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CONTRATO Nº 241/2017 

Concorrência Pública nº 01/2017 

Cessão Onerosa do Direito de Efetuar o Pagamento da Folha 

dos Servidores Públicos do Município de Tupanciretã 

Processo LC: 1757 

                                                                                                                                                                                                       

O MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ-RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno do Estado do Rio Grande do 

Sul, inscrita no CNPJ sob nº 88.227.764/0001-65, com sede na Rua Expedicionário João Moreira Alberto, 181 em 

Tupanciretã -RS, neste ato representado por seu Prefeito em Exercício,  Sr. GUSTAVO SIMÕES LIRIO, portador 

do CPF nº 940.506.430-49, neste ato denominado simplesmente CEDENTE, e o BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL,  Instituição Financeira Pública, inscrita no CNPJ sob  nº 92.702.067/0001-

96, com sede na Rua Capitão Montanha, nº 177, centro, cep: 90.010-040, na cidade de Porto Alegre/RS, neste ato 

representada por seu Procurador, Sr. RODRIGO TRINDADE CAVALHEIRO, brasileiro, bancário, casado, 

portador da Carteira Nacional de Habilitação sob nº 04116489236/Detran/RS, inscrito no CPF sob nº 943.795.560-34, 

residente e domiciliado na cidade de Santa Maria/RS, de ora em diante denominada simplesmente de 

CESSIONÁRIA, tendo em vista o resultado da Concorrência Pública nº 01/2017, consoante e decidido no processo 

administrativo nº 2017/13.043, homologado em 24 de agosto de 2017, resolvem celebrar o presente contrato 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1 O presente contrato tem por finalidade a contratação da Instituição Financeira Pública, estabelecida no 

Município de Tupanciretã/RS, para a cessão onerosa do direito de efetuar o pagamento da folha dos servidores 

públicos do Município, incluindo-se o serviço de realizar o pagamento dos servidores públicos municipais, ativos e 

inativos, estatutários, celetistas e contratados temporários, da Administração Direta, com exclusividade, pelo prazo 

de 60 (sessenta) meses. 

 

1.1.1 A Pirâmide Salarial (valor e quantidade de funcionários por faixa salarial), é definida da seguinte forma: 

 

Faixa Salarial R$ 

 (valor bruto da folha de pagamento) 
Quantidade de Servidores 

Até R$ 1.000,00 40 

De R$ 1.000,01 à R$ 1.500,00 149 

De R$ 1.500,01 à R$ 3.000,00 401 

De R$ 3.000,01 à R$ 5.000,00 231 

Acima de 5.000,00 112 

Total de servidores (ativos e inativos)    933 

 

                

1.1.2 Poderão ocorrer variações no número de servidores, para mais ou para menos, ao longo do período do 

contrato. 

 

1.2 A Cessionária também procederá:  

 

a) A administração dos depósitos de valores de contas de transição extra orçamentárias depositadas pelo Município, 

referente às retenções da folha de pagamento, e a conta Reserva de receita do Município.  

 

b) A Concessão de Empréstimos consignados aos Servidores Públicos Municipais. 
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c) A arrecadação de receitas municipais por código de barras, com a centralização do recolhimento dos valores e 

processamento das informações. 

                  

1.3 Cabe ressaltar que será respeitada a Lei de Portabilidade Bancária, bem como que a concessão de empréstimos 

aos servidores do Município de Tupanciretã/RS, mediante consignação em folha de pagamento, não será de 

exclusividade da Cessionária. 

 

1.4 O prazo de contratação é de sessenta (60) meses, contados do início da prestação dos serviços. Considera-se o 

início da prestação dos serviços o primeiro processamento com exclusividade da folha de pagamento dos servidores. 

 

1.5 A Cessionária além de possuir Agência Bancária regularmente estabelecida no Município de Tupanciretã/RS,  

deverá mantê-la em funcionamento pelo período do contrato.  

 

1.6 O prazo da permissão de uso do bem público, para a instalação do posto eletrônico para a exploração de 

serviços bancários, será durante toda a vigência do contrato. 

