
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA 

 Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações e Contratos

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBL  ICO     Nº 008/2022  

MODALIDADE CREDENCIAMENTO
PROCESSO 141/2022
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 22 de Junho de 2022
HORA� RIO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 08h00 (oito horas) - Hora$ rio oficial de Cuiaba$ -MT
LOCAL Sala de Licitaço- es: Avenida Brasil, nº 2.350-N, 2º Piso, Jd.

Europa, Tangara$  da Serra-MT 

1 - PREÂMBULO

1.1  O Municí$pio de Tangara$  da Serra - Mato Grosso, pessoa jurí$dica de direito pu$ blico interno com sede na Avenida Brasil
nº 2.350-N, 2º Piso, Jardim Europa, CEP: 78.300-000, Tangara$  da Serra – MT, inscrito no CNPJ sob nº 03.788.239/0001-66,
atrave$s da Secretaria Municipal de Fazenda,  torna pu$ blico aos interessados, que a Comissa-o Permanente de Licitaço- es,
nomeada  atrave$s  da  Portaria  nº  1.960/2021,  realizara$  em  conformidade  com  o  disposto  neste  Edital,  para  fins  de:
CREDENCIAMENTO  de  INSTITUIÇÕES  FINANCEIRAS  AUTORIZADAS  A  FUNCIONAR  PELO  BANCO  CENTRAL  DO
BRASIL, INTERESSADAS EM PROCEDER A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL, MEDIANTE A CONSIGNAÇÃO EM
FOLHA DE PAGAMENTO, PARA SERVIDORES ATIVOS (EFETIVOS),  INATIVOS E PENSIONISTAS,  SEM QUAISQUER
ÔNUS PARA O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, nos termos da Lei nº 4.595 de 31 de dezembro de 1964, nas
condiço- es e caracterí$sticas a seguir descritas: conforme especificaço- es contidas no Termo de RefereEncia, em anexo. 

2 – DO OBJETO:

2.1.  Constitui objeto  do  presente  edital,  o  CHAMAMENTO  PÚBLICO  PARA  CREDENCIAMENTO  de  INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL,  INTERESSADAS EM PROCEDER A
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL, MEDIANTE A CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA SERVIDORES
ATIVOS (EFETIVOS), INATIVOS E PENSIONISTAS, SEM QUAISQUER ÔNUS PARA O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-
MT, nos termos da Lei nº 4.595 de 31 de dezembro de 1964, nas condiço-es e caracterí$sticas a seguir descritas: conforme
especificaço-es contidas no Termo de RefereEncia, em anexo e demais legislaço- es aplica$veis.

2.2 Os interessados podera- o solicitar credenciamento, a qualquer tempo, desde que cumpridos todos os requisitos e que
esteja vigente o presente Edital de Credenciamento.

3 - DA DATA, LOCAL E HORÁRIO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

3.1 O envelope contendo a documentaça- o, devera$  ser entregue pelo interessado na sessa-o pu$ blica de RECEBIMENTO e
ABERTURA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO, que realizar-se-a$  no dia 22/06/2022, aG s 08h00 (oito horas), na Sala de
Licitaço- es do municí$pio, localizada no endereço constante no item 1.1;

3.2 O envelope contendo os Documentos de Habilitaça- o devera$  ter expresso em seu exterior, as seguintes informaço- es:

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Avenida Brasil, n° 2.351-N, Bairro: Jardim Europa, CEP: 78.300-000, Tangará da Serra – MT
TEL.: (65) 3311-4800, e-mail: licitacao@tangaradaserra.mt.gov.br 

             ENVELOPE DE HABILITAÇAJ O
MUNICI�PIO DE TANGARA�  DA SERRA-MT
CHAMAMENTO PU� BLICO nº 008/2022
(Nome e documento de Identificaça-o ou

Raza-o Social  e CNPJ da proponente)
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3.3 No envelope de HABILITAÇAJ O, devera- o estar contidas as informaço- es/documentos exigidos neste Edital.
3.3.1 Os documentos devera- o estar numerados de forma sequencial e rubricados em todas as folhas pelo Credenciado.

4 - DAS CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO

4.1 Somente podera- o participar deste credenciamento, interessados que desenvolvam atividade compatí$vel com o objeto
deste credenciamento e atendam a todas as exigeEncias contidas neste edital e seus anexos, ale$m das disposiço- es legais,
independentemente de transcriça- o.

4.2 A participaça- o neste processo de Credenciamento implica, automaticamente, na aceitaça- o integral aos termos deste
Edital e seus Anexos e leis aplica$ veis.

4.3 Os interessados arcara-o com todos os custos decorrentes da elaboraça- o e apresentaça- o de seu credenciamento, sendo 
que a Administraça- o Municipal, na- o sera$ , em nenhum caso, responsa$ vel por esses custos, independentemente da conduça- o
ou do resultado da habilitaça- o.

4.4 E�  vedada a participaça- o de interessado:
4.4.1 Declarados inidoE neos para licitar ou contratar com Administraça- o Pu$ blica, enquanto perdurarem os motivos da 
puniça- o ou ate$  que seja promovida a reabilitaça- o perante a pro$ pria autoridade que aplicou a penalidade (Art. 87, IV da Lei 
n.º 8.666/93), e caso participe do processo licitato$ rio estara$  sujeita aG s penalidades previstas no art. 97, para$ grafo u$ nico da 
Lei 8.666/93.
4.4.2 Que esteja suspenso de licitar junto a qualquer outro mantido pela Administraça- o Pu$ blica do Estado de Mato Grosso.
4.4.3 Que esteja reunido em conso$ rcio ou coligaça- o.
4.4.4 Com faleEncia ou concordata declarada por sentença judicial, em liquidaça- o judicial ou extrajudicial;
4.4.5 Que tenha grau de parentesco ate$  o terceiro grau civil com funciona$ rio ou membro da Administraça- o da Prefeitura
Municipal de Tangara$  da Serra-MT, Estado de Mato Grosso;
4.4.6 Que tenha funciona$ rio ou membro da Administraça-o da Prefeitura Municipal de Tangara$  da Serra-MT, Estado de
Mato Grosso, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, controlador ou responsa$ vel te$ cnico;
4.4.7 Que esteja inadimplente com a Prefeitura Municipal de Tangara$  da Serra-MT;
4.4.8 Que comprovadamente por sua culpa na- o tenha cumprido integralmente Contrato ou Ata de Registro de Preços com
a Prefeitura Municipal de Tangara$  da Serra-MT, independentemente do objeto contratado;
4.4.9 Que constem nos cadastros oficiais: Certida- o de Licitantes InidoE neos – TCU (Tribunal de Contas da Unia- o); CNIA –
Cadastro  Nacional  de  Condenaço- es  Cí$veis  por  Ato  de  Improbidade  Administrativa  e  Inelegibilidade  –  CNJ  (Conselho
Nacional de Justiça); CEIS - Cadastro Nacional de Empresas InidoE neas e Suspensas – CJU (Controladoria Geral da Unia- o);
CNEP  –  Cadastro  Nacional  de  Empresas  Punidas  -  CGU  (Controladoria  Geral  da  Unia- o)  e;  Comissa- o  Processante
Permanente da Prefeitura Municipal de Tangara$  da Serra-MT;
4.4.10 Que na-o atendam as exigeEncias deste Edital.
4.4.11 Que apresente quaisquer dos impedimentos estabelecidos no art. 9º da Lei Federal 8.666/1993.
4.4.12 A observaE ncia das vedaço- es do item anterior e$  de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento,
sujeita-se aG s penalidades cabí$veis.

5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

5.1 Os interessados devera- o  habilitar-se ao certame, mediante Solicitaça- o de Credenciamento, digitada, sem emendas,
rasuras e entrelinhas, preferencialmente em papel timbrado da proponente, devidamente assinada e carimbada, conforme
modelo constante do Anexo III, acompanhada da documentaça- o exigida neste edital.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Avenida Brasil, n° 2.351-N, Bairro: Jardim Europa, CEP: 78.300-000, Tangará da Serra – MT
TEL.: (65) 3311-4800, e-mail: licitacao@tangaradaserra.mt.gov.br 
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5.2 Cada interessado podera$  ter apenas um representante oficial, que podera$  ser um dos dirigentes contratuais ou outra
pessoa fí$sica habilitada, mediante apresentaça- o de INSTRUMENTO DE PROCURAÇAJ O PU� BLICA ou DE CREDENCIAMENTO,
com  firma  reconhecida,  conforme  demonstrado  no  MODELO  DE  CREDENCIAMENTO  -  Anexo  III,  deste  edital,  com
poderes para tratar de assuntos pertinentes ao certame licitato$ rio, como, usar a palavra, rubricar documentos, apresentar
contestaço- es ou recursos e assinar a ata, entre outros, acompanhado de qualquer documento de Identidade emitido, para
promover sua identificaça- o.

5.3 So$  tera- o direito de usar a palavra, rubricar as documentaço- es, apresentar reclamaço- es ou recursos e assinar as atas o
proprieta$ rio ou seu representante legalmente constituí$do.

6 – DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO

6.1 TODOS OS INTERESSADOS DEVERÃO APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO a documentaça- o
abaixo, relativa aG  Habilitaça- o Jurí$dica, Regularidade fiscal, Qualificaça- o EconoE mico-Financeira, conforme artigo 27 aG  31, da
Lei 8.666/1993.

6.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA
I. Registro comercial, no caso de empresa individual;
II. Ato  Constitutivo,  Estatuto ou Contrato  Social  em vigor e  alteraço- es  subsequentes  devidamente registradas,  em se
tratando de Sociedade Comercial e, tratando-se de Sociedade por Aço- es, acrescentar os documentos de eleiça- o de seus
Administradores, dispensados caso estes ja$  tenham sido apresentados na fase de credenciamento;
III. Inscriça-o do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de Diretoria em exercí$cio;
IV. Decreto de autorizaça-o,  em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Paí$s,  e ato de
registro ou autorizaça- o para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissa- o de Valores Mobilia$ rios ou
o$ rga- o competente;
V. Comprovaça- o, atrave$s de documento expedido pelo Banco Central de que a instituiça- o financeira esta$  em pleno uso e
gozo de suas atividades e na- o se encontra em processo de liquidaça- o extrajudicial ou co$ pia do certificado de autorizaça- o
de funcionamento expedido pelo Banco Central;

6.3 RELATIVO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
I- Prova de inscriça- o no Cadastro de Nacional de Pessoal Jurí$dica (CNPJ);
II-  Prova de inscriça-o no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicí$lio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatí$vel com o objeto contratual;
III-  Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Federal  (Certidão  de  Débitos  Relativos  aos  Tributos  Federais,
Previdenciários  e  à  Dívida  Ativa  da  União),  emitida  pelo  Ministe$ rio  da  Fazenda,  Procuradoria-Geral  da  Fazenda
Nacional e Secretaria da Receita Federal),  Consolidada de acordo com Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de
outubro de 2014);
IV- Certida- o Negativa de De$bito Fiscal Estadual, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do domicí$lio tributa$ rio da
licitante; 
V- Certida- o Negativa de De$bito expedida pela Procuradoria Geral do Estado do domicí$lio tributa$ rio da licitante;
VI- Certida- o de Regularidade com a Fazenda Municipal;
VII- Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – CRF;
VIII- Certida- o Negativa de De$bito Trabalhista emitida pelo Superior Tribunal do Trabalho (www.tst.jus.br).

6.4   RELATIVO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA:  
I-  CERTIDÃO  NEGATIVA  DE  CONCORDATA,  FALÊNCIA  E/OU  RECUPERAÇÃO  JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL  ou
INSOLVÊNCIA CIVIL expedida pelo Carto$ rio Distribuidor da sede da pessoa jurí$dica licitante, com data de, no ma$ximo, 90
(NOVENTA) dias anteriores aG  data de abertura desta licitaça- o, exceto se houver prazo de validade fixada na respectiva
certida- o.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Avenida Brasil, n° 2.351-N, Bairro: Jardim Europa, CEP: 78.300-000, Tangará da Serra – MT
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6.5 A na- o apresentaça- o de qualquer documento solicitado relacionados acima, implicara$ , na na- o aceitaça- o como prestador
de serviços ao municí$pio de Tangara$  da Serra.

6.6 A entrega da documentaça- o  acima estabelecida implica manifestaça- o  de interesse no credenciamento,  bem como
aceitaça- o e submissa- o, independente de manifestaça- o expressa, a todas as normas e condiço- es deste Edital.

6.7 Os  documentos  exigidos,  conforme  o  artigo  32,  da  Lei  8.666/1993,  devera- o  ser  apresentados  em  original  ou
publicaça- o em o$ rga- o da imprensa oficial ou por qualquer processo de co$ pia autenticada em carto$ rio competente ou pela
Comissa- o Permanente de Licitaça-o. Quando a Licitante optar por autenticar sua documentaça- o no Municí$pio de Tangara$
da Serra-MT, devera$  fazeE -lo durante a sessa- o pu$ blica do credenciamento e mediante apresentaça- o do documento original.

6.8 Os documentos que na- o tiverem prazo de validade estabelecido pelo o$ rga- o expedidor somente sera- o va$ lidos desde
que tenham sido expedidos, no ma$ximo, dentro dos 60 (sessenta) dias anteriores aG  data fixada para o recebimento dos
envelopes.

6.9 Documentos  apresentados  com  a  validade  expirada,  passí$veis  de  obtença- o  pelos  meios  eletroE nicos,  a  Comissa-o
Permanente de Licitaça- o fara$  a verificaça- o no site oficial do respectivo o$ rga- o e, se comprovada a regularidade fiscal, sera$
juntado aos autos o respectivo documento.

6.10 A Administraça- o na- o  se responsabilizara$  pela eventual indisponibilidade dos meios eletroE nicos,  no momento da
verificaça-o.  Ocorrendo essa indisponibilidade e na- o sendo apresentados os documentos alcançados pela verificaça-o,  a
licitante sera$  inabilitada. 

6.11 Os documentos emitidos via internet, dispensam autenticaça- o, desde que estejam dentro do prazo de validade, e
ainda, se apresentados em seu original; ficando a crite$ rio do O� rga- o licitante a comprovaça- o da veracidade dos mesmos.

6.12 A regularidade fiscal do credenciado, so$  sera$  exigida para efeito de contrataça- o, que se dara$  com a emissa- o da nota de
empenho  e/ou  assinatura  do  contrato, mas  a  mesma  devera$  apresentar  toda  documentaça-o  exigida  para  efeito  de
comprovaça- o da regularidade fiscal na fase de habilitaça- o, mesmo que esta apresente restriça- o.

6.13 AN  microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja com alguma restriça- o na comprovaça-o da regularidade
fiscal na fase de habilitaça- o sera$  assegurado o prazo de 05 (cinco) dias u$ teis, cujo termo inicial correspondera$  ao momento
em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorroga$ vel por igual perí$odo, a requerimento da interessada e
a  crite$ rio  da  Administraça- o  Pu$ blica,  para  regularizaça- o  da  documentaça-o,  pagamento  ou  parcelamento  do  de$bito  e
emissa- o de eventuais certido- es negativas ou positivas com efeito de certida- o negativa.

