
Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

MINUTA DE TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 202006000227330

 1. DO OBJETO

 1.1. Credenciamento  de  instituições  financeiras  interessadas  na  concessão  de

empréstimo  consignado  em  folha  de  pagamento  aos  magistrados  ativos  e

aposentados,  servidores  ativos  e  aposentados  e  pensionistas  de  magistrados  e

servidores deste Tribunal de Justiça de Goiás, observadas as condições estipuladas na

legislação que rege a matéria e segundo os critérios do Edital de Chamamento Público;

 1.2. Cada  processo  de  crédito  será  tratado  de  forma  individual,  ou  seja,  cada

consignado  será  responsável  diretamente  pelo  contrato  de  crédito  que  assinar  e

responderá por todas as questões inerentes ao mesmo;

 1.3. O desconto efetuado no pagamento não poderá exceder 30% (trinta por cento)

da remuneração líquida mensal  percebida pelo magistrado, servidor ou pensionista,

conforme artigo 17 do Decreto Judiciário n º 1.438/2020.

 1.4. O presente credenciamento não gera qualquer ônus ao Tribunal de Justiça de

Goiás;

 2. DA JUSTIFICATIVA

 2.1. O credenciamento  é  um sistema por  meio  do qual  a  Administração Pública

convoca interessados em prestar um serviço determinado, para que, preenchendo os

requisitos necessários, credenciem-se junto ao órgão para executar o objeto;

 2.2. O procedimento em questão refere-se a realização de cadastros de instituições

financeiras para prestação de serviços destinados a concessão de empréstimos com

pagamento  mediante  consignação  em  Folha  de  Pagamento  do  servidor  público

consignado, cuja eficácia decorre da grande confiança e estabilidade das relações de

trabalho entre o Governo, consignantes e consignatários;
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 2.3. A Lei Estadual nº 17.928/2012, em seus artigos 30 a 32, tratam do assunto,

bem como o Decreto Judiciário nº 1.438/2020.

 2.4. Trata-se de uma demanda que será melhor atendida pela contratação do maior

número  de  interessados  possível,  o  que  legitima  a  instauração  do  presente

credenciamento.

 3. DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO

 3.1. Estarão impedidas de participar do presente credenciamento, pessoas jurídicas

que se enquadrem em uma ou mais das seguintes situações:

 3.1.1. Não comprovem sua condição de empresa legalmente  constituída e não

apresentem, em seu contrato social, a faculdade para prestação dos serviços objeto

deste procedimento;

 3.1.2. Estejam  cumprindo  penalidade  de  suspensão  temporária  imposta  pelo

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás ou por qualquer órgão da administração

pública;

 3.1.3. Sejam declaradas inidôneas nas esferas  Federal,  Estadual,  Municipal  ou

Distrital;

 3.1.4. Estejam  sob  falência,  recuperação  judicial,  concordata,  dissolução  ou

liquidação;

 4. DAS CONDIÇÕES DE CREDENCIAMENTO

 4.1. Poderão participar deste processo os interessados que atenderem a todas as

exigências contidas no Edital, seus anexos e às seguintes:

 4.1.1. Estejam legalmente estabelecidas na forma da lei e autorizadas a funcionar

pelo  Banco  Central  do  Brasil  e  banco  Múltiplo,  Comercial  ou  Cooperativo,  e

Cooperativa de Crédito que se enquadrem no conceito de instituições financeiras, na

forma da Lei Federal nº 4595/1964, que preencherem todos os requisitos exigidos no

Edital; 
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 4.1.2. Estejam  aptos  a  troca  de  informações  via  arquivo  magnético,  conforme

especificações definidas pela FEBRABAN;

 4.2. As  instituições  financeiras  interessadas  poderão  protocolar  requerimento  de

inscrição para o credenciamento (Anexo I) aderindo às condições do Edital (Anexo II),

juntando  a  documentação  e  indicando  o(s)  representante(s)  credenciado(s)  para

praticar todos os atos necessários em seu nome em todas as etapas (Anexo IV);

 4.3. É vedada a apresentação neste credenciamento de mais de uma proposta de

habilitação;

 4.4.  Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por

qualquer processo de cópia reprográfica autenticada por cartório competente ou por

servidor da Administração ou em publicação de órgão da imprensa oficial;

 4.5. A autenticação de documentos poderá ser feita pelo Consignante, desde que

seja  apresentada  cópia  simples  acompanhada  do  original.  As  instituições  deverão

comparecer  com  a  antecedência  necessária  considerando  a  quantidade  de

documentos a serem autenticados e o tempo necessário para isto;

