
ANEXO II

DECLARAÇAO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. T  DA CONSTITUIÇÃO
EEDERAL

(Modelo a ser redigido em papel timbrado do Proponente)

DECLARAÇAO

AO
EXÉRCITO BRASILEIRO - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

A Proponente, __________ (Razão SocIal da proponente)_____________________________ 5 CNPJ
________________________ , para fins de participação do Credenciamento n° 0XX/20IX, sob as
penas da lei, conforme disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1983, 
acrescido pela Lei Nr 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e 
em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir 
de 14 (quatorze) anos de idade.

IDENTIFICAÇÃO
Empresa: CNPJ:

Signatário (s): CPF:

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos de idade, na condição de aprendiz?

SIM NÃO

Município-UF, de
(Local, data)

de 20 É

Assinatura do Representante da Licitante



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7S DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

(Modelo a ser redigido em papel timbrado do Proponente)

DECLARAÇAO

AO
EXÉRCITO BRASILEIRO - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

A Proponente, - (Razão Social da proponente)- CNPJ
________________________ , para fins de participação do Credenciamento nfi flXXZZQJLX, sob as
penas da lei, conforme disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nQ 8.666, de 21 de junho de 1983, 
acrescido pela Lei Nr 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e 
em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir 
de 14 (quatorze) anos de idade.

IDENTIFICAÇÃO

Empresa: CNPJ:

Signatário (s): CPF:

Ressalva; emprega menor, a partir de quatorze anos de idade, na condição de aprendiz?

SIM NÃO

Municipio-UF, de
(Local, data)

de 2011

Assinatura do Representante da Licitante



DECLARACAO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E SUPERVENIENTE 

(Modelo a ser redigido em papel tim brado do Proponente)

DECLARAÇÃO

AO
EXÉRCITO BRASILEIRO - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

ANEXO III

A Proponente, -ÍRazão Social da Pro po CNPJ

para fins de participação do Credenciamento ns declara, sob

as penas da lei, que não existem fatos impeditivos de sua participação no presente Credenciamento e se 

compromete a comunicar o EXÉRCITO BRASILEIRO qualquer fato que venha a comprometer sua 

habilitação, inclusive durante a execução do contrato.

Município-UF, de de 2 0 l||.
(Local, data)

Identificação e assinatura do(s) Representante(s) Legal(is) 

(com firma reconhecida em cartório)



ANEXO IV

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO 

(Modelo a ser redigido em papel tim brado do Proponente)

DECLARAÇÃO

AO
EXÉRCITO BRASILEIRO- SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

A Proponente, propirononenK CNPJ
______ , para fins de participação do Credenciamento nfi e cumprir o

item 4.4.1.1 do Edital, declara, sob as penas da lei, que disporá, em até 30 (trinta) dias após a assinatura 
contratual, de aparelhamento e pessoal técnico adequado e necessário à realização dos serviços objeto 
do presente credenciamento, nos termos definidos no Projeto Básico do Credenciamento na

Município-UF, em de de ZOlXj.

Identificação e assinatura do(s) Representante(s) Legal(is) 
(com firma reconhecida em cartório)



MODELO DE PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 
AO
EXÉRCITO BRASILEIRO - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 
CREDENCIAMENTO Ns í

ANEXO V

DADOS DO PROPONENTE 
RAZÀO SOCIAL: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
TELEFONE: (.... ) FAX: (.... ) E-MAIL:

DADOS DOIS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS)
NOME:
CARGO:
RG N2:
CPF N2:
TELEFONE: (.... ) FAX: (.... ) E-MAIL:

Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação, nosso Pedido de Credenciamento 
referente à prestação de serviço de assistência jurídica, mediante a contraprestação por meio de 
consignação em folha de pagamento, aos militares da ativa, da inatividade e aos pensionistas 
vinculados ao Comando do Exército na modalidade:

Visando instruir este Pedido de Credenciamento, encaminhamos a documentação de que trata o 
item 3 do Edital de Credenciamento na com o qual manifestamos, de forma irretratável e
irrevogável, nossa plena concordância.

A validade deste Pedido de Credenciamento é de 60 (sessenta) dias a contar da data de entrega 
da documentação.

em de de 2 0 l l .