7 – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

7.1  Na contrataça- o de empre$stimo pessoal,  firmada pelos servidores junto aG s  instituiço- es financeiras credenciadas na
forma deste edital, devera- o ser observadas as normas editadas pelo Conselho Moneta$ rio Nacional – CMN e pelo Banco
Central do Brasil, bem como as disposiço- es pertinentes do Co$ digo Civil e legislaça- o correlata.

7.2 A contrataça- o de empre$stimo constitui operaça- o firmada exclusivamente entre a instituiça- o financeira e o beneficia$ rio,
cabendo unicamente a essas partes zelarem pelo seu cumprimento.

7.3 Cada servidor ficara$  responsa$ vel, direta e individualmente, pelo conveEnio que assinar com a instituiça-o financeira que
escolher e pelos atos que expressamente autorizar ou consentir. Por sua vez, a instituiça- o financeira por ele contratada
respondera$  pelo descumprimento da legislaça- o e por qualquer dano ou prejuí$zo reclamado pelo beneficia$ rio.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Avenida Brasil, n° 2.351-N, Bairro: Jardim Europa, CEP: 78.300-000, Tangará da Serra – MT
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7.4 O Municí$pio de Tangara$  da Serra/MT na- o respondera$ ,  em nenhuma hipo$ tese,  pelos de$bitos contratados por seus
servidores,  nem  pelas  condiço- es  oferecidas  pela  instituiça- o  financeira,  restringindo  sua  responsabilidade  aG  mera
averbaça- o  dos  valores  autorizados  pelo  beneficia$ rio  e  ao  repasse  aG  instituiça- o  financeira  em  relaça- o  aG s  operaço- es
livremente convencionadas.

7.5 A instituiça- o financeira devera$  cumprir as obrigaço- es previstas neste instrumento convocato$ rio e no futuro conveEnio a
ser firmado com o servidor.

7.6 No caso de descumprimento das condiço- es deste credenciamento ou de infraça- o aG s cla$usulas do conveEnio, o Municí$pio
de  Tangara$  da  Serra/MT  podera$  promover  o  descredenciamento  da  instituiça- o  financeira,  na- o  permitindo  novos
conveEnios,  pore$m  respeitando  os  ja$  firmados  ate$  que  se  finalizem  as  parcelas  vincendas  ou  se  proceda  aG  quitaça- o
antecipada, sem prejuí$zo da aplicaça- o das sanço- es previstas na legislaça- o federal e municipal incidente.

7.7 Nos casos em que na- o se processar o pagamento por força de afastamento ou qualquer situaça- o funcional que acarrete
a  exclusa- o  do  servidor  da  folha,  fica  o  Municí$pio  eximido  de  qualquer  responsabilidade  quanto  a  na- o  efetuaça-o  do
desconto.

7.8 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento na- o justificados, provocados exclusivamente pela Administraça- o, o valor
devido devera$  ser acrescido de atualizaça-o financeira, e sua apuraça- o se fara$  desde a data de seu vencimento ate$  a data do
efetivo pagamento, em que os juros de mora sera- o calculados aG  taxa de 0,5% (meio por cento) ao meEs, ou 6% (seis por
cento) ao ano, mediante aplicaça- o da seguinte fo$ rmula:
I= (TX/100) EM = I x N x VP, onde: 
I = I�ndice de atualizaça-o financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos morato$ rios; 
N = Nu$ mero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 

7.9 O cre$dito do empre$stimo concedido devera$  ser feito, obrigatoriamente, em conta de titularidade do consignado e na
instituiça- o financeira deliberada pelo consignado. 

8 – DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO

8.1 A sessa- o sera$  realizada com observaE ncia dos seguintes procedimentos:

8.2 Os envelopes contendo a documentaça- o de habilitaça- o devera- o ser entregues diretamente aG  Comissa- o Permanente de
Licitaça-o, na data e hora$ rio e local indicado no preaE mbulo deste edital.

8.3 Caso haja interesse pu$ blico, fica resguardado o direito da Administraça- o Municipal, de adiar as datas de recebimento e
abertura dos envelopes, o que se dara$  via comunicado geral pela imprensa oficial.

8.4 Iniciada a sessa- o, sera- o abertos os envelopes de habilitaça- o na data e hora$ rio apostadas no preaE mbulo deste edital,
ocasia-o  em  que  a  documentaça- o  neles  contida  sera$  examinada  e  rubricada  pelos  membros  da  Comissa- o  e  pelos
representantes das interessadas, se assim desejarem.

8.5 E�  obrigato$ ria a rubrica dos membros da Comissa- o na documentaça- o contida nos envelopes, sendo facultativa a dos
representantes das interessadas.
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8.6  Verificaça- o  da conformidade das  documentaço- es  das  interessadas  com  os  requisitos  do edital,  promovendo-se a
habilitaça- o e inabilitando das interessadas desconformes ou incompatí$veis com as exigeEncias deste edital.

8.7 Na- o havendo manifestaça- o contra$ ria das interessadas quanto aG  habilitaça- o e inabilitaça- o, a Comissa- o Permanente de
Licitaça-o prosseguira$  no andamento dos trabalhos.
8.7.1  Havendo manifestaça- o contra$ ria das interessadas, o procedimento ficara$  suspenso ate$  o julgamento dos mesmos,
exceto se houver renu$ ncia expressa dos direitos de recurso.

8.8 Fica  facultado  aG  CPL,  o  direito  de solicitar  esclarecimentos,  proceder buscas,  diligeEncias  e  extrair  certido- es  para
averiguar a veracidade das informaço- es constantes nos documentos apresentados e para fins de obtença- o das certido- es
correspondentes atualizadas, em qualquer momento e sempre que julgar necessa$ rio,  fixando prazo para atendimento,
objetivando elucidar ou complementar a instruça-o do processo, vedada a inclusa- o posterior de documento ou informaça- o
que deveria constar originariamente do Envelope Credenciamento.

8.9  Da reunia- o  de abertura dos envelopes do certame, sera$  lavrada ata circunstanciada, na qual sera- o registradas as
ocorreEncias relevantes, porventura feitas e demais ocorreEncias que interessarem ao julgamento deste processo licitato$ rio,
devendo,  ao  final,  ser  firmada  pelos  membros  da  Comissa-o  Permanente  de  Licitaça- o  e  pelos  representantes  das
interessadas presentes.

8.10 O Presidente da Comissa- o Permanente de Licitaça-o franqueara$  a palavra para que os interessados registrem em ata o
que entenderem cabí$veis, podendo, a crite$ rio da Comissa- o, serem os pedidos apreciados e decididos de imediato.

8.11 Podera- o ser convocados servidores do Municí$pio de Tangara$  da Serra, para assessorar a Comissa- o no procedimento
e no julgamento da documentaça- o.

8.12 Somente podera- o rubricar documentos, tomar quaisquer deciso- es em nome das proponentes e assinarem a ata, os
representantes que comprovarem tal condiça- o, por interme$dio de documento pro$ prio.

8.13 Caso  a  Comissa- o  julgue  conveniente,  a  seu  exclusivo  crite$ rio,  podera$  suspender  a  reunia- o  a  fim  de  que  tenha
melhores  condiço- es  para  analisar  a  documentaça- o  apresentada,  sendo  que  o  resultado  desta  fase,  das  empresas
habilitadas/inabilitadas, sera$  divulgado atrave$s do Dia$ rio Oficial dos Municí$pios e Dia$ rio Oficial de Contas do Tribunal de
Contas do Mato Grosso.

8.14 A entrega da documentaça- o,  por parte  da interessada, implica na aceitaça-o  de todas as condiço- es expressas no
presente Edital, seus anexos e legislaça- o pertinente.

9 – DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

9.1  A Comissa- o  Permanente  de Licitaça-o  processara$  a  verificaça- o  da documentaça- o  apresentada  por  interessada,  de
acordo com o estabelecido neste edital.

9.2 Sera- o inabilitadas as interessadas cuja documentaça- o na- o satisfizer as exigeEncias deste edital.

9.3 Sera$  desconsiderada a documentaça- o contra$ ria ou em desconformidade com as disposiço- es deste edital e seus anexos
e com a legislaça- o vigente.

10 - ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

10.1 Qualquer pessoa podera$  solicitar esclarecimentos, provideEncias ou impugnar este edital.
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10.2 Decaira$  do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que na- o o fizer até antes de
02 (dois)  dias úteis da data designada para a abertura dos envelopes,  ou seja,  até as 16h00 do  dia 17/06/2022,
apontando de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende viciar o mesmo, cabendo ao Presidente da
CPL decidir sobre a impugnaça- o no prazo de ate$  24 horas.

10.3 Ate$  02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessa- o pu$ blica, qualquer pessoa, fí$sica ou jurí$dica,
podera$  impugnar  o  ato  convocato$ rio  deste  certame  mediante  petiça- o  a  ser  enviada  para  o  endereço  eletroE nico
licitacao@tangaradaserra.mt.gov.br, podendo  tambe$m,  alternativamente  serem  protocoladas  diretamente  na
Secretaria  Municipal  de  Administração:  Departamento  de  Licitações,  da  Prefeitura  Municipal  de  Tangará  da
Serra/MT – Brasil  nº 2.351-N,  Jardim Europa,  Tangará da Serra MT, CEP 78.300.000 ,  dirigida ao Presidente da
Comissa- o  Permanente  de  Licitaça- o,  contendo  os  documentos  necessa$ rios  de  qualificaça- o  do  Requerente,  sendo  em
qualquer dos casos durante o seguinte hora$ rio: das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00 (horário local).

10.4 Acolhida a impugnaça- o  contra o  Edital  que implique em alteraça- o  do mesmo,  sera$  designada nova data  para a
realizaça-o do certame, quando sera$  novamente publicado pelos mesmos meios inicialmente divulgados.

10.5 A impugnaça- o interposta tempestivamente pela interessada, na- o a impedira$  de participar do presente certame ate$  o
traE nsito em julgado da decisa-o que decidir seu questionamento.

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1 Das deciso- es e atos no procedimento deste certame, cabera$  recurso no prazo de 05 (cinco) dias u$ teis, a contar da
intimaça- o do ato ou da lavratura da ata.

11.2 O prazo, ma$ ximo e improrroga$ vel, para interposiça-o dos recursos constantes do art. 109, da Lei n° 8.666/93 sera$  de
05 (cinco) dias úteis contados da data da publicidade.

11.3  O recurso sera$  dirigido aG  autoridade superior, por interme$dio da autoridade que praticou o ato recorrido, a qual
podera$  reconsiderar da sua decisa- o, no prazo de ate$  05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, devera$  fazeE -lo subir,
devidamente  informado,  para  que  seja  apreciado  e  decidido  pela  autoridade  competente  no  prazo  ma$ ximo  e
improrroga$ vel de ate$  05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso.

11.4  Os  recursos  somente  sera-o  recebidos  pela  Comissa-o  Permanente  de  Licitaça- o,  dentro  do  hora$ rio  normal  de
atendimento deste, em vias originais, as quais devera- o conter, obrigatoriamente, sob pena de na- o conhecimento da peça
recursal:
11.4.1 Nome e endereço da interessada;
11.4.2 Data e assinatura, esta$  com mença-o do nome do signata$ rio;
11.4.3 Objeto da petiça- o, com indicaça- o clara dos atos e documentos questionados;
11.4.4 Fundamentaça- o do pedido;
11.4.5 Indicaça- o dos nu$ meros do edital e dos autos do processo de origem.

11.5 Dos recursos sera- o cientificados a todas as interessadas, as quais podera- o impugna$ -los no prazo de cinco (05) dias
úteis contados da cieEncia.

11.6 Os recursos interpostos contra habilitaça- o ou inabilitaça- o dos participantes tera- o efeito suspensivo.
11.6.1  Os recursos  previstos  no inciso I  do artigo  109,  da Lei  n°  8.666/93 podera- o  ter  efeito  suspensivo,  mediante
despacho da autoridade competente, desde que presentes razo- es de interesse pu$ blico.

11.7 Somente o representante legalmente constituí$do, ou pessoas com poderes para tanto, podera- o interpor recursos, ter
vistas dos autos ou requerer fotoco$ pia do processo.
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11.8 Somente  sera- o  recebidos  e  conhecidos  os  recursos  interpostos  por  escrito,  em  vias  originais,  protocolados  no
Departamento de Licitaça-o do municí$pio ou enviada para o endereço eletroE nico  licitacao@tangaradaserra.mt.gov.br  ,  
aos cuidados da Comissa-o Permanente de Licitaça- o, com endereço na Avenida Brasil nº 2.351 – N, 2º Piso, Jardim Europa,
e dentro dos respectivos prazos legais.  

12 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

12.1 A homologaça- o e adjudicaça- o do objeto, dar-se-a$  por ato do Secreta$ rio Municipal de Administraça-o. 

13 – DO PRAZO DE CREDENCIAMENTO E VIGÊNCIA

13.1 A vigeEncia do Termo de Credenciamento a ser firmado com a interessada sera$  de 60 (sessenta) meses, contados a
partir  de data  da publicaça- o  do extrato  no Dia$ rio  Oficial  dos  Municí$pios,  na forma do artigo  57,  inciso II  da Lei  nº.
8.666/1993.

13.2 Finalizada  a  vigeEncia  do  credenciamento  de  uma  CONSIGNATA� RIA,  caso  esta  na- o  realize  a  renovaça- o  do
credenciamento, sera- o suspensas as autorizaço- es para novas consignaço- es, permanecendo apenas os serviços de repasse
das consignaço- es ja$  efetivadas ate$  o prazo de sua quitaça-o, ate$  que esta efetue novo credenciamento.

13.3 Dentro do prazo de vigeEncia,  sera$  permitido o credenciamento,  a qualquer tempo, de qualquer interessada que
preencha os requisitos e exigeEncias deste termo de refereEncia. 

14 – DOS PREÇOS

14.1 Na- o correra$  nenhuma despesa a cargo do Municí$pio.

14.2 O Municí$pio de Tangara$  da Serra/MT apenas repassara$  aG  Instituiça- o Financeira credenciada os valores descontados
em  folha  de  pagamento  decorrente  dos  cre$ditos  concedidos  em  data  a  ser  firmada  pelas  partes  nos  instrumentos
contratuais, o total dos valores averbados e, quando ultrapassar o prazo, repassar com os encargos devidos. 

15 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

15.1 Repassar a CREDENCIADA o fluxo operacional para efetivaça- o dos descontos das operaço- es de empre$stimos e/ou
financiamentos pessoais a serem contraí$dos pelos Servidores (as) Pu$ blicos (as) Municipais do MUNICI�PIO;

15.2 Receber mensalmente da CREDENCIADA, ate$  o dia 15 (quinze) de cada meEs relato$ rio contendo as informaço- es dos
servidores  contratantes  (nome  e  matrí$cula),  valor  das  prestaço- es  e  prazos  das  operaço- es  de  empre$stimos  e/ou
financiamentos realizados, com indicaça- o do nu$ mero de parcelas vencidas e a vencer.