 4.6. As certidões devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo

não constar de lei específica ou do próprio documento, será considerado o prazo de

validade de 06 (seis) meses, a partir de sua expedição; 

 4.7. Os documentos emitidos via internet poderão ser conferidos pelo Consignante;

 4.8. Ao  protocolar  sua  inscrição  para  o  credenciamento  a  instituição  financeira

aceita e se obriga a cumprir todos os termos do Edital;

 4.9. Os Anexos I e II deverão ser entregues fora do envelope de documentação. 

 5. DAS CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES

 5.1. Deverão ser observadas as normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional

– CMN e pelo Banco Central do Brasil, bem como as disposições pertinentes da Lei
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Estadual  17.928/2012,  do  Decreto  Judiciário  nº  1.438/2020,  do  Código  Civil  e  da

legislação correlata.

 6. DAS OBRIGAÇÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS

 6.1. Recepcionar  e  remeter  os  arquivos  e  documentos  necessários  à

operacionalização do contrato seja por meio físico ou eletrônico, mediante recibo;

 6.2. Averbar  em  folha  de  pagamento  o  valor  das  prestações  dos  empréstimos

concedidos, em favor da instituição;

 6.3. Repassar  à  instituição,  conforme  calendário  do  Tesouro  Estadual  do  mês

subsequente ao desconto, o total dos valores averbados;

 6.4. Comunicar  à  instituição,  mensalmente,  até  a  data  do  crédito  de  salário,  os

magistrados ativos  e aposentados,  servidores  ativos  e aposentados,  bem como os

pensionistas  de  magistrados  e  servidores  que  não  sofreram  desconto  ou  que

suportaram desconto inferior ao solicitado no arquivo enviado, indicando o motivo;

 6.5. Indeferir  pedido efetuado por servidor sem a aquiescência da instituição,  de

cancelamento  das  averbações  das  prestações  do  empréstimo,  até  o  integral

pagamento do débito.

 7. DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO CONSIGNATÁRIA

 7.1. Conceder empréstimo, observadas suas normas operacionais vigentes e sua

programação  financeira,  garantindo  condições  especiais  aos  magistrados  ativos  e

aposentados,  servidores  ativos  e  aposentados,  bem  como  aos  pensionistas  de

magistrados e servidores do Tribunal de Justiça de Goiás, respeitadas as condições

estabelecidas no contrato;

 7.2. Notificar os magistrados ativos e aposentados, servidores ativos e aposentados,

bem como aos pensionistas de magistrados e servidores que deverá comparecer junto

à agência da instituição, na ocorrência de desligamento ou outro motivo que acarrete a

sua  exclusão  da  folha  de  pagamento,  bem  como  da  redução  de  sua  margem
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consignável  e  consequente  alteração  do  valor  descontado,  a  fim  de  negociar  o

pagamento da dívida;

 7.3. Cumprir  as  normas  estabelecidas  em  Decreto  Judiciário  sobre  os

procedimentos  para  remessa  e  retorno  das  informações  de  novas  consignações,

amortizações e quitação das mesmas;

 7.4. Providenciar as exclusões no extrato ou arquivo de averbação, de servidores,

de acordo com as informações e solicitações deste Tribunal, nas situações previstas no

contrato;

 7.5. Fornecer  a  posição  de  dívida  atualizada  para  liquidação/amortização

antecipada  dos  empréstimos,  quando  solicitado  pelos  magistrados  ativos  e

aposentados,  servidores  ativos  e  aposentados,  bem  como  aos  pensionistas  de

magistrados e servidores, por ocasião da rescisão de contrato de trabalho do servidor

ou qualquer outro afastamento sem remuneração;

 7.6. Utilizar  as  ferramentas  ou  convênios  disponibilizados  por  este  Tribunal  de

Justiça para a gestão da margem de consignação.

 8. DO PRAZO

 8.1. O contrato firmado vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses.

 9. DA RESCISÃO DO CONTRATO

 9.1. O  contrato  firmado  poderá  ser  denunciado  a  qualquer  tempo,  mediante

manifestação formal, mantendo-se, porém, em pleno vigor as obrigações assumidas

pelo Tribunal e pelas instituições, até a efetiva liquidação dos empréstimos concedidos.

 9.2. A  partir  da  data  de  recebimento  da  denúncia,  serão  suspensas  novas

concessões de empréstimos.