Identificação e assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)
(com firma reconhecida em cartório)



ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 
(Contadoria Geral/1941)

CONTRATANTE: UNIAO/ MINISTÉRIO DA
DEFESA/EXÉRCITO BRASILEIRO/ SECRETARIA DE 
ECONOMIA E FINANÇAS
CONTRATADO:__________________________
OBJETO: prestação de serviços de assessoria jurídica mediante a 
contraprestação por meio de consignação em folha de pagamento 
aos militares da ativa, da inatividade e aos pensionistas 
vinculados ao Comando do Exército 
NATUREZA: Ostensiva.
VIGÊNCIA:___________________
PROCESSO NQ: _______________
CONTRATO Nr /

A União, entidade de direito público interno, por intermédio da SECRETARIA DE ECONOMIA 
E FINANÇAS, órgão do Ministério da Defesa - Exército Brasileiro, com sede no Quartel General do 
Exército, Bloco I, 2° andar. Setor Militar Urbano, CEP 70.630-904, Brasília -  DF, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n2 00.394.452/0284-58, representada neste ato, conforme subdelegação de 
competência conferida por meio da Portaria n2 055-SEF, de 16 de novembro de 2017 pelo CHEFE DO 
CENTRO DE PAGAMENTO DO EXÉRCITO, NOME COMPLETO, portador da cédula de
identidade n ° ___________ , expedida pelo Ministério da Defesa / Comando do Exército, inscrito no
CPF sob o n° ____________ , residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado

_________ , inscrito no CNPJ sob o n° ______________ ,CONTRATANTE, e de outro lado a 
estabelecido ã Rua________________ _, Bairro

portador da cédula de identidade n2 
_, inscrito no CPF sob o n°___________

_, neste ato representada pelo Sr. 
_________ expedida pela

__________  , residente e domiciliado nesta
cidade, doravante denominado CONTRATADO, tém entre si justo e contratado, nos termos da 
legislação infraconstitucional constante do Edital de Credenciamento, que integram o presente Termo 
de Contrato, que será regido pelas seguintes cláusulas e condições estipuladas:

CLÁUSULA PRIM EIRA -  DO OBJETO E DAS SUAS ESPECIFICIDADES
1.1 Constitui objeto deste CONTRATO a prestação, pelo CONTRATADO, de serviço de assistência



jurídica, mediante a contraprestação por meio de consignação em folha de pagamento aos militares da 
ativa, da inatividade e aos pensionistas vinculados ao Comando do Exército, com a obrigação do 
CONTRATADO arcar com a reposição de custos pelo processamento das consignações.
1.2 O Custo de Processamento será aplicado pelo contratante no montante bruto descontado do 
contracheque, em favor do CONTRATADO, após o fechamento da folha de pagamento do respectivo 
mês, com retenção de tal valor e realizando o repasse do montante liquido para o CONTRATADO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÀO AO EDITAL.
2.1 Este instrumento está vinculado ao Edital de Credenciamento da SECRETARIA DE ECONOMIA 
E FINANÇAS n2 OXX/ 201X. do qual é parte integrante, bem como seus anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA -  DO FUNDAMENTO LEGAL.
3.1. A presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput, da Lei n2 8.666/1993 
licitação.

inexigibilidade de

CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÁO.
4.1 As condições gerais de execução dos serviços constam da Seção 7 - “DO REGIME DE 
EXECUÇÁO”, do edital de credenciamento, observadas as regras especiais da modalidade da prestação 
de serviço objeto do presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA -  DO CÓDIGO DE DESCONTO
5.1. Código de desconto é o nível de detalhamento, visando a precisão, na especificação das despesas e
dos recursos financeiros, sendo concedido ao CONTRATADO o código_____ .
5.2. O código de desconto tem finalidade específica, sendo vedado seu uso para outras destinações, 
senão aquela prevista na sua concessão.
5.3. Fica expressamente proibida a sub-rogação do código de desconto ou sua utilização por outrem 
que não o CONTRATADO.

CLÁUSULA SEXTA - DO CUSTO DE PROCESSAMENTO
6.1. O CONTRATADO deverá arcar com a reposição de custos pelo processamento das consignações 
no montante de 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor bruto deduzido (descontado) 
diretamente na folha de pagamento do militar ou pensionista vinculado ao Comando do Exército, que 
será retido em favor do CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA -  DO REAJUSTE
7.1 Não haverá reajuste dos valores cobrados ã título de Custo de Processamento por tratar-se de 
aplicação direta de percentual sobre o montante total descontado da folha de pagamento do consignado.

CLÁUSULA OITAVA -  DA VIGÊNCIA
8.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, podendo ser 
prorrogado por até 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei ns 8.666/1993.
8.2. O CONTRATADO dará início aos serviços na data da assinatura do contrato.