15.3 Realizar  mensalmente  os  descontos  nas  respectivas  folhas  de  pagamento  dos  Servidores  do  MUNICI�PIO  que
possuí$rem margem consigna$ vel, constante na informaça- o de remessa enviada pela CREDENCIADA os quais contraí$ram
empre$stimos e/ou financiamentos pessoais;

15.4 Creditar a CREDENCIADA mensalmente, ate$  o 10° dia do meEs subsequente, o montante respectivo das prestaço- es
informadas nas remessas enviadas pela CREDENCIADA ao MUNICI�PIO, relativo aos valores consignados e descontados dos
Servidores (as) Pu$ blicos (as) Municipais do MUNICI�PIO que efetuaram operaço- es de empre$stimo e/ou financiamento
pessoal;
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15.5 Informar a CREDENCIADA, em ate$  10 dias, quando houver exoneraça- o do (a) Servidor (a) Pu$ blico (a) Municipal do
Municí$pio, que possui operaça-o de cre$dito em vigor, bem como eventuais licenças na-o remuneradas do (s) Servidor (es);

15.6 No caso de exoneraça- o ou pedido de exoneraça- o pelo Servidor Pu$ blico, o MUNICI�PIO responsabiliza-se por reter a
parcela  do  respectivo  valor  mensal  consignado  ate$  referida  data.  Neste  caso,  mediante  informaça- o  do  MUNICI�PIO,  a
operaça- o tera$  sua finalidade alterada, substituindo a forma de pagamento de consignaça- o em folha para de$bito em conta-
corrente do Servidor Pu$ blico ou outra forma que for acordado com o cliente, mantendo as demais condiço- es inalteradas;

15.7 A qualquer momento e sempre que houver qualquer alteraça- o dos dados cadastrais dos Servidores, o MUNICI�PIO
compromete-se a informar a INSTITUIÇAJ O BANCA� RIA/FINANCEIRA, o nome do (s) Servidor (es), bem como, informar
quais foram as alteraço- es nos dados cadastrais do (s) Servidor (es);

15.8 O  MUNICI�PIO  compromete-se  a  indeferir  pedido  efetuado  por  Servidor  sem  a  aquiesceEncia  da  INSTITUIÇAJ O
BANCA� RIA/FINANCEIRA, de cancelamento das averbaço- es das prestaço- es do empre$stimo, ate$  o integral pagamento do
empre$stimo.

15.9 Informar aG  CREDENCIADA, conforme solicitaça- o do servidor, se o mesmo apresenta ou na- o margem consigna$ vel, ou
seja, se e$  possí$vel ou na-o efetuar desconto em folha de pagamento.

15.10 O  Municí$pio  de  Tangara$  da  Serra/MT  na- o  sera$  responsa$ vel  solida$ rio,  nem  mesmo  garantidor  das  obrigaço- es
financeiras assumidas pelos servidores pu$ blicos em decorreEncia da concessa-o de empre$stimos consignados em folha de
pagamento pelas instituiço- es financeiras credenciadas na forma deste contrato, obrigando-se apenas e ta- o somente a: a)
Manter  atualizados  os  dados  cadastrais  relativos  aos  servidores  pu$ blicos;  b)  Qualquer  alteraça- o  na  conta  corrente
indicada para repasse dos valores descontados na folha de pagamento dos servidores pu$ blicos consignados cabera$  ao
convenente atualizar imediatamente o cadastro no Municí$pio;

15.11 Fica vedado ao Poder Pu$ blico municipal indicar, aG s instituiço- es financeiras, servidores que pretendam obter cre$dito,
nem  transformar  tal  espe$cie  de  atividade  em  tarefa  da  Administraça- o  Pu$ blica,  por  tratar-se  de  uma  relaça- o
eminentemente privada entre a pessoa fí$sica do servidor e a instituiça- o financeira.  Na-o cabe a Administraça- o Pu$ blica
figurar como intermedia$ rio da relaça- o comercial. 

16 – DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 

16.1 Zelar pelo cumprimento rigoroso das normas, cla$usulas e condiço- es estabelecidas neste contrato, bem como as que
sejam editadas pelas autoridades competentes e fiscalizato$ rias;

16.2 Respeitar e fazer respeitar a legislaça- o pertinente, em especial os decretos municipais que regulamentam a mate$ ria;

16.3 Respeitar o limite legal para a margem consigna$ vel emitida expressamente pelo Municí$pio.
16.3.1 A soma mensal das consignaço- es facultativas  de cada servidor na- o podera$  exceder a valor equivalente  a 40%
(quarenta por cento) do valor da remuneraça- o do subsí$dio, do sala$ rio, do provento ou da pensa-o do consignado.
16.3.2 Sera$  admitida a  liberaça- o  da margem  de 5%(cinco por cento)  do consigna$ vel  prevista  no caput  deste  artigo,
destinada para saque por meio de carta- o de cre$dito, amortizaça- o de cre$dito rotativo oriundo da utilizaça-o de carto- es de
cre$ditos concedidos por instituiço- es financeiras credenciadas como consignata$ rias,  respeitada a resoluça-o nº 4.549 de
2017.
16.3.3 Os limites ficam condicionados a eventuais alteraço- es da Legislaça- o Municipal.
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16.4 Na- o cobrar valores e encargos excedentes na- o permitidos em lei para concessa-o dos empre$stimos, tais como taxas de
administraça- o, comissa- o de permaneEncia, juros capitalizados mensais;

16.5 Permitir ao Municí$pio o acompanhamento e a fiscalizaça-o dos serviços, atrave$s de servidores designados para este
fim;

16.6 Fornecer aos servidores os formula$ rios de Contrato de Cre$dito Pessoal (de empre$stimo), Solicitaça- o de Certida- o de
Reserva de Margem Consigna$ vel e Autorizaça- o para Desconto em Folha de Pagamento, bem como outros formula$ rios que
se fizerem necessa$ rios aG  formalizaça- o das operaço- es;

16.7 Providenciar,  diretamente  com  os  servidores,  co$ pias  de  seus  documentos  pessoais,  u$ ltimos  contracheques  e
comprovante de resideEncia, bem como a autorizaça- o expressa do servidor; 

16.8  Manter em seu poder documento original comprobato$ rio da autorizaça- o pessoal do servidor,  a ser apresentado
sempre que solicitado, sob pena de notificaça- o;

16.9 Encaminhar ate$  o dia 15 (de$cimo quinto) dia de cada meEs, aG  Coordenadoria de Pessoal e Recursos Humanos, relaça- o
dos contratos liberados contendo o nome completo e nu$ mero da matrí$cula dos servidores, os valores das prestaço- es a
serem consignadas, meEs de iní$cio e te$ rmino,  juntamente com o valor global  devido e data de vencimento do mesmo,
repassados na forma do item 15.4 deste documento.

16.10 Disponibilizar,  mensalmente, as condiço- es gerais do empre$stimo, com as taxas de juros pre$ -fixados, atrave$s  de
tabelas, caso solicitado;

16.11 Executar os serviços em absoluto sigilo, por seus prepostos, ficando, assim, vedada a divulgaça- o, por qualquer modo
e a qualquer tí$tulo, sem pre$via e expressa autorizaça- o do Municí$pio, de qualquer dado ou informaça- o a que tiver acesso;

16.12 E�  de  responsabilidade  exclusiva  e  integral  do credenciado  a  utilizaça- o  de pessoal  para  a  execuça- o  do objeto,
incluí$dos os encargos trabalhistas, previdencia$ rios, sociais, fiscais e comerciais resultantes de ví$nculo empregatí$cio, cujo
oE nus e obrigaço- es em nenhuma hipo$ tese podera- o ser transferidos para o Municí$pio;

16.13 A efetuaça- o de desconto em desacordo com o presente contrato, ensejara$  em notificaça- o emitida pelo Municí$pio,
garantindo-se, em qualquer hipo$ tese, a oportunidade de a instituiça- o financeira apresentar esclarecimentos;

16.14 Divulgar, mensalmente, as condiço- es gerais do empre$stimo, com as taxas de juros prefixados, atrave$s de tabelas;

16.15 Informar ao Municí$pio no prazo de ate$  05 (cinco) dias da assinatura do termo de adesa- o conta banca$ ria em nome da
instituiça- o para a qual sera- o transferidos os pagamentos mensais;

16.16 Fica proibido o acesso de representante,  agente,  promotor ou corretor a serviço de entidade consignata$ ria,  nas
dependeEncias dos o$ rga- os da Administraça- o Direta e Auta$ rquica para divulgar, distribuir material publicita$ rio e ou efetuar
a venda de produto e serviço a ser descontado em folha de pagamento dos servidores pu$ blicos;

16.17 Anualmente, no meEs em que se deu o credenciamento, ou quando exigido pela Administraça- o Pu$ blica, a entidade
consignata$ ria devera$ , conforme sua natureza jurí$dica, reapresentar os documentos exigidos para credenciamento.
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16.18 Dar cieEncia pre$via ao beneficia$ rio, no mí$nimo, das seguintes informaço- es:
I - valor total com e sem juros; 
II - taxa efetiva mensal e anual de juros; 
III - todos os acre$ scimos remunerato$ rios, morato$ rios e tributa$ rios que eventualmente incidam sobre o valor do cre$dito
contratado; 
IV - valor, nu$ mero e periodicidade das prestaço- es; 
V - soma total a pagar com o empre$stimo pessoal ou carta- o de cre$dito; 
VI - data do iní$cio e fim do desconto.

16.19 A taxa de juros na- o  podera$  ser  superior a 3% (treE s  por cento) ao meEs,  devendo expressar o custo efetivo do
empre$stimo (artigo 6° do Decreto).

16.20 As instituiço- es financeiras podera- o possuir ate$  quatro co$ digos de desconto de empre$stimos em folha de pagamento.

16.21 Manter  atualizadas  as  informaço- es  cadastrais  referentes  aG  sua  situaça- o  jurí$dica,  localizaça- o,  conta  banca$ ria  e
representante legal para firmar documentos em seu nome.

16.22 Caso a instituiça-o tenha interesse na revalidaça- o de seu credenciamento, reapresentar, 15 (quinze) dias antes do
te$ rmino do contrato, solicitaça-o de prorrogaça- o instruí$da com toda a documentaça- o exigida para seu credenciamento.

16.23 Comunicar as suspenso- es ou cancelamentos de consignaça- o requeridos pelos servidores consignantes.

16.24 Observar a periodicidade fixada pela CONCEDENTE para a entrada e processamento dos pedidos de consignaça- o.

16.25 Ressarcir ao Tesouro do Municí$pio os valores que lhe tenham sido creditados indevidamente.

16.26 Responsabilizar-se  pelas  informaço- es  funcionais  prestadas  pelos  servidores  para  os  quais  solicitar  que  sejam
promovidas averbaço- es de consignaça- o, nos termos da legislaça- o vigente.

16.27 Manter, aG  disposiça- o da CONCEDENTE e dos seus servidores pu$ blicos, uma central de atendimento, com pessoal
qualificado, capaz de dirimir du$ vidas e atender as necessidades urgentes surgidas, inclusive com telefone de atendimento.

16.28 Manter,  durante a  vigeEncia  do contrato,  sede ou sucursal no Municí$pio  de Tangara$  da Serra/MT,  para melhor
atender aos servidores, na forma do artigo 10, § 1º, II alí$nea “a”, e “c” do Decreto Municipal nº 176/21. 

17 – DAS RESPONSABILIDADES 

17.1 A CONVENENTE e$  responsa$ vel por ressarcimentos ou indenizaço- es, no caso de descontos indevidos ou benefí$cios
na- o concedidos, pleiteados administrativa ou judicialmente por seus consignantes.

17.2 A CONCEDENTE na- o se responsabilizara$  por compromissos de natureza pecunia$ ria assumidos pelos seus servidores
com a CONVENENTE,  nem pela consignaça- o,  nos casos de desligamento  do servidor consignante de seus quadros de
pessoal ou insuficieEncia de limite de margem consigna$ vel.
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18 – DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA E DO DESCREDENCIAMENTO 

18.1 Ale$m das penalidades previstas na Lei n. 8.666/93, consoante Decreto Municipal nº 176/21 artigos (13, 14,15 e 16),
a  entidade consignata$ ria  sera$  suspensa  temporariamente,  enquanto  na-o  regularizada  a  causa  da suspensa-o,  quando:
18.1.1 constatar-se irregularidade no cadastramento, recadastramento ou em processamento de consignaça- o;
18.1.2 deixar de prestar informaço- es ou esclarecimentos nos prazos solicitados pela Administraça- o Pu$ blica;
18.1.3 na- o comprovar ou deixar de atender aG s  exigeEncias legais ou normas estabelecidas pela Administraça- o Pu$ blica;
18.1.4 deixar de efetuar o ressarcimento ao consignado de valores cobrados a maior ou indevidamente descontados, no
prazo ma$ ximo de trinta dias, contados da constataça- o da irregularidade;
18.1.5 na- o  informar  no sistema  de informa$ tica  especí$fico  de  consignaço- es  facultativas  o  saldo devedor  a  pedido do
servidor, em ate$  cinco dias u$ teis, contados da data da solicitaça- o;
18.1.6 na- o providenciar a liquidaça- o do contrato e liberaça- o da margem consigna$ vel apo$ s quitaça- o antecipada efetuada
pelo servidor, em ate$  dois dias u$ teis, contados da data do pagamento; e
18.1.7 tomar medidas de cobrança extrajudicial ou judicial contra servidor sem que haja certificaça- o da na- o ocorreEncia de
inadimplemento,  mediante verificaça-o  pre$via  e  minuciosa ana$ lise  dos  arquivos  especí$ficos  fornecidos  pela  Secretaria
Municipal da Administraça-o.

18.2 A entidade consignata$ ria sera$  suspensa pelo perí$odo de seis a doze meses quando:
18.2.1 ceder a terceiros, a qualquer tí$tulo, rubricas de consignaça- o;
18.2.2 permitir que terceiros procedam aG  averbaça- o de consignaço- es;
18.2.3 utilizar rubricas para descontos na- o previstos neste Decreto;
18.2.4 for constatada a pra$ tica de custos financeiros acima do limite ma$ ximo estabelecido pela Administraça- o Pu$ blica; e
18.2.5 reincidir em quaisquer pra$ ticas vedadas pelo artigo anterior.

