
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. n° 094/18 - GPC

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Márcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Responde OP 059/18

Senhor Presidente:

Carazinho, 27 de abril de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL
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Res_;::ho.~{~ k~
Ass.~

Ao tempo em que lhe cumprimentamos, reportamo-nos ao ofício

supracitado para prestar os esclarecimentos solicitados acerca da venda da folha de

pagamento dos servidores públicos municipais ao Banrisul:

1) a), b), c) - Vide contrato, cópia em anexo.

d) A forma da contratação foi através de Dispensa de Licitação.

e) Encaminhamos expedientes recebidos do Banrisul, Banco do

Brasil e Caixa Econômica Federal, onde as duas últimas citadas manifestam o não

interesse na compra da folha de pagamento dos servidores.

f) O valor de R$ 2.000.000,00 já se encontra devidamente

depositado nos cofres públicos, conforme demonstrativos apresentados pelo

Departamento de Contabilidade.

2) Segue cópia do Contrato nO013/2018 e demais documentação

pertinente.

DDV

Atenciosamente,

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro

Telefone: (54) 3331-2699/ e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br
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Carazinho (RS), 04 de dezembro de 2017

Prezado Senhor,

Em atenção ao Vosso ofício SEFAZ nO138/2017, de 27 de novembro de
2017, comunicamos que não temos proposta para apresentar ao Município e 'à Previ
Carazinho, para compra das Folhas de Pagamento dos Servidores.

Agradecemos à consideração e contato e colocamo-nos a disposição.

Atenciosamente,

~~
Moacir Trentin

Gerente de Agência
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À
SECRETARIA DA FAZENDA DE CARAZINHO
Sr. Adroaldo De Carli
Secretário Municipal da Fazenda do Município de Carazinho
Nesta

Mo<!. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Novembro/2014 • Grafi Rio
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CAIXA
ECONÔMICA
fEDERAL

Superintendência de Negócios dc Governo c Judiciário Norte Gaúcho
Av. General Netto. 39. 3" andar - Centro

990 I0-020. Passo Fundo .. RS
Fone: 54 21047900

Ofício SR N0028/2017 Superintendência de Negócios de Governo c Judiciário Norte Gaúcho

Passo Fundo. 12 de dezembro de2017.

Ao llmo. Sr
Adroaldo De Carli
Secretário Municipal da Fazenda
Município de Carazinho
Carazinh'o/RS

Assunto: Resposta Ofício SEFAZ nO 13712017

Senhor Sccretário.

Em resposta a solicitação de manifestação de interesse na compra da rolha dos
servidores municipais de Carazinho/RS. infom1<lmos que a CAIXA. neste
momento. encontra-se com estratégia de suspensão de formaliL.al,:ão de novOS

contratos de aquisiçào de folha de pagamento.

Reafirmamos a intençào da CAIX,A. em manter e ampliar as parcerias
existentes junto ao Município de Carazinho. colocando-nos à disposição.
através de um atendimento personalizado e disponibiliz:mdo um portfólio
completo de produtos e serviços para atender as necessidades do Município e

Autarquias.

3 Certos de vossa atenção ..colocarno-nos à disposição .
•1
; )

Atenciosamente. li•! ,"
'lí~~~'\!A~'(~~IG~R~rCÜ~vNY'
Gerente de Clientes e Negócios \lI

Superintendência de Negócios de Governo N011e Gaúcho

. -.,
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/t:' "L---
LUCIANO JilRES DA SILVA
Supcrinte~dente Executivo 11

/
Superintendência de Neggcios de Governo e Judiciário Norte (Jaúcho

CAIXÁECONOMICA FEDERAL



_I»Banrisul----------
BANCO00 ESTAOO00 RIO GRANDE DO SUlS. A.

CARAZINHO-RS. 26 DE DEZEMBRO DE 2017.-

EXMO.SR.
MILTON SCHMITZ
DO. Preeito Municipal
CARAZINHO-RS

Ref.: OF. SEFAZ 144/2017 - OFERTA COMPRA DA FOLHA DE PAGAMENTO

Senhor Prefeito.

