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ATA DA SESSÃO INTERNA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE 

ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
 

 

Data: 15 de agosto de 2018    Horário: 14:00 horas 

Chamamento Público n°: 01/2018    Processo CM n°: 3093/2018 
 

 

OBJETO: Credenciamento de instituições financeiras interessadas na concessão de 

crédito pessoal, mediante consignação em folha de pagamento, em condições 

especiais, com redução de juros praticados, aos servidores públicos ativos e inativos 

(titulares de cargos efetivos e de empregos públicos permanentes), bem como aos 

ocupantes de empregos em comissão e de cargos eletivos da Câmara Municipal de 

São Caetano do Sul, através de celebração de Termo de Credenciamento (Anexo I), 

conforme especificações constantes neste Edital e no Ato nº 5855 de 22 de março de 

2018. 

 

No dia e hora supramencionados, na sede da Câmara Municipal de São Caetano do 

Sul, realizou-se sessão reservada da Comissão Permanente de Licitação para análise da 

documentação complementar apresentada pela empresa SICREDI COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO PIQUIRI ABCD (CNPJ Nº 

81.099.491/0001-71) em 14/08/2018 referente ao  Chamamento Público em epígrafe, 

com a presença de todos os integrantes da Comissão de Licitação no final assinados, 

consoante Portaria de designação Nº 10135, de 25 de agosto de 2017. 

 

Compulsando a documentação apresentada, a empresa SICREDI apresentou o 

documento de identidade devidamente autenticado e quanto a Certidão de 

Regularidade junto ao FGTS apresentou “Histórico do Empregador”, expedida pelo site 

da Caixa Econômica Federal  em 14/08/2018, atestando “os registros dos CRF 

(Certificado de Regularidade do FGTS) concedidos nos últimos 24 meses, bem como a 

situação de regularidade apurada na vigência da Circular Caixa 204/2001”. 

 

Cumpre consignar que esta Comissão Permanente de Licitação efetuou diligências 

junto ao site da Caixa Econômica Federal, campo “Situação de Regularidade do 

Empregador / Histórico do Empregador” através do seguinte endereço eletrônico < 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/Crf/FgeCfSConsultaRegularidade.ASP >, 

momento o qual confirmamos a autenticidade do inteiro teor. 

 

Desta feita, a Comissão Permanente de Licitação entendeu por CREDENCIAR a 

empresa SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/Crf/FgeCfSConsultaRegularidade.ASP
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DO PIQUIRI ABCD por apresentar a documentação requerida no Edital Chamamento 

Público nº 01/2018, convocando-o para no prazo de 05 (cinco) dias úteis assinar o 

termo de credenciamento, nos termos o item 6.2 do Edital Chamamento Público nº 

01/2018. 

 

Na oportunidade, a Comissão Permanente de Licitação informa que eventuais recursos 

devem seguir o estabelecido do item 8 do Edital de Chamamento Público nº 01/2018. 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

FERNANDO JULIO TEIXEIRA 

Presidente em exercício 

 

 

KENNEDY DE MORAIS 

Membro 

 

 

VITOR SELLOS PUPPIN GONÇALVES 

Membro 

 