18.3 A entidade consignata$ ria sera$  descredenciada nas hipo$ teses de:
18.3.1 reincideEncia ou habitualidade em pra$ ticas que impliquem sua suspensa- o; e
18.3.2 pra$ tica comprovada de ato lesivo ao servidor ou aG  Administraça- o Pu$ blica, mediante fraude, simulaça- o ou dolo.
18.3.3 O consignado ficara$  impedido, pelo perí$odo de ate$  60 (sessenta) meses, de incluir novas consignaço- es em folha de
pagamento  quando  constatada,  em processo  administrativo,  assegurada  a  ampla  defesa e  o  contradito$ rio,  pra$ tica  de
irregularidade consistente em fraude, simulaça- o ou dolo, relativa ao sistema de consignaço- es.
§ ÙNICO Apesar das sanço- es estipuladas, a Administraça- o Pu$ blica se compromete em continuar a promover as averbaço- es
e  descontos  nos  contracheques  de  seus  servidores,  bem  como  no  repasse  em  favor  das  consignata$ rias,  relativas  aG s
consignaço- es ja$  contratadas e efetivadas com os seus servidores, ate$  a sua integral liquidaça- o junto aG s consignata$ rias. 

19 - PENALIDADES E SANÇÕES

19.1 A partir do Credenciamento das INSTITUIÇOJ ES FINANCEIRAS, em caso de descumprimento da legislaça- o, ocorrendo
inexecuça- o  total  ou  parcial  do  contrato  firmado,  a  Administraça-o  podera$  aplicar  aG s  CONSIGNATA� RIAS  credenciados,
conforme a gravidade do caso, as penalidades previstas nos artigos 81 a 88, da Lei de isolada ou cumulativamente, quais
sejam:
19.1.1 Multa  de mora no percentual  correspondente a 5% (cinco por cento) por dia  de atraso no cumprimento das
obrigaço- es assumidas, incidente sobre o valor da Unidade Padra- o Fiscal-UPM (Decreto Municipal nº 606/2021), ate$  a data
do efetivo adimplemento, respeitando o limite de 10% sobre o valor do Contrato;
19.1.2 A multa morato$ ria sera$  aplicada a partir do 2º (segundo) dia u$ til da inadimpleEncia, contado da data definida para o
regular cumprimento da obrigaça- o.

19.2  Multa  de  5% (cinco  por  cento)  incidente  sobre  o  valor  da  Unidade  Padra-o  Fiscal  UPM  (Decreto  Municipal  nº
606/2021), no caso de inexecuça- o parcial do objeto contratado, sem embargo de indenizaça-o dos prejuí$zos porventura
causados ao CONTRATANTE.
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19.3 Multa de 10% incidente sobre o valor da Unidade Padra- o FISCAL-UPM (Decreto Municipal nº 606/2021) no caso de
inexecuça- o total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicaça- o oficial,
sem embargo de indenizaça- o dos prejuí$zos porventura causados ao CONTRATANTE.

19.4 Decorridos 30 (trinta) dias corridos sem que a CONTRATADA tenha iniciado a prestaça- o da obrigaça- o assumida,
estara$  caracterizada a inexecuça- o contratual, ensejando a sua rescisa- o.

19.5 A aplicaça- o de multa por inexecuça-o contratual independe da multa morato$ ria eventualmente aplicada ou em fase de
aplicaça- o, sendo aplica$ vel cumulativamente.

19.6 Pela  inexecuça- o  parcial  ou  total  das  condiço- es  estabelecidas  neste  ato  convocato$ rio,  a  Prefeitura  Municipal  de
Tangara$  da Serra podera$ , garantida a pre$via defesa, aplicar, tambe$m, as seguintes sanço- es:
19.6.1 adverteEncia;
19.6.2 Suspensa- o tempora$ ria do direito de licitar e contratar com o Municí$pio de Tangara$  da Serra pelo prazo de 2 anos;

19.7 A  aplicaça- o  das  sanço- es  previstas  neste  instrumento  sera$  precedida de Processo  Administrativo  em  que sera-o
assegurados aG  CONSIGNATA� RIA o contradito$ rio e a ampla defesa, observados o procedimento e os prazos previstos na Lei
Federal 8.666/93. 

20 - DA RESCISÃO 

20.1 O presente Credenciamento podera$  ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer tempo, manifestaça-o formal
da parte  interessada,  com antecedeEncia mí$nima de 30 (trinta),  a  fim de que,  nesse prazo, sejam complementadas  as
solicitaço- es de empre$stimo encaminhadas e aprovadas, mantendo-se, pore$m, em pleno vigor as obrigaço- es assumidas ate$
a efetiva liquidaça- o dos empre$stimos anteriormente concedidos, sem que seja devida qualquer indenizaça-o aG s partes.

20.2 O  presente  Credenciamento  podera$ ,  ainda,  ser  rescindido  unilateralmente,  independentemente  de  aviso  ou
notificaça-o judicial ou extrajudicial, nos casos de:
a) extinça- o ou liquidaça- o de qualquer dos partí$cipes; 
b) exigeEncia legal ou regulamentar que impossibilite a continuidade deste Credenciamento; 
c) nos demais casos previstos em lei, em especial, a Lei Federal 8.666/93.

20.3 Em caso de revogaça- o total ou parcial da legislaça- o de regeEncia (Art.66 Lei Complementar Municipal nº 006/1994,
Decreto Municipal nº 176/21 e Decreto 035/22), ou de expediça- o de qualquer ato administrativo que suspenda ou impeça
o  registro  de  novas  consignaço- es,  aquelas  existentes  sera- o  mantidas  pelos  intervenientes  consignantes,  ate$  o
cumprimento total das obrigaço- es pactuadas entre a consignata$ ria e o consignante. 

21 - DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO 

21.1 A  fiscalizaça- o,  assim  como a gesta- o  do  Credenciamento  celebrado  entre  a  Instituiça- o  Financeira  e  a  Prefeitura
Municipal de Tangara$  da Serra-MT, sera$  realizada por servidor formalmente designado para a funça-o,  pertencente ao
quadro de servidores da Secretaria Municipal de Administraça- o (Gesta- o de Recursos Humanos) e Secretaria de Fazenda, a
quem cabera$  fiscalizar, acompanhar e verificar sua perfeita execuça-o, em todas suas fases.

21.2 O Gestor devera$  realizar  procedimentos  de fiscalizaça- o,  bem como adotar  as  provideEncias  necessa$ rias  ao fiel  e
perfeito cumprimento do credenciamento, inclusive registrando todas as eventuais ocorreEncias que estejam em desacordo
com o avençado, tendo por paraE metro os resultados previstos no presente termo de credenciamento, comunicando aG s
credenciadas as provideEncias necessa$ rias aG  sua regularizaça- o, as quais devera- o ser atendidas de imediato. 
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22 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

22.1 Informaço- es complementares que visem obter maiores esclarecimentos sobre o presente Edital sera- o prestadas pela
Comissa- o  Permanente de Licitaça- o,  no hora$ rio de 08h00 aG s  11h00,  e de 13h00 aG s  16h00h,  pelo  telefone  (65) 3311-
4800/4820/4809, para du$ vidas com relaça-o aos procedimentos administrativos.

22.2 Este  edital  e  seus  anexos  estara- o  disponí$veis  na  pa$ gina  da  internet  do  municí$pio  de  Tangara$  da  Serra-
www.tangaradaserra.mt.gov.br.

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

231.1 Ao protocolar o envelope de certame, fica subentendido que a interessada conhece todas as condiço- es estabelecidas
no presente edital, e seus anexos.

23.2 A participaça- o neste processo implica na aceitaça- o de todos os termos deste Edital.

231.3 A  proponente  e$  responsa$ vel  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informaço- es  prestadas  e  dos  documentos
apresentados em qualquer fase  do processo.  A falsidade de qualquer documento  apresentado ou a  inveracidade das
informaço- es nele contidas implicara$  a imediata desclassificaça-o da proponente que o tiver apresentado, ou, a rescisa-o do
pacto, sem prejuí$zo das demais sanço- es cabí$veis.

23.4 A CPL solicitara$ , em qualquer e$poca ou oportunidade, informaço- es complementares, se julgar necessa$ rio.
23.4.1 As participantes intimadas a prestar quaisquer esclarecimentos adicionais devera- o fazeE -lo no prazo determinado
pelo Presidente da CPL, sob pena de desclassificaça- o.

23.5 O desatendimento de exigeEncias formais na- o essenciais na- o importara$  no afastamento da proponente, desde que seja
possí$vel a aferiça- o da sua qualificaça- o e a exata compreensa- o da sua proposta.

23.6 As deciso- es referentes a este processo podera- o ser comunicadas as proponentes por qualquer meio de comunicaça-o
que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicaça- o no Dia$ rio Oficial dos Municí$pios e Dia$ rio Oficial de Contas do
Tribunal de Contas do Mato Grosso.

23.7 Os casos na- o previstos neste Edital sera- o decididos pelo Presidente da Comissa-o Permanente de Licitaça- o – CPL,
subsidiada  tecnicamente  pela  Secretaria  Municipal  de  Coordenaça- o  e  Planejamento  para  a  avaliaça-o  da  qualificaça-o
te$ cnica geral e pela Procuradoria Geral Municipal com base no ordenamento jurí$dico vigente.

23.8 E�  facultado aG  CPL, ou aG  autoridade superior, em qualquer fase do processo do certame, promover diligeEncias com
vistas a esclarecer ou a complementar a instruça-o do processo.

23.9 Podera- o ser convidados a colaborar com a CPL, assessorando-a, quando necessa$ rio, profissionais de reconhecida
competeEncia  te$ cnica,  na- o  vinculados direta  ou indiretamente a qualquer das  proponentes,  bem como qualquer outro
servidor do municí$pio de Tangara$  da Serra/MT.
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24 - ANEXOS DO EDITAL DE LICITAÇÃO

24.1 Constitui parte integrante do presente Edital, integrando-o de forma plena, independentemente de transcriça- o:

ANEXO I – TERMO DE REFEREV NCIA;
ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO;
ANEXO III – MINUTA TERMO DE CREDENCIAMENTO;

Municí$pio de Tangara$  da Serra, aos 30 dias do meEs de Maio do ano de dois mil e vinte e dois.

ARIELZO DA GUIA CRUZ 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

MÁRCIO DE OLIVEIRA LOPES
PRESIDENTE DA CPL

PORTARIA Nº 1.960/GP/2021
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Este  edital  encontra-se  juridicamente
analisado e formalmente aprovado, nos
termos  do  Para$ grafo  u$ nico,  do  artigo
38, da Lei 8.666/93.

____________________________________________
LUAN VANZETTO

Procurador do Município
OAB/MT 27.160-0
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA 

1- OBJETO:
1.1.  O  presente  Termo  de  RefereEncia  tem  como  finalidade  realizar  o CREDENCIAMENTO  de
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL,
INTERESSADAS  EM  PROCEDER  A  CONCESSÃO  DE  EMPRÉSTIMO  PESSOAL,  MEDIANTE  A
CONSIGNAÇÃO  EM  FOLHA  DE  PAGAMENTO,  PARA  SERVIDORES  ATIVOS  (EFETIVOS),
INATIVOS  e  PENSIONISTAS,  SEM  QUAISQUER  ÔNUS  PARA  O  MUNICÍPIO  DE  TANGARÁ  DA
SERRA-MT, nos termos da Lei nº 4.595 de 31 de dezembro de 1964, nas condiço- es e caracterí$sticas
a seguir descritas:
1.2. O credenciamento de Interessados em proceder a concessa-o de empre$stimo pessoal, mediante a
consignaça-o em folha de pagamento, objeto deste termo de refereEncia, tem amparo legal disposto na
Lei nº 8.666/1993 e suas alteraço- es e no Decreto Municipal nº176, de 15 de Abril de 2021 e Decreto
35, de 23 de Fevereiro de 2022.

2- DA JUSTIFICATIVA: O presente Termo de RefereEncia visa o Credenciamento de INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS  AUTORIZADAS  A  FUNCIONAR  PELO  BANCO  CENTRAL  DO  BRASIL,
INTERESSADAS  EM  PROCEDER  A  CONCESSÃO  DE  EMPRÉSTIMO  PESSOAL,  MEDIANTE  A
CONSIGNAÇÃO  EM  FOLHA  DE  PAGAMENTO,  PARA  SERVIDORES  ATIVOS  (EFETIVOS),
INATIVOS e PENSIONISTAS, sem quaisquer oE nus para a Prefeitura Municipal de Tangara$  da Serra-
MT.
O Chamamento Pu$ blico de Instituiço- es Financeiras e$  de fundamental importaEncia por valorizar a
pluralidade de instituiço- es financeiras concessoras de empre$stimos consignados, considerando que
a  multiplicidade  de  instituiço- es  pode  gerar  melhores  taxas  e  condiço- es  de  empre$stimos  aos
servidores desta Municipalidade. 

3 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
3.1. Podem  participar  deste  Credenciamento  todas  as  instituiço- es  financeiras  que  atendam  em
todas as Unidades Federativas do Brasil e que tenham ageEncia fí$sica no Municí$pio de Tangara$  da
Serra/MT, que preencherem todos os requisitos exigidos neste Termo de RefereEncia (Artigo 10, §1°,
III, ‘c’, do Decreto Municipal n. 176/2021), concordando expressamente com as normas, termos e
condiço- es fixadas pela Prefeitura Municipal de Tangara$  da Serra-MT.
3.2. E�  vedada a apresentaça-o de mais de uma proposta de habilitaça-o neste Credenciamento.
3.3. As instituiço- es financeiras interessadas podera-o protocolar inscriça-o para o credenciamento, a
partir da publicaça-o do extrato do Edital de Credenciamento.
3.4. O  credenciamento  permanecera$  aberto  a  qualquer  instituiça-o  que  preencha  os  requisitos
exigidos  neste  Edital  mediante  a  apresentaça-o  da  documentaça-o  exigida  na  vigeEncia  deste
credenciamento.
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NÃO  PODERÃO  PARTICIPAR  DESTE  CREDENCIAMENTO:  A)  Instituiço- es  financeiras  que
estiverem  em  processo  de  faleEncia,  insolveEncia  ou  liquidaça-o;  B)  Instituiço- es  financeiras  que
tenham sido declaradas inidoE neas para contratar com qualquer o$ rga-o ou entidade da Administraça-o
Pu$ blica de qualquer Poder  ou esfera de Governo;  c)Incluir  demais  vedaço- es previstas  na Lei  n.
8.666/93. 