CLAUSULA NONA -  DAS ALTERAÇÕES E DA SUSPENSÃO DO CONTRATO
9.1. Este CONTRATO pode ser alterado nos casos previstos na atual redação do art. 65 da Lei n°. 
8.666/93.
9.2. Na hipótese de incapacidade técnica em razão de não existirem mais códigos de desconto 
disponíveis no Sistema de Consignações, serão suspensos os procedimentos referentes a novos 
credenciamentos.
9.2.1. Ocorrendo o contido no item acima, não serão realizadas novas contratações.
9.2.2. No caso de contratos com prestação de trato sucessivo, as parcelas permanecerão sendo 
descontadas até a liquidação.
9.2.3. Nas demais hipóteses, os descontos mensais serão repassados por mais 6 (seis) meses, a contar 
da data da suspensão contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA -  DA DOTAÇÀO ORÇAMENTÁRIA
10.1. Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, inclusive durante eventuais 
prorrogações da vigência, não haverá despesa para a União, não havendo, portanto, programação de 
pagamento em dotação orçamentária.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIM EIRA -  DA RESPONSABILIDADE
11.1. A consignação em folha de pagamento não implica corresponsabilidade do Comando do Exército 
por dívidas ou compromissos de natureza pecuniária assumidos pelo consignado junto ao 
CONTRATADO ou por problemas na relação jurídica firmada entre os mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DAS SANÇÕES
12.1. As sanções aplicáveis restam previstas na Seção 11 -  “DAS SANÇÕES” - do edital de 
credenciamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  DA RESCISÁO
13.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses da Seção 12 -  “DA RESCISÁO” - do 
edital de credenciamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
14.1. As obrigações constam da Seção 9 -  “OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE” — do edital de 
credenciamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -  DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
15.1 As obrigações constam da Seção 10 — “OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA” — do edital de 
credenciamento, observadas aqueles específicas da modalidade da prestação de serviço objeto do 
presente contrato



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -  DAS COMUNICAÇÕES
17.1. A comunicação formal entre as partes contratantes apenas dar-se-á por escrito e por uma das 
seguintes formas:
17.1.1. emissão de 2 (duas) vias de correspondência, uma das quais será visada pelo destinatário e 
constituirá prova de sua efetiva entrega;
17.1.2. envio de mensagem eletrônica certificada;
17.1.3. envio de notificação judicial ou extrajudicial, neste caso por intermédio de Cartório de Títulos e 
Documentos:
17.1.4. envio de mensagem por meio do sistema Sistema de Consignações.
17.2. As comunicações ao CONTRATANTE deverão ser direcionadas aos seguintes endereços:
17.2.1. Em se tratando de questões comerciais, técnicas, operacionais, penalidades e rescisão 
contratual:

17.2.2. Em se tratando de recurso em processos administrativos:

CENTRO DE PAGAMENTO DO EXÉRCITO (CPEx)
Seção de Contratos e Convênios -  6~ Seção
Quartel General do Exército, Bloco I, 4e andar. Setor Militar Urbano, CEP 70.630-904, Brasília -  
DF

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS DO EXÉRCITO (SEF)
Subseção de Licitações e Contratos
Quartel General do Exército, Bloco I, 2° andar. Sala 30.1, Setor Militar Urbano, CEP 70.630-904, 
Brasília -  DF

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -  FISCALIZAÇÁO E GESTÁO DO CONTRATO
18.1. Responsabilidade da CONTRATANTE. O acompanhamento e a fiscalização da execução do 
contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos 
recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por 
um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 
da Lei n2 8.666, de 1993, e do art. 62 do Decreto na 2.271, de 1997.
18.2. Responsabilidade do CONTRATADO. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem 
reduz a responsabilidade do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, 
ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios e, na ocorrência desta, não implica 
em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei ne 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
19.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da 
Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal.

E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 3 (três) vias de



igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes 
signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais, comprometendo- 
se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é pactuado, em todas suas cláusulas e condições.

Brasília -  DF, de de 201 X.

NOME COMPLETO - Gen Bda
Chefe do Centro de Pagamento do Exército

NOME COMPLETO
Representante da Contratada

NOME COMPLETO 
Gestor do Contrato

TESTEMUNHAS:

NOME COMPLETO
CPF n2

NOME COMPLETO 
CPF ns



ANEXO VII

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 
(Contadoria Geral / 1841)

CONTRATAÇÃO DIRETA - ART. 25 DA LEI 8.666/93 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 01I/2020-SEF - Processo n°:

CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES CONSIGNATÃRIAS

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 
MODALIDADE DE SERVIÇO: Assistência Jurídica

A presente lista de verificação objetiva o registro da conferência da documentação apresentada 
pela Entidade Consignatária para fins de credenciamento, conforme previsão constante no ato 
convocatório.

CNPJ:___ _______________________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL:

ILEPRESENTANTE PRESENTE (SFC):
NOME COMPLETO;__________________
N° IDENTIDADE: CPF:
DATA DE RECEBIMENTO DO ENVELOPE: / / 2018.