 

1.7 A migração dos serviços, objeto desta licitação, para a Cessionária está condicionada a disponibilidade dos 

meios para a efetiva prestação dos serviços (contas correntes abertas, cartões magnéticos para saque). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

 2.1 São obrigações do CEDENTE:  

 

a) Adotar as providências necessárias à denúncia e /ou cancelamento, em tempo hábil, dos contratos ou convênios 

vigentes com instituições financeiras, cujo objeto se sobreponha ao do presente edital.  

 

b) Promover a divulgação aos seus funcionários, dos procedimentos a serem observados para abertura da conta junto 

ao proponente vencedor.  

 

c) Realizar o pagamento dos servidores municipais, por intermédio da Cessionária, quando forem cadastradas todas 

as contas-correntes na Coordenadoria de Recursos Humanos e a entregar dos produtos/serviços previstos no presente 

contrato a todos os servidores municipais. 

 

2.2. São obrigações da CESSIONÁRIA: 

 

a) Disponibilizar um equipamento de atendimento eletrônico na sede da Prefeitura, sendo que o prazo para 

instalação do mesmo será de até 90 (noventa) dias, a contar da assinatura do contrato.  

 

b) Arcar com os custos da instalação do posto de atendimento eletrônico e no caso do equipamento apresentar 

defeito ou mau funcionamento, deverá consertá-lo no prazo máximo de 6 (seis) horas, a contar da notificação 

formal. 

c) Dispor de sistema informatizado compatível com o do Município, para que todas as operações sejam processadas 

por meio eletrônico e on-line, arcando com todas as despesas de adaptação, se necessárias. 

 

d) Providenciar, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do contrato, a abertura das contas dos 

servidores municipais e enviar o arquivo com as respectivas contas para a Coordenadoria de Recursos Humanos do 

Município.  

 

e) Manter permanentemente atualizado, para efeito de pagamento e consulta, o cadastro dos funcionários. 

 

f) Proceder ao bloqueio do cartão magnético da conta, quando houver solicitação do titular.  

 

g) Executar os serviços decorrentes do presente contrato, em absoluto sigilo, por seus prepostos, ficando assim 

vedada a divulgação, por qualquer modo e a qualquer título, sem prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO, de 

qualquer dado ou informação acerca do cadastro funcional e/ou valores remuneratórios de seus funcionários.  
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h) Oferecer aos servidores municipais, sem a cobrança de qualquer tarifa, a cesta de serviços abaixo descrita, sendo 

que os demais serviços prestados pela instituição financeira, e voluntariamente contratados pelos servidores, 

poderão ser remunerados de acordo com a tabela de tarifas do banco:  

 abertura e manutenção de conta corrente; 

 transferência, total ou parcial, dos créditos para outras instituições; 

 saques, totais ou parciais, dos créditos; 

 01 (um) extrato mensal emitido em terminal eletrônico; 

 25 (vinte e cinco) pagamentos diversos (caixas/auto-atendimento); 

 fornecimento e manutenção de cartão magnético; 

 01 (um) talão de cheques ao mês, com 20 (vinte) folhas, conforme análise de crédito realizada pela 

cessionária. 

i) Para os servidores que optarem pela transferência total e automática dos créditos para outras instituições não será 

fornecido o cartão magnético e o talão de cheques, em atendimento ao disposto no art. 6º, §2º, da Resolução 

nº3.424/06, do BACEN. 

 

j) Pagar todos os impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre os 

serviços a serem prestados. 

k) Não transferir ou ceder as suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros. 

 

 CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1 Nos casos em que o servidor optar pela transferência de sua remuneração para conta bancária de outra 

instituição financeira, basta ao servidor formalizar essa opção junto a Cessionária uma única vez, não sendo 

necessária a formalização nos meses seguintes. 

 

3.2 Os valores a serem transferidos deverão estar à disposição, na conta bancária informada pelo servidor, na 

mesma data em que estiverem disponíveis na instituição financeira para os demais servidores do Município. 

 

3.3 A Cessionária não poderá cobrar tarifas bancárias sobre as contas mantidas em nome do Município e a 

movimentação das mesmas, durante a vigência do contrato, bem como o pagamento dos servidores não implicará 

em qualquer custo ao ente público. 