4 – DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA O CREDENCIAMENTO
a) co$ pias do estatuto ou do contrato social devidamente registrado; 
b) Prova de inscriça-o no Cadastro Nacional de Pessoas Jurí$dicas e o caso; 
c) prova de regularidade fiscal com a Fazenda Federal e com a Dí$vida Ativa da Unia-o, mediante
apresentaça-o da Certida-o Conjunta de De$bitos relativos a tributos federais e Dí$vida Ativa da Unia-o
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
d) prova de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual do domicí$lio ou sede da consignata$ ria e com
a Fazenda Estadual de Mato Grosso, pelos o$ rga-os competentes;
e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
f)  Prova  de  inexisteEncia  de  de$bitos  inadimplidos  perante  a  justiça  do  trabalho,  mediante  a
apresentaça-o de certida-o negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Tí$tulo VII-A da
Consolidaça-o das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
g) prova de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal do domicí$lio ou sede da consignata$ ria e
com a Fazenda Municipal de Tangara$  da Serra-MT, expedida pelo o$ rga-o competente.
h)  No  caso  das  cooperativas  de  cre$dito  constituí$das  por  servidores  pu$ blicos,  aplica-se,  no  que
couberem, as disposiço- es contidas nos incisos deste item. 
i) apresentar certificado de autorizaça-o de funcionamento expedida pelo Banco Central;
j) possuir ageEncia ou sucursal com representaça-o legal, estabelecida no Municí$pio de Tangara$  da
Serra-MT, com o respectivo alvara$  de funcionamento, apresentando co$ pia do contrato de mandato; 
l) contato (telefone e e-mail) de, no mí$nimo, treEs representantes, sendo um municipal;

5– PERCENTUAL DE DESCONTO e PRAZO DO EMPRÉSTIMO PERCENTUAL: 
5.1. A soma mensal das consignaço- es facultativas de cada servidor na-o podera$  exceder ao valor
equivalente  a  40 % (quarenta  por  cento)  do valor  da remuneraça-o,  do subsí$dio,  do  sala$ rio,  do
provento ou da pensa-o do consignado.
5.2. Sera$  admitida a liberaça-o de margem de 5% (cinco) por cento do consigna$vel prevista neste
item, destinada para saque por meio de carta-o de cre$dito, amortizaça-o de cre$dito rotativo oriundo
da  utilizaça-o  de  carto- es  de  cre$ditos  concedidos  por  instituiço- es  financeiras  credenciadas  como
consignata$ rias, respeitada a resoluça-o nº 4.549/2017.
5.3.  Nas operaço- es de cre$ditos,  os  nu$ meros de prestaço- es na-o podera$  exceder:  a) 144 (cento e
quarenta e quatro) parcelas mensais e sucessivas para novas operaço- es; b) 144 (cento e quarenta e
quatro)  parcelas mensais e sucessivas para operaço- es  de renegociaço- es;  c)  A taxa de juros na-o
podera$  ser  superior  a  3%  (treEs)  por  cento  ao  meEs,  devendo  expressar  o  custo  efetivo  do
empre$stimo.
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6- DO PROCESSAMENTO 
6.1 - O procedimento para credenciamento sera$  realizado mediante processo licitato$ rio, composto
pelas seguintes fases:
a) Divulgaça-o do Chamamento; 
b) Apo$ s a divulgaça-o o perí$odo de credenciamento sera$  de ….. ( ) meses, a partir da data do presente
edital; 
c) Ana$ lise da habilitaça-o;
d) Homologaça-o de cada credenciamento pela autoridade ma$xima do Municí$pio;
e) Contrataça-o. 

7. REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO
7.1. O  interessado  devera$  apresentar  a  CARTA  PROPOSTA  DA  ADESAJ O/REQUERIMENTO  DE
CREDENCIAMENTO conforme anexo I, acompanhado dos documentos de habilitaça-o mencionados
neste termo de refereEncia.
8 DA AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS
8.1. Os  documentos  sera-o  apreciados  pela  Comissa-o  Permanente  de  Licitaça-o,  designada  pelo
Municí$pio, no dia e hora estabelecidos no edital de chamamento.
8.2. O resultado sera$  divulgado no site da www.tangaradaserra.mt.gov.br.

9- DO CREDENCIAMENTO: 
9.1. Atendidas todas as condiço- es previstas neste Termo de RefereEncia e no Edital de Chamamento
Pu$ blico, a Instituiça-o Financeira estara$  apta a firmar Credenciamento com a Prefeitura Municipal de
Tangara$  da  Serra-MT,  com  objetivo  de  operar  nos  termos  de  sua  proposta  e  nas  condiço- es
estabelecidas para a concessa-o de empre$stimos consignados em folha de pagamento aos servidores
pu$ blicos desta Municipalidade.
9.1.1. A  Instituiça-o  Financeira  que  tiver  o  requerimento  de  Credenciamento  deferido  sera$
convocada para, no prazo estabelecido no edital do chamamento pu$ blico, contados do recebimento
da convocaça-o, para assinar o Termo de Credenciamento, sob pena de caracterizar sua desisteEncia
do ato.

10. DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO
10.1. A  vigeEncia  do  Termo  de  Credenciamento  a  ser  firmado  com  a  interessada  sera$  de  60
(sessenta)  meses,  contados  a  partir  de  data  da  publicaça-o  do  extrato  no  Dia$ rio  Oficial  dos
Municí$pios, na forma do artigo 57, inciso II da Lei nº. 8.666/1993.
10.2. Finalizada a vigeEncia do credenciamento de uma CONSIGNATA� RIA, caso esta na-o realize a
renovaça-o  do  credenciamento,  sera-o  suspensas  as  autorizaço- es  para  novas  consignaço- es,
permanecendo apenas os serviços de repasse das consignaço- es ja$  efetivadas ate$  o prazo de sua
quitaça-o, ate$  que esta efetue novo credenciamento.
10.3. Dentro do prazo de vigeEncia, sera$  permitido o credenciamento, a qualquer tempo, de qualquer
interessada que preencha os requisitos e exigeEncias deste termo de refereEncia.
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11 – CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
11.1- Na  contrataça-o  de  empre$stimo  pessoal,  firmada  pelos  servidores  junto  aG s  instituiço- es
financeiras credenciadas na forma deste edital, devera-o ser observadas as  normas editadas pelo
Conselho Moneta$ rio  Nacional  –  CMN e  pelo  Banco Central  do  Brasil,  bem  como as  disposiço- es
pertinentes do Co$ digo Civil e legislaça-o correlata. 
11.2 - A contrataça-o de empre$stimo constitui operaça-o firmada exclusivamente entre a instituiça-o
financeira e o beneficia$ rio, cabendo unicamente a essas partes zelarem pelo seu cumprimento. 
11.3 - Cada servidor ficara$  responsa$vel, direta e individualmente, pelo conveEnio que assinar com a
instituiça-o financeira que escolher e pelos atos que expressamente autorizar ou consentir. Por sua
vez, a instituiça-o financeira por ele contratada respondera$  pelo descumprimento da legislaça-o e por
qualquer dano ou prejuí$zo reclamado pelo beneficia$ rio. 
11.4 - O Municí$pio de Tangara$  da Serra/MT na-o respondera$ , em nenhuma hipo$ tese, pelos de$bitos
contratados  por  seus  servidores,  nem  pelas  condiço- es  oferecidas  pela  instituiça-o  financeira,
restringindo sua responsabilidade aG  mera averbaça-o dos valores autorizados pelo beneficia$ rio e ao
repasse aG  instituiça-o financeira em relaça-o aG s operaço- es livremente convencionadas. 
11.5- A  instituiça-o  financeira  devera$  cumprir  as  obrigaço- es  previstas  neste  instrumento
convocato$ rio e no futuro conveEnio a ser firmado com o servidor. 
11.6- No caso de descumprimento das condiço- es deste credenciamento ou de infraça-o aG s cla$usulas
do  conveEnio,  o  Municí$pio  de  Tangara$  da  Serra/MT  podera$  promover  o  descredenciamento  da
instituiça-o financeira, na-o permitindo novos conveEnios, pore$m respeitando os ja$  firmados ate$  que se
finalizem as parcelas vincendas ou se proceda aG  quitaça-o antecipada, sem prejuí$zo da aplicaça-o das
sanço- es previstas na legislaça-o federal e municipal incidente. 
11.7-  Nos  casos  em  que  na-o  se  processar  o  pagamento  por  força  de  afastamento  ou  qualquer
situaça-o  funcional  que  acarrete  a  exclusa-o  do  servidor  da  folha,  fica  o  Municí$pio  eximido  de
qualquer responsabilidade quanto a na-o efetuaça-o do desconto. 
11.8 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento na-o justificados, provocados exclusivamente
pela Administraça-o, o valor devido devera$  ser acrescido de atualizaça-o financeira, e sua apuraça-o se
fara$  desde a data de seu vencimento ate$  a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora sera-o
calculados  aG  taxa de 0,5% (meio  por  cento)  ao  meEs,  ou  6% (seis  por  cento)  ao  ano,  mediante
aplicaça-o  da  seguinte  fo$ rmula:  I=  (TX/100)  EM  =  I  x  N  x  VP,  onde:  I  =  I�ndice  de  atualizaça-o
financeira; TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos morato$ rios; N = Nu$ mero
de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela em
atraso.
11.9  -  O  cre$dito  do  empre$stimo  concedido  devera$  ser  feito,  obrigatoriamente,  em  conta  de
titularidade do consignado e na instituiça-o financeira deliberada pelo consignado.

12 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
12.1- Na-o correra$  nenhuma despesa a cargo do Municí$pio. 
12.2- O Municí$pio de Tangara$  da Serra/MT apenas repassara$  aG  Instituiça-o Financeira credenciada os
valores  descontados  em folha de pagamento decorrente  dos  cre$ditos  concedidos  em data  a ser
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firmada  pelas  partes  nos  instrumentos  contratuais,  o  total  dos  valores  averbados  e,  quando
ultrapassar o prazo, repassar com os encargos devidos. 

13 – DO CONTRATO 
13.1- Concluí$do o credenciamento,  as Instituiço- es Financeiras sera-o convocadas para celebrar o
Contrato para Prestaça-o de serviços, conforme Minuta constante neste termo de refereEncia Anexo I.

14 – DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: 
14.1  -  Zelar  pelo  cumprimento  rigoroso  das  normas,  cla$usulas  e  condiço- es  estabelecidas  neste
contrato, bem como as que sejam editadas pelas autoridades competentes e fiscalizato$ rias;
14.2 - Respeitar e fazer respeitar a legislaça-o pertinente, em especial os decretos municipais que
regulamentam a mate$ria;
14.3 - Respeitar o limite legal para a margem consigna$vel emitida expressamente pelo Municí$pio.
14.3.1 - A soma mensal das consignaço- es facultativas de cada servidor na-o podera$  exceder a valor
equivalente  a  40%(quarenta  por  cento)  do  valor  da  remuneraça-o  do  subsí$dio,  do  sala$ rio,  do
provento ou da pensa-o do consignado.
14.3.2 -  Sera$  admitida a liberaça-o da margem de 5%(cinco por cento) do consigna$vel prevista no
caput deste artigo,  destinada para saque por meio de carta-o de cre$dito,  amortizaça-o  de cre$dito
rotativo  oriundo  da  utilizaça-o  de  carto- es  de  cre$ditos  concedidos  por  instituiço- es  financeiras
credenciadas como consignata$ rias, respeitada a resoluça-o nº 4.549 de 2017.
14.3.3 - Os limites ficam condicionados a eventuais alteraço- es da Legislaça-o Municipal.
14.4  - Na-o  cobrar  valores  e  encargos  excedentes  na-o  permitidos  em  lei  para  concessa-o  dos
empre$stimos,  tais  como  taxas  de  administraça-o,  comissa-o  de  permaneEncia,  juros  capitalizados
mensais;
14.5 - Permitir ao Municí$pio o acompanhamento e a fiscalizaça-o dos serviços, atrave$s de servidores
designados para este fim;
14.6 - Fornecer aos servidores os formula$ rios de Contrato de Cre$dito Pessoal  (de empre$stimo),
Solicitaça-o de Certida-o de Reserva de Margem Consigna$vel e Autorizaça-o para Desconto em Folha
de  Pagamento,  bem  como  outros  formula$ rios  que  se  fizerem  necessa$ rios  aG  formalizaça-o  das
operaço- es;
14.7-  Providenciar, diretamente com os servidores, co$ pias de seus documentos pessoais, u$ ltimos
contracheques e comprovante de resideEncia, bem como a autorizaça-o expressa do servidor; 
14.8- Manter em seu poder documento original comprobato$ rio da autorizaça-o pessoal do servidor,
a ser apresentado sempre que solicitado, sob pena de notificaça-o; 
14.9-  Encaminhar ate$  o dia 15 (de$cimo quinto) dia de cada meEs,  aG  Coordenadoria  de Pessoal  e
Recursos  Humanos,  relaça-o  dos  contratos  liberados  contendo  o  nome  completo  e  nu$ mero  da
matrí$cula dos servidores, os valores das prestaço- es a serem consignadas, meEs de iní$cio e te$rmino,
juntamente com o valor global devido e data de vencimento do mesmo, repassados na forma do
item 15.4 deste documento. 
14.10. Disponibilizar, mensalmente, as condiço- es gerais do empre$stimo, com as taxas de juros pre$ -
fixados, atrave$s de tabelas, caso solicitado; 
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14.11. Executar  os  serviços  em  absoluto  sigilo,  por  seus  prepostos,  ficando,  assim,  vedada  a
divulgaça-o, por qualquer modo e a qualquer tí$tulo, sem pre$via e expressa autorizaça-o do Municí$pio,
de qualquer dado ou informaça-o a que tiver acesso; 
14.12.  E�  de responsabilidade exclusiva e integral do credenciado a utilizaça-o de pessoal  para a
execuça-o do objeto, incluí$dos os encargos trabalhistas, previdencia$ rios, sociais, fiscais e comerciais
resultantes de  ví$nculo empregatí$cio,  cujo oE nus e obrigaço- es  em nenhuma hipo$ tese  podera-o  ser
transferidos para o Municí$pio; 
14.13. A efetuaça-o de desconto em desacordo com o presente contrato,  ensejara$  em notificaça-o
emitida  pelo  Municí$pio,  garantindo-se,  em  qualquer  hipo$ tese,  a  oportunidade  de  a  instituiça-o
financeira apresentar esclarecimentos; 
14.14. Divulgar, mensalmente, as condiço- es gerais do empre$stimo, com as taxas de juros prefixados,
atrave$s de tabelas;  
14.15. Informar ao Municí$pio no prazo de ate$  05 (cinco) dias da assinatura do termo de adesa-o
conta banca$ ria em nome da instituiça-o para a qual sera-o transferidos os pagamentos mensais; 
14.16.  Fica proibido o acesso de representante, agente, promotor ou corretor a serviço de entidade
consignata$ ria, nas dependeEncias dos o$ rga-os da Administraça-o Direta e Auta$ rquica para divulgar,
distribuir material publicita$ rio e ou efetuar a venda de produto e serviço a ser descontado em folha
de pagamento dos servidores pu$ blicos;
14.17. Anualmente, no meEs em que se deu o credenciamento, ou quando exigido pela Administraça-o
Pu$ blica,  a  entidade  consignata$ ria  devera$ ,  conforme  sua  natureza  jurí$dica,  reapresentar  os
documentos exigidos para credenciamento.
14.18.  Dar cieEncia pre$via ao beneficia$ rio, no mí$nimo, das seguintes informaço- es:
I - valor total com e sem juros; 
II - taxa efetiva mensal e anual de juros; 
III  - todos  os  acre$scimos  remunerato$ rios,  morato$ rios  e  tributa$ rios  que  eventualmente  incidam
sobre o valor do cre$dito contratado; 
IV - valor, nu$ mero e periodicidade das prestaço- es; 
V - soma total a pagar com o empre$stimo pessoal ou carta-o de cre$dito; 
VI - data do iní$cio e fim do desconto.
14.19.- A taxa de juros na-o podera$  ser superior a 3% (treEs por cento) ao meEs, devendo expressar o
custo efetivo do empre$stimo (artigo 6° do Decreto).
14.20. As instituiço- es financeiras podera-o possuir ate$  quatro co$ digos de desconto de empre$stimos
em folha de pagamento.
14.21. Manter atualizadas as informaço- es cadastrais referentes aG  sua situaça-o jurí$dica, localizaça-o,
conta banca$ ria e representante legal para firmar documentos em seu nome.
14.22.  Caso a instituiça-o tenha interesse na revalidaça-o de seu credenciamento, reapresentar, 15
(quinze)  dias  antes  do  te$rmino  do  contrato,  solicitaça-o  de  prorrogaça-o  instruí$da  com  toda  a
documentaça-o exigida para seu credenciamento. 1
14.23.  Comunicar as  suspenso- es  ou cancelamentos  de consignaça-o  requeridos  pelos  servidores
consignantes.
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14.24.  Observar a periodicidade fixada pela CONCEDENTE para a entrada e processamento dos
pedidos de consignaça-o.
14.25. Ressarcir  ao  Tesouro  do  Municí$pio  os  valores  que  lhe  tenham  sido  creditados
indevidamente.
14.26. Responsabilizar-se pelas informaço- es funcionais prestadas pelos servidores para os quais
solicitar que sejam promovidas averbaço- es de consignaça-o, nos termos da legislaça-o vigente.
14.27. Manter,  aG  disposiça-o  da  CONCEDENTE  e  dos  seus  servidores  pu$ blicos,  uma  central  de
atendimento, com pessoal qualificado, capaz de dirimir du$ vidas e atender as necessidades urgentes
surgidas, inclusive com telefone de atendimento.
14.28.  Manter,  durante  a  vigeEncia  do  contrato,  sede  ou  sucursal  no  Municí$pio  de  Tangara$  da
Serra/MT, para melhor atender aos servidores, na forma do artigo 10, § 1º, II alí$nea “a”, e “c” do
Decreto Municipal nº 176/21.

15– DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 
Compete ao MUNICI�PIO: 
15.1. Repassar a CREDENCIADA o fluxo operacional para efetivaça-o dos descontos das operaço- es de
empre$stimos e/ou financiamentos pessoais a serem contraí$dos pelos Servidores (as) Pu$ blicos (as)
Municipais do MUNICI�PIO;
15.2. Receber mensalmente da CREDENCIADA, ate$  o dia 15 (quinze) de cada meEs relato$ rio contendo
as informaço- es dos servidores contratantes (nome e matrí$cula), valor das prestaço- es e prazos das
operaço- es de empre$stimos e/ou financiamentos realizados, com indicaça-o do nu$ mero de parcelas
vencidas e a vencer.
15.3. Realizar mensalmente os descontos nas respectivas folhas de pagamento dos Servidores do
MUNICI�PIO que possuí$rem margem consigna$vel, constante na informaça-o de remessa enviada pela
CREDENCIADA os quais contraí$ram empre$stimos e/ou financiamentos pessoais;
15.4. Creditar  a  CREDENCIADA  mensalmente,  ate$  o  10°  dia  do  meEs  subsequente,  o  montante
respectivo das prestaço- es informadas nas remessas enviadas pela CREDENCIADA ao MUNICI�PIO,
relativo aos valores consignados e descontados dos Servidores (as)  Pu$ blicos (as) Municipais do
MUNICI�PIO que efetuaram operaço- es de empre$stimo e/ou financiamento pessoal;
15.5. Informar a CREDENCIADA, em ate$  10 dias,  quando houver exoneraça-o do (a) Servidor (a)
Pu$ blico (a) Municipal do Municí$pio, que possui operaça-o de cre$dito em vigor, bem como eventuais
licenças na-o remuneradas do (s) Servidor (es);
15.6. No  caso  de  exoneraça-o  ou  pedido  de  exoneraça-o  pelo  Servidor  Pu$ blico,  o  MUNICI�PIO
responsabiliza-se por reter a parcela do respectivo valor mensal consignado ate$  referida data. Neste
caso, mediante informaça-o do MUNICI�PIO, a operaça-o tera$  sua finalidade alterada, substituindo a
forma de pagamento de consignaça-o em folha para de$bito em conta corrente do Servidor Pu$ blico ou
outra forma que for acordado com o cliente, mantendo as demais condiço- es inalteradas;
15.7. A  qualquer  momento  e  sempre  que  houver  qualquer  alteraça-o  dos  dados  cadastrais  dos
Servidores,  o  MUNICI�PIO compromete-se a  informar a INSTITUIÇAJ O BANCA� RIA/FINANCEIRA,  o
nome do (s) Servidor (es), bem como, informar quais foram as alteraço- es nos dados cadastrais do
(s) Servidor (es);
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15.8. O MUNICI�PIO compromete-se a indeferir pedido efetuado por Servidor sem a aquiesceEncia da
INSTITUIÇAJ O  BANCA� RIA/FINANCEIRA,  de  cancelamento  das  averbaço- es  das  prestaço- es  do
empre$stimo, ate$  o integral pagamento do empre$stimo.
15.9. Informar aG  CREDENCIADA, conforme solicitaça-o do servidor, se o mesmo apresenta ou na-o
margem consigna$vel, ou seja, se e$  possí$vel ou na-o efetuar desconto em folha de pagamento.
15.10. O Municí$pio de Tangara$  da Serra/MT na-o sera$  responsa$vel solida$ rio, nem mesmo garantidor
das obrigaço- es financeiras assumidas pelos servidores pu$ blicos em decorreEncia da concessa-o de
empre$stimos consignados em folha de pagamento pelas instituiço- es financeiras credenciadas na
forma deste contrato, obrigando-se apenas e ta-o somente a:
a) Manter atualizados os dados cadastrais relativos aos servidores pu$ blicos; 
b) Qualquer alteraça-o na conta corrente indicada para repasse dos valores descontados na folha de
pagamento dos servidores pu$ blicos consignados cabera$  ao convenente atualizar imediatamente o
cadastro no Municí$pio;
15.11. Fica vedado ao Poder Pu$ blico municipal indicar, aG s instituiço- es financeiras, servidores que
pretendam obter  cre$dito,  nem transformar tal  espe$cie  de atividade em tarefa da Administraça-o
Pu$ blica, por tratar-se de uma relaça-o eminentemente privada entre a pessoa fí$sica do servidor e a
instituiça-o  financeira.  Na-o  cabe a  Administraça-o  Pu$ blica  figurar  como intermedia$ rio  da relaça-o
comercial.

16. DAS RESPONSABILIDADES
16.1.  A CONVENENTE e$  responsa$vel  por ressarcimentos  ou indenizaço- es,  no caso de descontos
indevidos  ou  benefí$cios  na-o  concedidos,  pleiteados  administrativa  ou  judicialmente  por  seus
consignantes.  16.2.  A  CONCEDENTE  na-o  se  responsabilizara$  por  compromissos  de  natureza
pecunia$ ria assumidos pelos seus servidores com a CONVENENTE, nem pela consignaça-o, nos casos
de desligamento do servidor consignante de seus quadros de pessoal ou insuficieEncia de limite de
margem consigna$vel.

17 – PENALIDADES 
17.1. A partir do Credenciamento das INSTITUIÇOJ ES FINANCEIRAS, em caso de descumprimento da
legislaça-o,  ocorrendo  inexecuça-o  total  ou  parcial  do  contrato  firmado,  a  Administraça-o  podera$
aplicar aG s CONSIGNATA� RIAS credenciados, conforme a gravidade do caso, as penalidades previstas
nos artigos 81 a 88, da Lei de isolada ou cumulativamente, quais sejam: 17.1.1. Multa de mora no
percentual  correspondente  a  5%  (cinco  por  cento)  por  dia  de  atraso  no  cumprimento  das
obrigaço- es assumidas, incidente sobre o valor da Unidade Padra-o Fiscal-UPM (Decreto Municipal nº
606/2021),  ate$  a  data  do efetivo adimplemento,  respeitando o limite  de 10% sobre o valor do
Contrato.
17.1.2. A multa morato$ ria sera$  aplicada a partir do 2º (segundo) dia u$ til da inadimpleEncia, contado
da data definida para o regular cumprimento da obrigaça-o. 1
7.2. Multa de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor da Unidade Padra-o FISCALUPM (Decreto
Municipal  nº  606/2021),  no  caso de  inexecuça-o  parcial  do  objeto  contratado,  sem  embargo  de
indenizaça-o dos prejuí$zos porventura causados ao CONTRATANTE.
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17.3. Multa de 10% incidente sobre o valor da Unidade Padra-o FISCAL-UPM (Decreto Municipal nº
606/2021) no caso de inexecuça-o total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias
corridos,  contado da comunicaça-o oficial,  sem embargo de indenizaça-o dos prejuí$zos porventura
causados ao CONTRATANTE.
17.4. Decorridos 30 (trinta) dias corridos sem que a CONTRATADA tenha iniciado a prestaça-o da
obrigaça-o assumida, estara$  caracterizada a inexecuça-o contratual, ensejando a sua rescisa-o.
17.5. A aplicaça-o de multa por inexecuça-o contratual independe da multa morato$ ria eventualmente
aplicada ou em fase de aplicaça-o, sendo aplica$ vel cumulativamente.
17.6.  Pela  inexecuça-o  parcial  ou  total  das  condiço- es  estabelecidas  neste  ato  convocato$ rio,  a
Prefeitura Municipal de Tangara$  da Serra podera$ ,  garantida a pre$via defesa, aplicar,  tambe$m, as
seguintes sanço- es:
17.6.1. adverteEncia;
17.6.2 Suspensa-o tempora$ ria do direito de licitar e contratar com o Municí$pio de Tangara$  da Serra
pelo prazo de 2 anos;
17.7. A  aplicaça-o  das  sanço- es  previstas  neste  instrumento  sera$  precedida  de  Processo
Administrativo  em que sera-o  assegurados  aG  CONSIGNATA� RIA o contradito$ rio  e  a  ampla  defesa,
observados o procedimento e os prazos previstos na Lei Federal 8.666/93.

18 - DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA E DO DESCREDENCIAMENTO 
18.1. Ale$m das penalidades previstas na Lei n. 8.666/93, consoante Decreto Municipal nº 176/21
artigos (13, 14,15 e 16), a entidade consignata$ ria sera$  suspensa temporariamente, enquanto na-o
regularizada a causa da suspensa-o, quando:
18.1.1. constatar-se irregularidade no cadastramento, recadastramento ou em processamento de
consignaça-o;
18.1.2. deixar de prestar informaço- es ou esclarecimentos nos prazos solicitados pela Administraça-o
Pu$ blica;
18.1.3.  na-o  comprovar  ou deixar  de  atender  aG s  exigeEncias  legais  ou  normas estabelecidas pela
Administraça-o Pu$ blica;
18.1.4. deixar  de  efetuar  o  ressarcimento  ao  consignado  de  valores  cobrados  a  maior  ou
indevidamente  descontados,  no  prazo  ma$ximo  de  trinta  dias,  contados  da  constataça-o  da
irregularidade;
18.1.5. na-o  informar no sistema  de informa$ tica  especí$fico  de  consignaço- es  facultativas  o  saldo
devedor a pedido do servidor, em ate$  cinco dias u$ teis, contados da data da solicitaça-o;
18.1.6. na-o providenciar a liquidaça-o do contrato e liberaça-o da margem consigna$vel apo$ s quitaça-o
antecipada efetuada pelo servidor, em ate$  dois dias u$ teis, contados da data do pagamento; e
18.1.7. tomar  medidas  de  cobrança  extrajudicial  ou  judicial  contra  servidor  sem  que  haja
certificaça-o da na-o ocorreEncia de inadimplemento, mediante verificaça-o pre$via e minuciosa ana$ lise
dos arquivos especí$ficos fornecidos pela Secretaria Municipal da Administraça-o.
18.2. A entidade consignata$ ria sera$  suspensa pelo perí$odo de seis a doze meses quando:
18.2.1. ceder a terceiros, a qualquer tí$tulo, rubricas de consignaça-o;
18.2.2. permitir que terceiros procedam aG  averbaça-o de consignaço- es;
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18.2.3. utilizar rubricas para descontos na-o previstos neste Decreto;
18.2.4. for constatada a pra$ tica de custos financeiros acima do limite ma$ximo estabelecido pela
Administraça-o Pu$ blica; e
18.2.5. reincidir em quaisquer pra$ ticas vedadas pelo artigo anterior.
18.3. A entidade consignata$ ria sera$  descredenciada nas hipo$ teses de:
18.3.1. reincideEncia ou habitualidade em pra$ ticas que impliquem sua suspensa-o; e
18.3.2. pra$ tica comprovada de ato lesivo ao servidor ou aG  Administraça-o Pu$ blica, mediante fraude,
simulaça-o ou dolo.
18.3.3. O consignado ficara$  impedido, pelo perí$odo de ate$  60 (sessenta) meses, de incluir novas
consignaço- es em folha de pagamento quando constatada, em processo administrativo, assegurada a
ampla defesa e o contradito$ rio, pra$ tica de irregularidade consistente em fraude, simulaça-o ou dolo,
relativa  ao sistema de consignaço- es.  § UN NICO- Apesar das sanço- es  estipuladas,  a  Administraça-o
Pu$ blica se compromete em continuar a promover as averbaço- es e descontos nos contracheques de
seus servidores,  bem como no repasse em favor das consignata$ rias,  relativas aG s consignaço- es ja$
contratadas  e  efetivadas  com  os  seus  servidores,  ate$  a  sua  integral  liquidaça-o  junto  aG s
consignata$ rias.

19- DA RESCISÃO 
19.1. O presente Credenciamento podera$  ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer tempo,
manifestaça-o formal da parte interessada, com antecedeEncia mí$nima de 30 (trinta), a fim de que,
nesse  prazo,  sejam  complementadas  as  solicitaço- es  de  empre$stimo  encaminhadas  e  aprovadas,
mantendo-se,  pore$m,  em  pleno  vigor  as  obrigaço- es  assumidas  ate$  a  efetiva  liquidaça-o  dos
empre$stimos anteriormente concedidos, sem que seja devida qualquer indenizaça-o aG s partes.
19.2.  O  presente  Credenciamento  podera$ ,  ainda,  ser  rescindido  unilateralmente,
independentemente de aviso ou notificaça-o judicial ou extrajudicial,  nos casos de: a) extinça-o ou
liquidaça-o  de  qualquer  dos  partí$cipes;  b)  exigeEncia  legal  ou  regulamentar  que  impossibilite  a
continuidade deste Credenciamento; c) nos demais casos previstos em lei, em especial, a Lei Federal
8.666/93.
19.3. Em caso de revogaça-o total ou parcial da legislaça-o de regeEncia (Art.66 Lei Complementar
Municipal  nº  006/1994,  Decreto  Municipal  nº  176/21 e  Decreto  035/22 ),  ou de expediça-o  de
qualquer ato administrativo que suspenda ou impeça o registro de novas consignaço- es,  aquelas
existentes  sera-o  mantidas  pelos  intervenientes  consignantes,  ate$  o  cumprimento  total  das
obrigaço- es pactuadas entre a consignata$ ria e o consignante.

