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ATA  DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE 003/2017 

 
Aos onze dias  do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às  dezesseis horas, na 
sala de licitações da Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória/MG, reuniu-se 
a Comissão permanente de Licitação devidamente constituída pelo Sra. Prefeita, para 
o ato da Sessão da INEXIGIBILIDADE 003/2017 – CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, 
cujo objeto visa o Constitui objeto do presente regulamento o Credenciamento de 
instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, 
interessadas em proceder a concessão de empréstimos pessoal, com 
consignação em folha de pagamento, para servidores e empregados públicos 
municipais ativos, aposentados e dos pensionistas da administração direta e 
indireta do poder executivo, nos termos da Lei Municipal Nº 1.491 de 28 de Março 
de 2017, sem quaisquer ônus ou encargos para o Município de São João Batista 
do Glória/MG, para análise do pedido de credenciamento da licitante: COOPERATIVA 
DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA, pessoa 
jurídica no sob o nº 066.402.207/0001-09, inscrita no CNPJ sob o nº. 66.402.207/0001-
09 sediada  na Rua/Av. 15 de Novembro, nº. 031,no Bairro Centro, na Cidade de São 
Roque de Minas com o CEP. 37.928-00 neste ato por seu(s) representante(s) legal(is), 
Sr. Eder de Oliveira Melo ,  portador da Carteira de Identidade nº. .01-038577/D CRA-
MG , inscrito(a) no CPF sob o nº 037.805.986-63, residente na Avenida Casca D’anta, 
nº 263, bairro Casca D’anta, CEP: 37.928-00, município de São Roque de Minas/MG e 
Sr. Honero Geraldo Pereira, portador da Carteira de Identidade nº.22.971.128-5 SSP-
SP , inscrito(a) no CPF sob o nº 122.358.668-59, residente na Rua Marechal Floriano 
Peixoto, nº435, bairro Centro, CEP: 37.928-00, município de São Roque de Minas/MG,  
a qual protocolou a documentação no mesmo dia ás 09:00 hs. A Comissão 
Permanente de Licitações em análise aos documentos apresentados constatou a sua 
regularidade para com exigido no instrumento convocatório conforme edital. Assim a 
Comissão de Licitação julga a licitante HABILITADA e apta ao Credenciamento. Nada 
havendo a se tratar, foi encerrada a presente reunião da qual lavrou-se a presente ata, 
que após lida e aprovada segue assinada. 
 
 
Laila Cristina Pereira 
Presidente da Comissão de Licitação 
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