 9.3. A gerência do contrato por parte do Tribunal de Justiça de Goiás será exercida

pela  Diretoria  Financeira,  sob  a  responsabilidade  do  Diretor  da  Divisão  de

Administração Financeira de Pessoal.
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 10. DISPOSIÇÕES GERAIS

 10.1. A contratação de empréstimo constitui operação firmada exclusivamente entre a

Instituição Financeira e o beneficiário,  cabendo unicamente a essas partes zelarem

pelo  seu  cumprimento.  Cada  magistrado  ativo  e  aposentado,  servidor  ativo  e

aposentado,  bem  como  pensionistas  de  magistrado  e  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;

 10.2. O  Tribunal  de  Justiça  não  responde,  em  nenhuma  hipótese,  pelos  débitos

contratados por  seus servidores,  nem pelas condições oferecidas pelas Instituições

Financeiras,  restringindo  sua  responsabilidade  à  mera  averbação  dos  valores

autorizados  pelo  beneficiário  e  ao  repasse  à  Instituição  Financeira  em  relação  às

operações livremente convencionadas;

 10.3. As Instituições Financeiras serão responsáveis 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 Tribunal de Justiça de Goiás.

 10.4. As Instituições Financeiras deverão cumprir as obrigações previstas no contrato

 10.5. No caso de descumprimento das condições de credenciamento ou de infração

às  cláusulas  do  contrato,  o  Tribunal  de  Justiça  de  Goiás  poderá  promover  o

descredenciamento da Instituição Financeira, não permitindo novos contratos, porém

respeitando os já firmados até que se finalizem as parcelas vincendas ou se proceda à

quitação antecipada, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas nas legislações

incidentes, respeitando o direito ao contraditório e à ampla defesa.

 10.6. Nos casos em que não se processar o pagamento por força de afastamento ou

qualquer  situação  funcional  que  acarrete  a  exclusão  do  servidor  da  folha,  ou
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impossibilidade de desconto da parcela ou da totalidade do valor consignado, fica o

Tribunal  de  Justiça  de  Goiás  eximido  de  qualquer  responsabilidade  quanto  a  não

efetuação  do  desconto,  devendo  a  questão  ser  resolvida  entre  o  beneficiário  e  a

instituição financeira.

 11. DA DOCUMENTAÇÃO

 11.1. O  envelope  deverá  conter  a  declaração  de  habilitação  (Anexo  V),  a

documentação  relativa  à  habilitação  jurídica,  à  qualificação  econômico-financeira,  à

regularidade  fiscal  e  ao  cumprimento  do  disposto  no  artigo  7º,  inciso  XXXIII,  da

Constituição Federal (Anexo III), em conformidade com o previsto a seguir:

 11.2. A documentação relativa à habilitação jurídica consiste em:

 11.2.1. Instituições Financeiras e Cooperativas de Crédito:

 a.prova do registro, arquivamento ou inscrição na Junta Comercial, no Registro

Civil  de  Pessoas  Jurídicas  ou  em repartição  competente,  do  ato  constitutivo,

estatuto ou contrato social em vigor, bem como da ata de eleição e do termo de

investidura dos representantes legais da pessoa jurídica;

 b.inscrição  no  Cadastro  Geral  de  Contribuinte/adastro  Nacional  da  Pessoa

Jurídica (CGC/CNPJ); 

 c.alvará de funcionamento atualizado com endereço completo da entidade e de

seu representante;

 d.certificado de regularidade do FGTS e INSS;

 e.certificado de autorização de funcionamento do Banco Central do Brasil;

 f. certidões  negativas  de  débitos  fiscais  federais,  estaduais  e  municipais  e

quitação de seguridade social;
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 g.certidões  do  respectivo  cartório  distribuidor  sobre  processos  de  falência  e

recuperação judicial e de cartórios de protesto em nome das aludidas entidades

ou associações;

 h.certidões  dos  distribuidores  cíveis,  criminais,  trabalhistas,  de  cartórios  de

protestos  e  do  registro  de  interdições  e  tutelas  em  nome  dos  diretores  das

aludidas entidades ou associações;

 i. procuração do representante da entidade consignatária, quando for o caso;

 j. modelo  padrão  de  carta  proposta  ou  do  contrato  que  será  usado  pela

consignatária;

 11.2.2. Associações,  Sindicatos  e  Cooperativas,  além  dos  documentos

estabelecidos no item 11.2.1, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “f”, “g”, “h”, “i”, e “j”, deverão

apresentar:

 a.certificado de registro na Organização Estadual de Cooperativas;

 b.certificado  ou  código  da  entidade  sindical,  fornecido  pelo  Ministério  do

Trabalho;

 c.certificado e autorização do Ministério da Fazenda;

 11.2.3. Entidades fechadas ou abertas de previdência privada e seguros e plano de

saúde, além dos documentos estabelecidos no item 11.2.1, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”,

“f”, “g”, “h”, “i”, e “j”, deverão apresentar os seguintes:

 a. carta patente expedida pela SUSEP;

 b. registro expedido pelo Ministério da Previdência Social;

 c. autorização  de  funcionamento  e  regular-idade  expedida  pelo  Ministério  da

Saúde - para planos de saúde.