20 DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO: 
20.1. A  fiscalizaça-o,  assim  como  a  gesta-o  do  Credenciamento  celebrado  entre  a  Instituiça-o
Financeira  e  a  Prefeitura  Municipal  de  Tangara$  da  Serra-MT,  sera$  realizada  por  servidor
formalmente designado para a funça-o, pertencente ao quadro de servidores da Secretaria Municipal
de Administraça-o (Gesta-o de Recursos Humanos) e Secretaria de Fazenda, a quem cabera$  fiscalizar,
acompanhar e verificar sua perfeita execuça-o, em todas suas fases.
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20.2. O Gestor devera$  realizar procedimentos de fiscalizaça-o,  bem como adotar as provideEncias
necessa$ rias  ao  fiel  e  perfeito  cumprimento  do  credenciamento,  inclusive  registrando  todas  as
eventuais  ocorreEncias  que  estejam  em  desacordo  com  o  avençado,  tendo  por  paraEmetro  os
resultados  previstos  no  presente  termo  de  credenciamento,  comunicando  aG s  credenciadas  as
provideEncias necessa$ rias aG  sua regularizaça-o, as quais devera-o ser atendidas de imediato.

21 DAS CONDIÇÕES GERAIS: 
21.1. A  apresentaça-o  da  proposta  de  adesa-o  ao  Credenciamento  caracteriza  que  a  Instituiça-o
Financeira  tem conhecimento pleno de todas  as  disposiço- es  e  concorda  expressamente com os
requisitos estabelecidos, com as normas, termos e condiço- es fixadas pela Prefeitura Municipal de
Tangara$  da Serra-MT.

 Tangara$  da Serra – MT, 03 de Maio de 2022. 

Arielzo da Guia Cruz 
Secreta$ rio Municipal de Administraça-o 

Maria Alves de Souza 
Chefe do Departamento de Apoio Administrativo – SAD 
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ANEXO II 

MODELO SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

REF: EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 

A  instituiça-o  financeira  ........................................................................,  inscrita  no  CNPJ  sob  o

nº. .........................................., sediada aG  .........................................................................., bairro ......................., municí$pio

de ............................., por seu representante legal, vem por meio deste, solicitar o Credenciamento, junto

aG  Prefeitura  Municipal  de  Tangara$  da  Serra/MT,  para  CONCESSAJ O  DE  CRE� DITO  PESSOAL,

MEDIANTE CONSIGNAÇAJ O EM FOLHA DE PAGAMENTO, para servidores ativos (efetivos), inativos,

e pensionistas. 

             Tangara$  da Serra-MT, ______de___________________ de 2022.

                           ____________________________________ 

Nome e assinatura do representante RG n°........................................ Carimbo do licitante          
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ANEXO III 

MINUTA TERMO DE CREDENCIAMENTO 

TERMO  DE  CREDENCIAMENTO  QUE  ENTRE  SI
CELEBRAM O MUNICI�PIO DE TANGARA�  DA SERRA/MT
E A INSTITUIÇAJ O FINANCEIRA ………………………………….. 

O MUNICI�PIO DE TANGARA�  DA SERRA/MT, pessoa jurí$dica de direito pu$ blico interno, inscrito no
CNPJ sob o nº 03.788.239/0001-66, com sede administrativa aG   Av. Brasil nº 2.350-N, Bairro Jardim
Europa, Tangara$  da Serra-MT, CEP: 78.300-901, neste ato representado por seu Prefeito Municipal,
Sr. Vander Alberto Masson, brasileiro, casado, portador do RG nº 0391390-2, SSP/MT inscrito no
CPF  sob  nº  432.285.341-20  e  doravante  denominado  CREDENCIANTE,  e  do  outro  lado  a
INSTITUIÇAJ O  FINANCEIRA  ……………………...,  inscrita  no  CNPJ  n°  ...………………...,  com  sede  aG  Rua
…………………….,  neste ato representada pela Sr.ª  …………………..,  portadora  do RG nº ………………….,
inscrita no CPF sob nº ……………………….., doravante denominada CREDENCIADA, para terem entre si
ajustado  o  termo  de  credenciamento  em  epí$grafe,  de  conformidade  com  o  processo  de  nº
…………………., o Edital de Chamamento Pu$ blico nº 008/2022 devidamente homologado, mediante as
cla$usulas e condiço- es seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1.  Constitui  objeto  do  presente  termo,  CREDENCIAMENTO  de  INSTITUIÇOJ ES  FINANCEIRAS
AUTORIZADAS  A  FUNCIONAR  PELO  BANCO  CENTRAL  DO  BRASIL,  INTERESSADAS  EM
PROCEDER A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL, MEDIANTE A CONSIGNAÇÃO EM FOLHA
DE PAGAMENTO, PARA SERVIDORES ATIVOS (EFETIVOS),  INATIVOS E PENSIONISTAS,  SEM
QUAISQUER ÔNUS PARA O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, nos termos da Lei nº 4.595
de 31 de dezembro de 1964, nas condiço- es e caracterí$sticas a seguir descritas:

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: 

2.1 -  Zelar  pelo  cumprimento  rigoroso  das  normas,  cla$usulas  e  condiço- es  estabelecidas  neste
contrato, bem como as que sejam editadas pelas autoridades competentes e fiscalizato$ rias; 
2.2 - Respeitar e fazer respeitar a legislaça-o pertinente,  em especial os decretos municipais que
regulamentam a mate$ria; 
2.3 - Respeitar o limite legal para a margem consigna$vel emitida expressamente pelo Municí$pio.
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2.3.1. A soma mensal das consignaço- es facultativas de cada servidor na-o podera$  exceder a valor
equivalente  a  40%(quarenta  por  cento)  do  valor  da  remuneraça-o  do  subsí$dio,  do  sala$ rio,  do
provento ou da pensa-o do consignado.
2.3.2.  Sera$  admitida a liberaça-o da margem de 5%(cinco por cento) do consigna$vel  prevista no
caput deste artigo,  destinada para saque por meio de carta-o de cre$dito,  amortizaça-o  de cre$dito
rotativo  oriundo  da  utilizaça-o  de  carto- es  de  cre$ditos  concedidos  por  instituiço- es  financeiras
credenciadas como consignata$ rias, respeitada a resoluça-o nº 4.549 de 2017.
2.3.3. Os limites ficam condicionados a eventuais alterações da Legislação Municipal.
2.4  - Na-o  cobrar  valores  e  encargos  excedentes  na-o  permitidos  em  lei  para  concessa-o  dos
empre$stimos,  tais  como  taxas  de  administraça-o,  comissa-o  de  permaneEncia,  juros  capitalizados
mensais; 
2.5 - Permitir ao Municí$pio o acompanhamento e a fiscalizaça-o dos serviços, atrave$s de servidores
designados para este fim; 
2.6  -  Fornecer  aos  servidores  os  formula$ rios  de  Contrato  de  Cre$dito  Pessoal  (de  empre$stimo),
Solicitaça-o de Certida-o de Reserva de Margem Consigna$vel e Autorizaça-o para Desconto em Folha
de  Pagamento,  bem  como  outros  formula$ rios  que  se  fizerem  necessa$ rios  aG  formalizaça-o  das
operaço- es; 
2.7- Providenciar,  diretamente com os servidores,  co$ pias  de seus documentos  pessoais,  u$ ltimos
contracheques e comprovante de resideEncia, bem como a autorizaça-o expressa do servidor; 
2.8- Manter em seu poder documento original comprobato$ rio da autorizaça-o pessoal do servidor, a
ser apresentado sempre que solicitado, sob pena de notificaça-o; 
2.9- Encaminhar  ate$  o  dia  15 (de$cimo quinto)  dia  de  cada  meEs,  aG  Coordenadoria  de  Pessoal  e
Recursos  Humanos,  relaça-o  dos  contratos  liberados  contendo  o  nome  completo  e  nu$ mero  da
matrí$cula dos servidores, os valores das prestaço- es a serem consignadas, meEs de iní$cio e te$rmino,
juntamente com o valor global devido e data de vencimento do mesmo, repassados na forma do
item  3.4 deste documento.
2.10- Disponibilizar, mensalmente, as condiço- es gerais do empre$stimo, com as taxas de juros pre$ -
fixados, atrave$s de tabelas, caso solicitado; 
2.11- Executar  os  serviços  em  absoluto  sigilo,  por  seus  prepostos,  ficando,  assim,  vedada  a
divulgaça-o, por qualquer modo e a qualquer tí$tulo, sem pre$via e expressa autorizaça-o do Municí$pio,
de qualquer dado ou informaça-o a que tiver acesso; 
2.12-  E�  de  responsabilidade exclusiva  e  integral  do  credenciado a  utilizaça-o  de  pessoal  para  a
execuça-o do objeto, incluí$dos os encargos trabalhistas, previdencia$ rios, sociais, fiscais e comerciais
resultantes de  ví$nculo empregatí$cio,  cujo oE nus e obrigaço- es  em nenhuma hipo$ tese  podera-o  ser
transferidos para o Municí$pio; 
2.13- A efetuaça-o  de  desconto em desacordo com o presente  contrato,  ensejara$  em notificaça-o
emitida  pelo  Municí$pio,  garantindo-se,  em  qualquer  hipo$ tese,  a  oportunidade  de  a  instituiça-o
financeira apresentar esclarecimentos; 
2.14- Divulgar, mensalmente, as condiço- es gerais do empre$stimo, com as taxas de juros prefixados,
atrave$s de tabelas; 
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2.15- Informar ao Municí$pio no prazo de ate$  05 (cinco) dias da assinatura do termo de adesa-o conta
banca$ ria em nome da instituiça-o para a qual sera-o transferidos os pagamentos mensais;
2.16 - Fica proibido o acesso de representante, agente, promotor ou corretor a serviço de entidade
consignata$ ria, nas dependeEncias dos o$ rga-os da Administraça-o Direta e Auta$ rquica para divulgar,
distribuir material publicita$ rio e ou efetuar a venda de produto e serviço a ser descontado em folha
de pagamento dos servidores pu$ blicos;
2.17 - Anualmente, no meEs em que se deu o credenciamento, ou quando exigido pela Administraça-o
Pu$ blica,  a  entidade  consignata$ ria  devera$ ,  conforme  sua  natureza  jurí$dica,  reapresentar  os
documentos exigidos para credenciamento.
2.18 - Dar cieEncia pre$via ao beneficia$ rio, no mí$nimo, das seguintes informaço- es: 
I - valor total com e sem juros;
II - taxa efetiva mensal e anual de juros;
III - todos os acre$scimos remunerato$ rios, morato$ rios e tributa$ rios que eventualmente incidam sobre
o valor do cre$dito contratado;
IV - valor, nu$ mero e periodicidade das prestaço- es;
V - soma total a pagar com o empre$stimo pessoal ou carta-o de cre$dito;
VI - data do iní$cio e fim do desconto.
2.19 - A taxa de juros na-o podera$  ser superior a 3% (treEs por cento) ao meEs, devendo expressar o
custo efetivo do empre$stimo (artigo 6° do Decreto).
2.20 - As instituiço- es financeiras podera-o possuir ate$  quatro co$ digos de desconto de empre$stimos
em folha de pagamento.
2.21. Manter atualizadas as informaço- es cadastrais referentes aG  sua situaça-o jurí$dica, localizaça-o,
conta banca$ ria e representante legal para firmar documentos em seu nome.
2.22.  Caso a instituiça-o tenha interesse na revalidaça-o de seu credenciamento, reapresentar,  15
(quinze)  dias  antes  do  te$rmino  do  contrato,  solicitaça-o  de  prorrogaça-o  instruí$da  com  toda  a
documentaça-o exigida para seu credenciamento.
2.23. Comunicar  as  suspenso- es  ou  cancelamentos  de  consignaça-o  requeridos  pelos  servidores
consignantes.
2.24. Observar  a  periodicidade  fixada  pela  CONCEDENTE  para  a  entrada  e  processamento  dos
pedidos de consignaça-o.
2.25. Ressarcir ao Tesouro do Municí$pio os valores que lhe tenham sido creditados indevidamente.
2.26. Responsabilizar-se  pelas  informaço- es  funcionais  prestadas  pelos  servidores  para os quais
solicitar que sejam promovidas averbaço- es de consignaça-o, nos termos da legislaça-o vigente.
2.27. Manter,  aG  disposiça-o  da  CONCEDENTE  e  dos  seus  servidores  pu$ blicos,  uma  central  de
atendimento, com pessoal qualificado, capaz de dirimir du$ vidas e atender as necessidades urgentes
surgidas, inclusive com telefone de atendimento.
2.28. Manter,  durante  a  vigeEncia  do  contrato,  sede  ou  sucursal  no  Municí$pio  de  Tangara$  da
Serra/MT, para melhor atender aos servidores, na forma do artigo 10, § 1º, II alí$nea “a”,  e “c” do
Decreto Municipal nº 176/21.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 
Compete ao MUNICI�PIO: 

