
FOLHA DE INFORMAÇÃO  
 

 
CREDENCIAMENTO Nº 005/2018 – COMPEL 

  

 

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Referência credenciar Pessoas Jurídicas especializadas na 
prestação de serviços de gerenciamento de gestão de margem consignável, sem ônus para a Administração 
Pública, apoiado através de sistema de tecnologia da informação que viabilize o gerenciamento e a 
operacionalização das consignações em folha de pagamento e de empréstimos pessoais e financiamentos pelas 
instituições financeiras credenciadas no Município, aos quais se vinculem os servidores públicos ativos, 
aposentados e pensionistas da administração municipal direta e indireta deste município, quando for o caso. 
 
Informamos a todos os interessados que retificamos o Edital de credenciamento nº 005/2018, conforme redação 

abaixo:  

 
5.1 O encaminhamento dos documentos para o credenciamento pressupõe o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências previstas no Edital. 
 
5.2 A apresentação de documentos implicará na plena aceitação por parte da proponente, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
5.3 A proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome, assumindo-as 
como firmes e verdadeiras. 
 
5.4 As Instituições que desejarem participar deste Credenciamento deverão, na data, horário e local, abaixo 
indicados, apresentarem a sua documentação:  
 
5.5 No caso de remessa por serviço postal, excepcionalmente, o documento de representação legal  quando for 
o caso, deverão estar dentro do envelope. 
 
Data: De 30/05/2018 até 22/06/2018. 
Horário: Das 09h00min às 16h00min 
Local: Coordenação de Materiais e Patrimônio da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Av. Francisco 
Drummond, s/n. º, Prédio da Secretaria de Educação, Térreo, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia. 

 
5.5 Toda a documentação exigida neste Edital deverá ser apresentada em envelope lacrado, opaco, contendo na 
parte frontal: 
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5.6 Reputa –se credenciada a pessoa física regularmente designada para representar o interessado no presente 
processo de Credenciamento. 
5.6.1 O credenciamento dos sócios far-se-á através da apresentação de cópia simples do RG, do Ato 
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e no caso das Sociedades por Ações, acompanhados dos seus 
respectivos originas ou através de cópias autenticadas em Cartório.  
5.6.2 O Credenciamento de mandatários far-se-à mediante a apresentação da cópia simples do RG 
acompanhada de original, procuração por instrumento público ou particular que contenha poderes de 
representação da pessoa jurídica, no caso de procuração particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os 
poderes. 
5.6.3 Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados em original, cópia autenticada por 
cartório ou cópia simples acompanhada do original para que seja autenticada por servidor da Comissão.  

ESTADO DA BAHIA
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5.7 As informações prestadas, assim como a documentação entregue são de inteira responsabilidade do 
interessado, cabendo-lhe certificar-se, antes da sua inscrição, de que atenda a todos os requisitos para participar 
do processo de credenciamento. 
5.8 Não havendo expediente na data marcada, o recebimento dos envelopes dar-se-á no primeiro dia útil 
subsequente, mantidos o horário e o local de realização, salvo disposições em contrário. 

 
 
Em 05/06/2018. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Ana Carla Costa Paim 
COMPEL 