 11.3. As solicitações de inclusão ou manutenção como consignatárias,  feita  pelas

entidades sindicais, associações e cooperativas de membros ou servidores do Poder
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Judiciário, devem estar acompanhadas da carta patente expedida pela SUSEP, desde

que as entidades operem com seguro de vida em grupo.

 11.4. Na  hipótese  de  as  entidades  referidas  no  item 11.3  operarem por  linha  de

crédito, também será exigida a autorização do Banco Central para credenciamento.

 11.5. A  documentação  supramencionada  poderá  ser  suprida  mediante  certidão

atualizada  de  cadastro  da  pessoa  jurídica  na  Segplan  –  Secretária  de  Estado  de

Gestão e Planejamento ou outro órgão que venha a substituí-la.

 11.6. Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas,

que noticiem que os débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade

suspensa.

 11.7. Cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal dar- se-á

por  meio  de  declaração,  sob  as  penas  da  lei,  emitida  pelo  proponente,  conforme

modelo Anexo III.

 12. DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

 12.1. A prestação dos serviços referentes ao presente credenciamento deverão ser

realizadas em conformidade com o disposto no Edital;

 12.2. Correrão  por  conta  do  credenciado  todas  as  despesas  e  custos  diretos  e

indiretos,  tais como: seguros,  vigilância,  transporte,  tributos, encargos trabalhistas e

previdenciários decorrentes da execução do objeto do contrato;

 13. DAS PENALIDADES

 13.1. Pelo não cumprimento por parte do credenciado das obrigações assumidas por

seu credenciamento ou infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas

as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta:

 13.1.1. Advertência,  sempre  que  forem  constatadas  irregularidades  de  menor

gravidade e sanáveis sem prejuízo para a Administração,  para as quais tenha o

credenciado concorrido diretamente;
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 13.1.2. Advertência  cumulada  com  reposição  de  prejuízos  quando  forem

constatadas irregularidades de menor gravidade com prejuízo para a Administração,

para as quais tenha o credenciado concorrido diretamente;

 13.1.3. Em caso  de,  reiteradamente,  o  credenciado  descumprir  alguma cláusula

deste  edital  e  do  contrato  com  prejuízo  para  a  Administração,  ou  quando  o

credenciado  deixar  de  cumprir  as  obrigações  assumidas  através  de  falta  grave

dolosa ou revestida de má-fé ou quando constatada a inveracidade de qualquer das

informações ou dos documentos fornecidos, o credenciado incorrerá na multa de

50% (cinquenta por cento) do montante envolvido.

 13.2. As penalidades são independentes  e  a  aplicação de uma não exclui  a  das

demais, quando cabíveis.

 13.3. O descumprimento parcial  ou total,  por uma das partes, das obrigações que

lhes correspondam, não será considerado como inadimplemento se tiver ocorrido por

motivo de caso fortuito  ou de força maior,  devidamente justificados e comprovados

cujos efeitos não era possível evitar,  ou impedir, nos termos do parágrafo único do

artigo 393 do Código Civil.

 14. DISPOSIÇÕES FINAIS

 14.1. O  credenciado  assume  a  responsabilidade  pelos  atos  praticados  por  seus

funcionários, agentes, assessores, representantes e qualquer pessoa vinculada a sua

instituição no cumprimento do contrato que venham em prejuízo dos interesses deste

Tribunal.

 14.2. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos

à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração. (já falou)

 14.3. A Administração 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).
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 14.4. Das sessões públicas  de processamento  do credenciamento  serão lavradas

atas  circunstanciadas,  a  serem  assinaladas  pela  Comissão  e  pelos  candidatos

presentes.

 14.5. Recusas  ou  impossibilidades  de  assinaturas  devem  ser  registradas

expressamente na própria ata.

 14.6. Após  a  homologação  será  emitido  o  Certificado  de  Registro  Cadastral  e

Credenciamento  –  CRCC.  Para  sua  renovação  serão  observadas  as  mesmas

exigências descritas para a certificação e crendeciamento inicial.

 14.7. O resultado deste credenciamento e os demais atos pertinentes a ele, sujeitos à

publicação,  serão divulgadas no Diário  Justiça  Eletrônico  e  no endereço eletrônico

www.tjgo.jus.br.