3.1. Repassar a CREDENCIADA o fluxo operacional para efetivaça-o dos descontos das operaço- es de
empre$stimos e/ou financiamentos pessoais a serem contraí$dos pelos Servidores (as) Pu$ blicos (as)
Municipais do MUNICI�PIO; 
3.2. Receber mensalmente da CREDENCIADA, ate$  o dia 15 (quinze) de cada meEs relato$ rio contendo
as informaço- es dos servidores contratantes (nome e matrí$cula), valor das prestaço- es e prazos das
operaço- es de empre$stimos e/ou financiamentos realizados, com indicaça-o do nu$ mero de parcelas
vencidas e a vencer.
3.3. Realizar mensalmente os descontos nas respectivas folhas de pagamento dos Servidores do
MUNICI�PIO que possuí$rem margem consigna$vel, constante na informaça-o de remessa enviada pela
CREDENCIADA os quais contraí$ram empre$stimos e/ou financiamentos pessoais;
3.4. Creditar  a  CREDENCIADA  mensalmente,  ate$  o  10°  dia  do  meEs  subsequente,  o  montante
respectivo das prestaço- es informadas nas remessas enviadas pela CREDENCIADA ao MUNICI�PIO,
relativo aos valores consignados e descontados dos Servidores (as)  Pu$ blicos (as) Municipais do
MUNICI�PIO que efetuaram operaço- es de empre$stimo e/ou financiamento pessoal;
3.5. Informar a  CREDENCIADA,  em ate$  10 dias,  quando houver exoneraça-o  do  (a)  Servidor  (a)
Pu$ blico (a) Municipal do Municí$pio, que possui operaça-o de cre$dito em vigor, bem como eventuais
licenças na-o remuneradas do (s) Servidor (es);
3.6. No  caso  de  exoneraça-o  ou  pedido  de  exoneraça-o  pelo  Servidor  Pu$ blico,  o  MUNICI�PIO
responsabiliza-se por reter a parcela do respectivo valor mensal consignado ate$  referida data. Neste
caso, mediante informaça-o do MUNICI�PIO, a operaça-o tera$  sua finalidade alterada, substituindo a
forma de pagamento de consignaça-o em folha para de$bito em conta-corrente do Servidor Pu$ blico ou
outra forma que for acordado com o cliente, mantendo as demais condiço- es inalteradas;
3.7. A  qualquer  momento  e  sempre  que  houver  qualquer  alteraça-o  dos  dados  cadastrais  dos
Servidores,  o  MUNICI�PIO compromete-se a  informar a INSTITUIÇAJ O BANCA� RIA/FINANCEIRA,  o
nome do (s) Servidor (es), bem como, informar quais foram as alteraço- es nos dados cadastrais do
(s) Servidor (es);
3.8. O MUNICI�PIO compromete-se a indeferir pedido efetuado por Servidor sem a aquiesceEncia da
INSTITUIÇAJ O  BANCA� RIA/FINANCEIRA,  de  cancelamento  das  averbaço- es  das  prestaço- es  do
empre$stimo, ate$  o integral pagamento do empre$stimo.
3.9.  Informar aG  CREDENCIADA, conforme solicitaça-o do servidor,  se o mesmo apresenta ou na-o
margem consigna$vel, ou seja, se e$  possí$vel ou na-o efetuar desconto em folha de pagamento. 
3.10. O Municí$pio de Tangara$  da Serra/MT na-o sera$  responsa$vel solida$ rio, nem mesmo garantidor
das obrigaço- es financeiras assumidas pelos servidores pu$ blicos em decorreEncia da concessa-o de
empre$stimos consignados em folha de pagamento pelas instituiço- es financeiras credenciadas na
forma deste contrato, obrigando-se apenas e ta-o somente a:
a) Manter atualizados os dados cadastrais relativos aos servidores pu$ blicos; 
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b) Qualquer alteraça-o na conta-corrente indicada para repasse dos valores descontados na folha de
pagamento dos servidores pu$ blicos consignados cabera$  ao convenente atualizar imediatamente o
cadastro no Municí$pio;
3.11.  Fica vedado ao Poder Pu$ blico municipal indicar,  aG s instituiço- es financeiras, servidores que
pretendam obter  cre$dito,  nem transformar tal  espe$cie  de atividade em tarefa da Administraça-o
Pu$ blica, por tratar-se de uma relaça-o eminentemente privada entre a pessoa fí$sica do servidor e a
instituiça-o  financeira.  Na-o  cabe a  Administraça-o  Pu$ blica  figurar  como intermedia$ rio  da relaça-o
comercial.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO

4.1. A vigeEncia do Termo de Credenciamento a ser firmado com a interessada sera$  de 60 (sessenta)
meses, contados a partir de data da publicaça-o do extrato no Dia$ rio Oficial dos Municí$pios, na forma
do artigo 57, inciso II da Lei nº. 8.666/1993.
4.2. Finalizada  a  vigeEncia  do credenciamento  de  uma CONSIGNATA� RIA,  caso  esta  na-o  realize  a
renovaça-o  do  credenciamento,  sera-o  suspensas  as  autorizaço- es  para  novas  consignaço- es,
permanecendo apenas os serviços de repasse das consignaço- es ja$  efetivadas ate$  o prazo de sua
quitaça-o, ate$  que esta efetue novo credenciamento.
4.3. Dentro do prazo de vigeEncia, sera$  permitido o credenciamento, a qualquer tempo, de qualquer
interessada que preencha os requisitos e exigeEncias deste termo de refereEncia.

CLÁUSULA QUINTA -   DAS RESPONSABILIDADES  

5.1. A  CONVENENTE  e$  responsa$vel  por  ressarcimentos  ou  indenizaço- es,  no  caso  de  descontos
indevidos  ou  benefí$cios  na-o  concedidos,  pleiteados  administrativa  ou  judicialmente  por  seus
consignantes.
5.2. A CONCEDENTE na-o se responsabilizara$  por compromissos de natureza pecunia$ ria assumidos
pelos seus servidores com a CONVENENTE, nem pela consignaça-o, nos casos de desligamento do
servidor consignante de seus quadros de pessoal ou insuficieEncia de limite de margem consigna$vel.

CLÁUSULA SEXTA   – DAS PENALIDADES  

6.1. A partir do Credenciamento das INSTITUIÇOJ ES FINANCEIRAS, em caso de descumprimento da
legislaça-o,  ocorrendo  inexecuça-o  total  ou  parcial  do  contrato  firmado,  a  Administraça-o  podera$
aplicar aG s CONSIGNATA� RIAS credenciados, conforme a gravidade do caso, as penalidades previstas
nos artigos 81 a 88, da Lei de isolada ou cumulativamente, quais sejam:
6.1.1.  Multa de mora no percentual correspondente a 5% (cinco por cento) por dia de atraso no
cumprimento das obrigaço- es assumidas,  incidente sobre o valor da Unidade  Padra-o Fiscal-UPM
(Decreto Municipal nº 606/2021), ate$  a data do efetivo adimplemento, respeitando o limite de 10%
sobre o valor do Contrato.
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6.1.2. A multa morato$ ria sera$  aplicada a partir do 2º (segundo) dia u$ til da inadimpleEncia, contado
da data definida para o regular cumprimento da obrigaça-o.
6.2. Multa  de  5%  (cinco  por  cento)  incidente  sobre  o  valor  da  Unidade  Padra-o  FISCAL-UPM
(Decreto Municipal nº 606/2021), no caso de inexecuça-o parcial do objeto contratado, sem embargo
de indenizaça-o dos prejuí$zos porventura causados ao CONTRATANTE.
6.3. Multa de 10% incidente sobre o valor da Unidade Padra-o FISCAL-UPM (Decreto Municipal nº
606/2021) no caso de inexecuça-o total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias
corridos,  contado da comunicaça-o oficial,  sem embargo de indenizaça-o dos prejuí$zos porventura
causados ao CONTRATANTE.
6.4.  Decorridos 30 (trinta) dias corridos sem que a CONTRATADA tenha iniciado a prestaça-o da
obrigaça-o assumida, estara$  caracterizada a inexecuça-o contratual, ensejando a sua rescisa-o.
6.5. A aplicaça-o de multa por inexecuça-o contratual independe da multa morato$ ria eventualmente
aplicada ou em fase de aplicaça-o, sendo aplica$ vel cumulativamente.
6.6.  Pela  inexecuça-o  parcial  ou  total  das  condiço- es  estabelecidas  neste  ato  convocato$ rio,  a
Prefeitura Municipal de Tangara$  da Serra podera$ ,  garantida a pre$via defesa, aplicar,  tambe$m, as
seguintes sanço- es:
6.6.1. adverteEncia;
6.6.2 Suspensa-o tempora$ ria do direito de licitar e contratar com o Municí$pio de Tangara$  da Serra
pelo prazo de 2 anos; 
6.7. A aplicaça-o das sanço- es previstas neste instrumento sera$  precedida de Processo Administrativo
em  que  sera-o  assegurados  aG  CONSIGNATA� RIA  o  contradito$ rio  e  a  ampla  defesa,  observados  o
procedimento e os prazos previstos na Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA E DO DESCREDENCIAMENTO

7.1.  Ale$m das penalidades previstas na Lei n. 8.666/93, consoante Decreto Municipal nº 176/21
artigos (13, 14, 15 e 16), a entidade consignata$ ria sera$  suspensa temporariamente, enquanto na-o
regularizada a causa da suspensa-o, quando:
7.1.1. constatar-se  irregularidade  no  cadastramento,  recadastramento  ou em processamento  de
consignaça-o;
7.1.2. deixar de prestar informaço- es ou esclarecimentos nos prazos solicitados pela Administraça-o
Pu$ blica;
7.1.3. na-o  comprovar  ou  deixar  de  atender  aG s  exigeEncias  legais  ou  normas  estabelecidas  pela
Administraça-o Pu$ blica;
7.1.4. deixar  de  efetuar  o  ressarcimento  ao  consignado  de  valores  cobrados  a  maior  ou
indevidamente  descontados,  no  prazo  ma$ximo  de  trinta  dias,  contados  da  constataça-o  da
irregularidade;
7.1.5. na-o  informar  no  sistema  de  informa$ tica  especí$fico  de  consignaço- es  facultativas  o  saldo
devedor a pedido do servidor, em ate$  cinco dias u$ teis, contados da data da solicitaça-o;
7.1.6. na-o providenciar a liquidaça-o do contrato e liberaça-o da margem consigna$vel apo$ s quitaça-o
antecipada efetuada pelo servidor, em ate$  dois dias u$ teis, contados da data do pagamento; e
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7.1.7. tomar medidas de cobrança extrajudicial ou judicial contra servidor sem que haja certificaça-o
da na-o ocorreEncia de inadimplemento, mediante verificaça-o pre$via e minuciosa ana$ lise dos arquivos
especí$ficos fornecidos pela Secretaria Municipal da Administraça-o.
7.2. A entidade consignata$ ria sera$  suspensa pelo perí$odo de seis a doze meses quando:
7.2.1. ceder a terceiros, a qualquer tí$tulo, rubricas de consignaça-o;
7.2.2. permitir  que  terceiros  procedam  aG  averbaça-o  de  consignaço- es;
7.2.3. utilizar rubricas para descontos na-o previstos neste Decreto;
7.2.4.  for  constatada a  pra$ tica  de  custos  financeiros  acima  do limite  ma$ximo estabelecido pela
Administraça-o Pu$ blica; e
7.2.5. reincidir em quaisquer pra$ ticas vedadas pelo artigo anterior.
7.3. A entidade consignata$ ria sera$  descredenciada nas hipo$ teses de:
7.3.1. reincideEncia ou habitualidade em pra$ ticas que impliquem sua suspensa-o; e
7.3.2. pra$ tica comprovada de ato lesivo ao servidor ou aG  Administraça-o Pu$ blica, mediante fraude,
simulaça-o ou dolo.
7.3.3. O consignado ficara$  impedido,  pelo perí$odo de ate$  60 (sessenta)  meses,  de incluir  novas
consignaço- es em folha de pagamento quando constatada, em processo administrativo, assegurada a
ampla defesa e o contradito$ rio, pra$ tica de irregularidade consistente em fraude, simulaça-o ou dolo,
relativa ao sistema de consignaço- es.
§ ÙNICO- Apesar das sanço- es estipuladas, a Administraça-o Pu$ blica se compromete em continuar a
promover as averbaço- es e descontos nos contracheques de seus servidores, bem como no repasse
em favor  das consignata$ rias,  relativas  aG s  consignaço- es  ja$  contratadas  e  efetivadas com  os  seus
servidores, ate$  a sua integral liquidaça-o junto aG s consignata$ rias.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO

8.1. Na-o correra$  nenhuma despesa a cargo do Municí$pio.

8.2. O Municí$pio de Tangara$  da Serra/MT apenas repassara$  aG  Instituiça-o Financeira credenciada os
valores  descontados  em folha de pagamento decorrente  dos  cre$ditos  concedidos  em data  a ser
firmada  pelas  partes  nos  instrumentos  contratuais,  o  total  dos  valores  averbados  e,  quando
ultrapassar o prazo, repassar com os encargos devidos. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1. O presente Credenciamento podera$  ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer tempo,
manifestaça-o formal da parte interessada, com antecedeEncia mí$nima de 30 (trinta), a fim de que,
nesse  prazo,  sejam  complementadas  as  solicitaço- es  de  empre$stimo  encaminhadas  e  aprovadas,
mantendo-se,  pore$m,  em  pleno  vigor  as  obrigaço- es  assumidas  ate$  a  efetiva  liquidaça-o  dos
empre$stimos anteriormente concedidos, sem que seja devida qualquer indenizaça-o aG s partes.
9.2. O presente Credenciamento podera$ , ainda, ser rescindido unilateralmente, independentemente
de aviso ou notificaça-o judicial ou extrajudicial, nos casos de:
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a) extinça-o ou liquidaça-o de qualquer dos partí$cipes; 
b) exigeEncia legal ou regulamentar que impossibilite a continuidade deste Credenciamento; 
c) nos demais casos previstos em lei, em especial, a Lei Federal 8.666/93.
9.3.  Em caso de revogaça-o  total  ou parcial  da legislaça-o de regeEncia (Art.66 Lei  Complementar
Municipal  nº  006/1994,  Decreto  Municipal  nº  176/21  e  Decreto  035/22),  ou  de  expediça-o  de
qualquer ato administrativo que suspenda ou impeça o registro de novas consignaço- es,  aquelas
existentes  sera-o  mantidas  pelos  intervenientes  consignantes,  ate$  o  cumprimento  total  das
obrigaço- es pactuadas entre a consignata$ ria e o consignante. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO

10.1.  A  fiscalizaça-o,  assim  como  a  gesta-o  do  Credenciamento  celebrado  entre  a  Instituiça-o
Financeira  e  a  Prefeitura  Municipal  de  Tangara$  da  Serra-MT,  sera$  realizada  por  servidor
formalmente designado para a funça-o, pertencente ao quadro de servidores da Secretaria Municipal
de Administraça-o (Gesta-o de Recursos Humanos) e Secretaria de Fazenda, a quem cabera$  fiscalizar,
acompanhar e verificar sua perfeita execuça-o, em todas suas fases.
10.2.  O Gestor devera$  realizar procedimentos de fiscalizaça-o,  bem como adotar as provideEncias
necessa$ rias  ao  fiel  e  perfeito  cumprimento  do  credenciamento,  inclusive  registrando  todas  as
eventuais  ocorreEncias  que  estejam  em  desacordo  com  o  avençado,  tendo  por  paraEmetro  os
resultados  previstos  no  presente  termo  de  credenciamento,  comunicando  aG s  credenciadas  as
provideEncias necessa$ rias aG  sua regularizaça-o, as quais devera-o ser atendidas de imediato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA   – DO FORO   

11.1. Fica eleito desde ja$  pelas partes, o Foro da Comarca de Tangara$  da Serra/MT, para dirimir
quaisquer du$ vidas oriundas do presente instrumento de Contrato, com renu$ ncia de qualquer outro,
por  mais  privilegiado que  seja.  E  por  estarem assim,  justas  e  contratadas,  as  partes  assinam o
presente instrumento em 03 (treEs) vias de igual teor e forma, para que produzam os devidos efeitos
legais e de direito.

Tangara$  da Serra – MT, de ......... de ...................... de 2022.

________________________________________
VANDER ALBERTO MASSON

Prefeito Municipal
CREDENCIANTE

_________________________________________
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

CREDENCIADA
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