 

3.4 Os créditos a serem lançados nas contas correntes dos servidores, nos termos deste contrato, serão os valores 

líquidos das folhas de pagamento, gratificação natalina (décimo terceiro salário), férias e demais créditos 

originários do vínculo entre o servidor e o Município. 

 

3.5 O Município enviará a relação nominal dos servidores, contendo os dados necessários para o pagamento, com 

antecedência de 01 (um) dia útil, da data do crédito. 

 

3.6 O Município determinará a data dos créditos, disponibilizando os recursos financeiros com antecedência 

mínima de 01 (um) dia da seguinte maneira: 

 

D-1 = data para ser repassado o arquivo 

D 0 = data da entrega dos recursos pelo Município para a Instituição Financeira Contratada 

D+1= crédito na conta do servidor, disponível para saque. O processamento do crédito deverá ser feito a contar da 

24h de D0. 

 

3.7 Rotinas operacionais do sistema de pagamento:  
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a) O MUNICÍPIO enviará o arquivo magnético contendo os valores individualizados dos créditos do funcionalismo 

ao proponente vencedor, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da data do crédito, com recibo de entrega 

imediato. 

 

b) O proponente vencedor realizará os testes necessários à validação dos arquivos, informando o MUNICÍPIO da 

existência de eventuais inconsistências, no 1º (primeiro) dia útil após sua recepção.  

 

c) No caso de haver alguma inconsistência, o MUNICÍPIO emitirá novo arquivo, retificado, transmitindo nas 

condições já previstas, até 1 (um) dia útil da data do débito da conta corrente, com recibo de entrega imediato.  

 

d) O MUNICÍPIO providenciará a transferência dos recursos financeiros necessários à cobertura das contas 

correntes definidas neste anexo, seja por transferência entre contas correntes no mesmo BANCO, seja por qualquer 

meio de transferência bancária, de forma a prover saldo suficiente à execução dos pagamentos, com no mínimo 1 

(um) dia de antecedência da data do pagamento.  

 

e) O proponente vencedor deverá proceder ao crédito nas contas correntes individuais de cada funcionário na data 

pré-estabelecida na ordem de pagamento efetuada pelo MUNICÍPIO.  

 

f) O proponente vencedor disponibilizará, em até 3 (três) dias úteis da data do crédito ao funcionalismo, arquivo 

retorno em meio digital, que permita a confirmação dos créditos pagos e não pagos ao funcionalismo.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

4.1 A Cessionária ofertou o valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para obter o direito de efetuar o 

pagamento da folha dos servidores públicos do Município, com exclusividade, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. 

 

4.2 A Cessionária deverá depositar na conta bancária indicada pela Secretaria Municipal de Fazenda, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, contados da assinatura do contrato, o valor da proposta financeira apresentada. 

 

Dados Bancários para o Pagamento 

Banco: Banrisul   Agência: 0420   Conta Movimento: 4003856.0-6 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

5.1 O tempo de duração do contrato será de 60 (sessenta) meses, contados do início da prestação dos serviços.  

 

5.2 Considera-se o início da prestação dos serviços o primeiro processamento com exclusividade da folha de 

pagamento dos servidores. 

 

5.3 O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei 

8.666/93, observadas suas alterações posteriores e pelos preceitos do direito público. 

 

5.4 Farão parte integrante do contrato as condições previstas no edital e na proposta apresentada pelo Banco. 

 

5.6 As alterações no contrato, que porventura se fizerem necessárias, desde que em acordo entre as partes, serão 

feitas através de Termo Aditivo.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 
 

6.1. O acompanhamento e a fiscalização do serviço e do cumprimento das obrigações contratuais serão exercidos 

pelo Cedente, por meio da Comissão designada pela Portaria nº 22.810, composta pelo Gestor: Ewerton Boer da 

Costa – Suplente: Francisco Carlos Sanders – Fiscal: Adriana Facco de Souza, dotados dos mais amplos poderes 

para assegurar que o serviço esteja de acordo com o estipulado pelo Edital e disposições contratuais. 