 14.8. Os casos omissos do presente edital serão solucionados pela Comissão.

 14.9. Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia-GO para dirimir  quaisquer litígios

oriundos do chamamento e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro

qualquer, por mais privilegiado que seja.

Lillian Ferreira Leal de Moraes Couto
Assessora de Padronização de Termos de Referência

Rafael Pablo da Silva
Diretor da Divisão de Administração Financeira de Pessoal

Irismar Dantas de Souza
Diretor Financeiro
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Documentos Anexos:

Anexo I – Modelo para Ficha de Inscrição

Anexo II – Declaração de responsabilidade, concordância e submissão às condições do

Edital

Anexo III – Modelo de declaração referente ao artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição

Federal

Anexo IV – Modelo de Carta Proposta de Credenciamento 

Anexo V – Declaração de Habilitação
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ANEXO I

MODELO PARA FICHA DE INSCRIÇÃO

                                                                                         , localizado à Rua/Av.

                                                         , Nº             , complemento                , Bairro

                    , CEP                          , representado pelo Sr.(a)

                                                           ,profissão:                                                                
                                                       ,estado civil:                                                            ,
portador do RG nº                             e do CPF nº                                                            ,
SOLICITA SUA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CREDENCIAMENTO Nº ____/2020,
promovido pela Comissão de Licitação do Tribunal de Justiça de Goiás, conforme Edital.

Atenciosamente,

_____________________________
Assinatura/Data:

Nome Legível do representante legal:                                                                

Telefone                                                          , e-mail                                             
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE, CONCORDÂNCIA E 
SUBMISSÃO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL
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ANEXO II

A   Instituição   Financeira                                                                                            ,  através

de  seu  representante  já  devidamente  identificado  na  Ficha  de  Inscrição,  declara  sua

responsabilidade,  concordância  e  submissão  a  todos  os  termos  fixados  no  Edital  de

CREDENCIAMENTO  DE  INSTITUIÇÕES  FINANCEIRAS  INTERESSADAS  NA

CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO AOS

MAGISTRADOS,  SERVIDORES,  APOSENTADOS  E  PENSIONISTAS  do  Tribunal  de

Justiça de Goiás nº ___/2020;

Assinatura/Data:

Nome Legível do representante legal:                                                                

Telefone                                                          , e-mail                                             
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ANEXO I  II  

(papel timbrado da licitante)

DECLARAÇÃO

AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS

REF. CHAMAMENTO PÚBLICO nº ______/2020 PROCESSO:_____________________
OBJETO:  CHAMAMENTO  PÚBLICO  PARA  CREDENCIAMENTO  INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS INTERESSADAS NA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
EM FOLHA DE PAGAMENTO AOS MAGISTRADOS, SERVIDORES, APOSENTADOS E
PENSIONISTAS.

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”.

Goiânia,                 de                                           de 2020.

________________________________

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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ANEXO IV



 
MODELO DE CARTA PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO 

Ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Comissão Permanente de Licitação

A  empresa  (razão  social),  sediada  (endereço),  inscrita  no  CNPJ  sob  o

n°__________, vem por seu representante ao final assinado, manifestar interesse em se

cadastrar  como  Instituição  para  prestação  de  serviços  destinados  a  concessão  de

empréstimos  com  pagamento  mediante  consignação  em  Folha  de  Pagamento,  aos

empregados públicos, aposentados e pensionistas do Tribunal de Justiça de Goiás, para

tanto credenciamos o Sr. ___________________, portador do CPF n° _____________

para  nos  representar  no  procedimento  em  referência,  conferindo  a  este,  ilimitados

poderes para assinar quaisquer documentos relacionados ao assunto.

Declara  ter  pleno  conhecimento  das  condições  exigidas  no  Edital  de

chamamento publicado para efetivação dos serviços, nos termos do Decreto Judiciário n°

1438/2020.

Goiânia, ___ de _________ 2020.

_______________________________________

(representante legal, com a devida identificação)
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ANEXO V

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº _____/20__ 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório Credenciamento

nº  _____/20___,  que  a  empresa  _____________________  situada  na

_____________________________________, inscrita sob p CNPJ _________________

atende  plenamente  aos  requisitos  necessários  à  Habilitação,  possuindo  toda  a

documentação comprobatória exigida no Edital convocatório.

Local e data: ___________________, _____ de _______________ de ________.

________________________________________________________________

Nome, carimbo, assinatura e CPF do representante legal

Obs.: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa licitante
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