatiane Rebouças da Cruz Machado
Secretária de Saúde/Gestora do FMS
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LEIA-SE:
Processo nº:003407/2021
Contrato nº: 104/2021 – inexigibilidade de licitação fundada no artigo 25, da Lei nº 8.666/93.
Contratante: Município de Mata de São João – Fundo Municipal de Saúde.
Contratado: Maria Jozene Marques Cardim
Objeto: O LOCADOR dá em locação aos LOCATÁRIOS o imóvel a ele pertencente situado na Rua Júlio
Veríssimo, n°68 , Centro, neste Município.
Valor Global: O valor total da presente locação é de R$ 20.954,86 (Vinte Mil Novecentos e Cinqüenta e
Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos), sendo que o valor inicial do mês de março é de R$1.968,91 (mil
novecentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos) e o valor mensal da locação de abril a
dezembro R$ 2.109,55 (Dois Mil Cento e Nove Reais e Cinqüenta e Cinco Centavos), vencíveis a partir de 30
(trinta) dias após o termo inicial previsto na Cláusula Quinta deste Instrumento, e as demais em dias iguais
dos meses subseqüentes.
Prazo: O prazo do presente contrato de locação será de 03 de março de 2021 a 31 de dezembro de 2021,
podendo ser prorrogado, se comprovada por intermédio dos documentos pertinentes a preservação das
condições e requisitos que respaldaram a contratação direta fundada no art. 25, da Lei nº 8.666/93, aqui
formalizada, e, desde que observado o quanto previsto na legislação de Direito Privado pertinente ao objeto
contratual em questão, com as derrogações próprias do Direito Administrativo, previstas na Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores.
Data de assinatura:03/03 /2021.
Tatiane Rebouças da Cruz Machado
Secretária de Saúde/Gestora do FMS
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Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, s/n° - Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.com.br
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