
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA – MINAS GERAIS 
RETIFICAÇÃO  
 
CREDENCIAMENTO Nº 005/2018 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 024/2018 
Processo licitatório nº 150/2018 
 
Retifico: 
 
ONDE SE LÊ: Credenciamento de Instituição Financeira para a prestação de serviços 
bancários de gerenciamento da folha de pagamento dos servidores públicos 
municipais, sem ônus para a contratante, pelo prazo estimado de até 12 meses, 
podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta) meses 
 
1 - Contratação de instituição financeira para a prestação de serviços bancários de 
gerenciamento da folha de pagamento dos servidores públicos municipais, sem ônus 
para a contratante, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. 
 
13.1 O valor ofertado pela licitante vencedora deverá ser pago em moeda corrente 
nacional, em 01 (uma) parcela mediante depósito em conta indicada pela Prefeitura 
Municipal de Conquista - MG, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do 
contrato. 

14.1 A vigência do contrato será pelo período de estimado de 12 meses, podendo ser 
prorrogado 60 (sessenta) meses, iniciando-se da assinatura do termo contratual. 

  
LEIA-SE:   
 
1- Contratação de instituição financeira para a prestação de serviços bancários de 
gerenciamento da folha de pagamento dos servidores públicos municipais, sem ônus 
para a contratante, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. 
 
13.1 O valor ofertado pela licitante vencedora deverá ser pago em moeda corrente 
nacional, em parcelas mensais, de acordo com o valor líquido apurado pelo banco e 
conferido pela secretaria de administração, mediante depósito em conta indicada pela 
Prefeitura Municipal de Conquista - MG, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após o 
credito da folha na conta do banco credenciado. 
 
14.1 A vigência do contrato será de 60 (sessenta) meses, iniciando-se da assinatura do 
termo contratual. 
 
OBS: DATA PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE 
PREÇOS CONTINUA A MESMA. 
                  
- Local para aquisição e retirada do edital: Departamento de Compras e Licitações da 
Secretaria Municipal de Administração, sito a Praça Cel. Tancredo França nº 181 – 
Centro, nesta cidade de Conquista ou no site www.conquista.mg.gov.br. Para 
informações, através do telefone 34-3353-1227 opção 7 – fac-simile: 34- 3353-1229. 

. 
Conquista, 14 de fevereiro de 2019. 

Publique-se 
 
Keula Alves Soares 
Presidente da CPL 

 