DOCUMENTOS EXIGIDOS

Constam as
. informaçõesApresentou . . .. exigidas(Sim/Nao) pe|o'Edita|

1 (Sim/Não)

Obs

1. Apresentou o Pedido de Credenciamento?

l .I .  Pedido de Credenciamento atendeu às exigências
do item 3.10. e seus subitens, estando conforme anexo V do 
edital?

2. A Entidade Consignatária está cadastrada no SICAF?

2.1. A certidão do SICAF está com datas válidas?

2.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 
União twww.portaldatransDarencia.20v.br/ceis)
2.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça
('vvww.cni.ius.br/improbidade adm/consultar requerido.php)

http://www.portaldatransDarencia.20v.br/ceis


Obs: A consulta aos cadastros será realizada em nome da proponente e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12
da Lei n° 8.429, de 1992

3. A Entidade Consignatária NÃO cadastrada no SICAF deverá apresentar a seguinte 
documentação:

3.1. Habilitação jurídica:

3.1.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em 
vigor, devidamente registrado, acompanhado dos 
documentos de eleição de seus diretores e/ou 
administradores.
3.1.2. Cópia do CPF e RG dos representantes da 
entidade para assinatura do contrato

3.1.3. Procuração nomeando o agente técnico de 
ligação, com endereço, email e telefones de contato

3.1.4. Comprovante do domicílio bancário, no CNPJ 
exigido no item 8.5, para depósito dos recursos a serem 
repassados

3.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
3.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de 
pessoa jurídica (CNPJ)
3.2.2. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, 
mediante certidão conjunta, emitida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional

3.2.3. Prova de regularidade relativa às contribuições 
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo 
único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 
1991, às contribuições instituídas a título de 
substituição e às contribuições devidas, por lei, a 
terceiros, inclusive inscritas em dívida ativa do Instituto 
Nacional do Seguro Social e da União, por ela 
administradas
3.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa de débitos trabalhista
3.2.5. Declaração do licitante de que não possui em seu 
quadro de pessoal empregado com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
anos, nos termos do inciso XXXIII do art. T  da 
Constituição Federal (modelo constante do Anexo II).



3.2.6. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes 
Estadual e Municipal, se houver, relativo ao domicilio 
ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto deste Edital;
3.2.7. Certidão de quitação de tributos estaduais (ou 
certidão de não contribuinte, se for o caso), expedida 
pelo órgão competente do Governo Estadual da sede ou 
domicílio do proponente
3.2.8. Certidão de quitação de tributos municipais 
expedida pelo órgão competente da Prefeitura 
Municipal da sede do proponente
3.2.9. Prova de regularidade relativa ao Fundo de 
Garantia por Tempo de serviço (FGTS) por meio de 
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS 
-  CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal
3.2.10. Declaração de Inexistência de Fato 
Impeditivo e comunicação de evento Superveniente 
(modelo Anexo 111 do Edital)

3.3. Qualificação Econômico-financeira
de3.3.1. Certidão negativa de falência, recuperação 

judicial ou extrajudicial, expedida pelo Cartório de 
Distribuição da sede do proponente, dentro do prazo de 
validade ou expedida nos últimos 30 (trinta) dias que 
antecedem a data de recebimento da documentação, 
quando o prazo de sua validade não estiver definido
3.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
do último exercício social, já  exigíveis e apresentados 
na forma da lei, que comprovem a boa situação 

 ̂ financeira do proponente, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados a 
mais de 3 (três) meses da data de recebimento e 
abertura dos envelopes ^

4. Qualificação Técnica:
4.1.1. Declaração formal de disponibilidade do 
aparelhamento e pessoal técnico adequado e necessário 
à realização dos serviços objeto deste credenciamento 
(modelo Anexo IV)
4.1.2 Comprovação do registro aprovado de seus atos 
constitutivos no conselho seccional da OAB em cuja 
base territorial tiver sede, na forma do Art. 15, §1°, da lei 
8906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB).

o.'.*5a  n e

4.1.3 A consignatária deverá comprovar que possui 
escritórios próprios ou associados no âmbito de



cada Região Militar, nas Guarnições 
descriminadas no ANEXO I.

PARECER:

( ) A documentação ATENDE às exigências do edital de convocação, estando em condições de ser 
habilitada a Entidade Consignatária acima discriminada.
( ) A documentação NÃO ATENDE às exigências do edital pelos seguintes motivos: _ _ _ _ _ _

Brasília, DF, f ’T;;5áe

I/IÔ
de 2020.

BRÜNw CAMPOS VtANA- Cap
Presidente da Comissão Permanente de Licitação


