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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2021 

 

O Presidente do Conselho Regional de Biologia da 4ª Região- CRBio-04, no uso das suas atribuições 

legais regimentais e de conformidade com a Lei nº 8666/1993 e suas respectivas alterações, torna 

público, para o conhecimento dos interessados que realizará CREDENCIAMENTO de pessoas 

jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, que sejam constituídas exclusivamente por Biólogos e 

tenham sede dentro da jurisdição do CRBio-04. 

Que tenham interesse em receber doação de materiais e equipamentos inservíveis para o CRBio-04. 

O presente Chamamento Público reger-se-á por este Edital e seus anexos, em consonância com a 

legislação pertinente. 

O edital e anexos estarão disponíveis no Site: http://www.crbio04.gov.br. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Constitui-se como objeto deste instrumento o credenciamento de pessoas jurídicas de direito 

privado direito privado sem fins lucrativos, que sejam constituídas exclusivamente por Biólogos, que 

tenham interesse em receber doação de materiais e equipamentos inservíveis para o CRBio-04. 

 

2. DAS CONDIÇÓES PARA O CREDENCIAMENTO 

2.1. As pessoas jurídicas que se interessarem em participar do presente credenciamento deverão 

apresentar ao CRBio-04 a seguinte documentação: 

2.1.1. Habilitação Jurídica: 

(i) Estatuto social e alterações em vigor, devidamente registrado; 

(ii) Ata de eleição dos administradores. 

(iii) Documentos pessoais (RG e CPF ou outro que contenha os mesmos dados) do representante legal 

responsável pela assinatura da Proposta de Credenciamento e do Termo de Credenciamento. 

2.1.2. Regularidade Fiscal: 

(i) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

(ii) Prova de inscrição Estadual, se houver; 

(iii) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte do Munícipio, relativo ao domicilio ou sede da 

Credenciada, pertinente ao seu ramo de atividade, se houver; 

(iv) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei; 

(v) Prova de regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

(vi) Prova de Regularidade perante a Receita Federal. 

 

2.2 Somente poderão se credenciar as pessoas jurídicas constituídas exclusivamente por Biólogos. 

2.3. Somente poderão se credenciar as pessoas jurídicas que atendam todas as condições e possuam 

sede nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins ou no Distrito Federal. 

 

 

3. DO PROCEDIMENTO 

3.1. O pedido de credenciamento será analisado pela comissão de licitação que emitirá parecer. 

3.2. Da decisão da comissão caberá recurso ao Presidente do CRBio-04 em 5 dias. 

 

http://www.crbio04.gov.br/
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4. DA VIGÊNCIA 

4.3. O credenciamento terá validade de 2 anos. 

 

5. DA RESCISÃO 

5.1. As partes poderão rescindir o presente credenciamento, a qualquer tempo, desde que notifiquem a 

outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

5.2. O credenciamento também será rescindido, por exclusivo critério do CRBio-04, caso se verifique 

qualquer das hipóteses relacionadas abaixo: 

(i) Falência ou insolvência do credenciado; 

(ii) Não cumprimento ou cumprimento irregular das obrigações da Credenciada; 

(iii) Denegação ou supressão das vantagens outorgadas aos usuários do credenciamento sem justa 

causa; 

(iv) Alteração da razão social ou modificação da finalidade ou de estrutura da Credenciada, que 

prejudique ou impossibilite o oferecimento das vantagens ora estabelecidas; e 

(v) Descumprimento de qualquer cláusula contida no presente edital. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1. Este procedimento será processado e julgado com observância da Lei nº 8666/93 e suas alterações. 

6.2. Todas as informações e comunicações entre as Credenciadas e o CRBio-04 deverão ser realizadas 

por escrito, formalmente, remetidas aos gestores e endereços indicados no Termo de Credenciamento. 

6.3. O presente Edital e a proposta da Credenciada serão partes integrantes do Termo de 

Credenciamento. 

6.4. Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições da Lei nº 8666/93, nos princípios do 

direito público e, subsidiariamente, com base. em outras leis que se prestem a suprir lacunas existentes. 

6.5. Não se estabelece, por força deste credenciamento, nenhum tipo de sociedade, associação, 

consórcio, agenciamento, responsabilidade solidária ou subsidiária entre as partes. 

6.6. Todas as comunicações entre as partes, modificação, alteração ou aditamento ao presente 

instrumento, apenas terão validade se realizadas por escrito, formalmente, devidamente protocoladas 

e assinadas pelas partes. 

6.7. A critério exclusivo do CRBio-04 o presente regulamento poderá ser alterado e/ou 

complementado, a qualquer tempo. 

6.8. Fica eleito o Foro da Seção Judiciária de Belo Horizonte/MG, como competente para solucionar 

eventuais pendências decorrentes do presente credenciamento, com renúncia a qualquer outro 

por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2021 

 

 

1. DADOS DO PROPONENTE: 

  

▪ Nome: 

▪ CNPJ: 

▪ Endereço completo: 

▪ Telefones para contato: 

▪ Endereço de correio eletrônico:   

(Incluir também, quando aplicável, os dados do procurador e do representante legal) 

 

2. REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

Declaro que li o edital indicado acima e, estando de acordo com todos os seus termos, 

requeiro à Comissão de Credenciamento o deferimento da minha inscrição. 

 

 
(Local e data). 
 
_______________________________ 
(Nome/assinatura do representante legal) 