 

6.2. À fiscalização cabe: 
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a) registrar eventuais atos ou fatos que importem em descumprimento de cláusulas contratuais e condições previstas 

neste contrato; 

 

b) julgar a qualidade dos serviços e propor a aplicação de penalidades em conformidade com o prescrito na Lei nº 

8.666/93 e com a Cláusula Sétima do contrato. 

 

6.3. A fiscalização exercida pelo Cedente, nos termos dos subitens 6.1 e 6.2, não isenta a Cessionária das 

responsabilidades previstas no Edital e no contrato.  

 

6.4. Caso os serviços não atendam às exigências constantes do contrato, a fiscalização poderá solicitar a autoridade 

competente o início de processo administrativo, para apuração da infração e aplicação da penalidade cabível. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

7.1. Multa de 1% (um por cento) do valor da proposta, por dia, em caso de atraso no repasse, de que trata a Cláusula 

Quarta, até o limite de 10 (dez) dias corridos, após o qual será considerado inexecução total do contrato. 

 

7.1.1. Se ocorrer a inexecução total do contrato, na forma do item anterior, a multa será cumulada com a suspensão 

do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos. 

 

7.2. Multa de 0,5 % (meio por cento) do valor do contrato, por dia, no caso de atraso no cumprimento das demais 

obrigações previstas no contrato, limitado a 30 (trinta) dias corridos, após o qual será considerado inexecução 

contratual; 

 

7.2.1. Se ocorrer a inexecução contratual, na forma do item anterior, a multa será cumulada com a suspensão do 

direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos. 

 

7.3. A Administração poderá, em caso de cumprimento insatisfatório de qualquer das obrigações assumidas pela 

Cessionária, aplicar a penalidade de advertência, visando a correção das faltas apontadas. 

 

7.3.1. Se a Cessionária, após o recebimento da Advertência, não corrigir as faltas apontadas ou, as tendo corrigido, 

voltar a cometê-las, a Administração aplicará multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, podendo, 

inclusive, proceder a rescisão do contrato.  

 

7.4. Multa de 8% (oito por cento) sobre o valor do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar 

e contratar com a Administração pelo prazo de um ano, quando a Cessionária se recusar a executar, sem justa causa, 

em parte, o objeto contratual. 

 

7.5. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar 

e contratar com a Administração pelo prazo de dois anos, quando a Cessionária se recusar a executar, sem justa 

causa, a totalidade do objeto contratual. 

 

7.6. Em qualquer caso, a rescisão do contrato, por culpa da Cessionária, implicará na perda, em favor do Poder 

Público, dos valores repassados ao Município. 

 

7.7. Se da infração ao contrato, pela Cessionária, decorrer danos patrimoniais ao Município, será aplicada a 

penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Cessionária ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar, 

aplicado de acordo com os critérios fixados nos itens anteriores. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 
 

8.1 Considerar-se-á extinto o Contrato ao término do prazo da cessão e, ainda, nas seguintes hipóteses, sempre 

garantindo à Cessionária o direito de ampla defesa: 
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a) rescisão unilateral, por inexecução contratual, nos termos do artigo 78 da Lei nº 8.666/93, ou por 

inadimplemento das obrigações financeiras por parte da Cessionária, nos termos dispostos neste edital e respectivo 

Contrato. 

 

b) anulação do presente procedimento licitatório e seu respectivo contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - DOS CASOS OMISSOS 

 

9.1. Este Contrato regula-se pela Lei nº 8.666/93, pelas suas Cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-

se, supletivamente, os princípios da teoria geral de contratos e as disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

 

10.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Tupanciretã/RS para dirimir quaisquer dúvidas oriundas das obrigações 

previstas neste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na 

presença das testemunhas. 

 

 

Prefeitura de Tupanciretã – RS, 24 de agosto de 2017. 

 

 

 

 

Gustavo Simões Lirio 

Prefeito de Tupanciretã em Exercício 

CEDENTE 

 

 

 

 

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A 

Representante: Rodrigo Trindade Cavalheiro 

CESSIONÁRIA 

 

 

 

 

 

 

Testemunhas 

Nome:_____________________________    Nome: _______________________________ 

CPF: ______________________________    CPF: ________________________________ 