Na oportunidade em que temos a grata satisfação em poder cumprimentá-lo cordialmente.

vimos pelo presente, considerando as negociações "in loco" na data de 11/12/2017 com V. Exa. e também com o
Secretário Adroaldo de Carli e, em resposta ao ofício acima mencionado, infonnar que o Banco do Estado do RGS SIA -
BANRISUL, através de sua Agência Centro Carazinho-RS, manifesta o interesse na aquisição da folha de pagamento, de
fonna direta, dos funcionários da Prefeitura Municipal, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais e funcionários
da Eletrocar de Carazinho-RS, pelo valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Sendo o que se apresentava para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

1.15710.69.02/2008. Expurgável em 03 anos
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

MEMORANDO INTERNO W 008/2018

CARAZINHO, 25 DE JANEIRO DE 2.018

DO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO

PARA:DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Exma: ALESSANDRA KOCHHANN

1. ASSUNTO: ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.

Venho, por meio deste, solicitar a abertura de procedimento administrativo para fins

de contratação do Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL, para venda da

folha de pagamento dos Servidores da Prefeitura, ELETROCAR E PREVICARAZINHO.

Já tem um parecer favorável da Procuradoria do Município para a contratação nos

moldes propostos. A modalidade para a contratação é a indícada no parecer Jurídico.

Sendo através de dispensa de licitação.

Justifica"se tal contratação tendo em vista que os demais bancos públicos, não tem

interesse na compra da folha de pagamento, conforme documentos em anexo. Já é usual

o Município fazer a venda da folha de pagamento dos Servidores para bancos, pois gera

uma receita financeira para fins de investimentos em áreas prioritárias. Isto demonstra

que o Gestor Público está preocupado em encontrar formas de aumentar as receitas

Municipais. Como se percebe, todos os Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, com

parcerias com o Banrisul e a FAMURS, estão realizando a venda da folha .

.Segue em anexo, os orçamentos e/ou informação de que não tem interesse na
./

compra da folha de pagamento. Os orçamentos referem-se da Caixa Econômica Federal,

Banco do Brasil e Banrisul.

Av. Flores da Cunha,1264 - 99.500-000 Carazinho, RS (54) 3331-2699
www.carazinho.rs.gov.br E-mail: sefaz@carazinho.rs.gov.br

http://www.carazinho.rs.gov.br
mailto:sefaz@carazinho.rs.gov.br
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. Secre

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Sem mais para o momento, apresentamos nossas

.WJf

"

Av. Flores da Cunha,1264 - 99.500-000 Carazinho, RS (54) 3331-2699
www.carazinho.rs.gov.br E-mail: sefaz@carazinho.rs.gov.br

http://www.carazinho.rs.gov.br
mailto:sefaz@carazinho.rs.gov.br


Planilha1

~NTIDADE SERVIDORES VALOR
PREFEITURA 1434 R$ 1.236.739,97
'PREVI 754 R$ 650.280,29
IELETROCAR

-
I 131 R$ 112.979,73

l!QTAL I 2319 R$ 2.000.000,00

Página 1

R$ 2.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

.. Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ: 87.613535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

__ C_O_D_,_L_A_N_IDATA LANC I DOCUMENTO IDESCRiçãO

5876 413600111010100 CESSA0 DIREITO OPERAC FOLHA PGTO-PREFEITURA

Saldo Anterior

7614809 16/03/2018 100 ARRECADAÇÃO DE RECEITA

7615839 20/03/2018 101 ESTORNO DE ARRECADAÇÃO

7637452 19/04/2018 100 ARRECADAÇÃO DE RECEITA

100 ARRECADAÇÃO DE RECEITA

101 ESTORNO DE ARRECADAÇÃO

RAZÃO POR RECEITA

PERíODO: 01/01/2018 à 26/04/2018
TIPO; Geral. Sintético
Quebra: "CodRec: Estrutural: Descrição"

VALOR

0,00

1.400.000,00

534.282,02

371.021,99

1.771,021,99

534.282,02

TOTAL 100

101

ARRECADAÇÃO DE RECEITA

ESTORNO DE ARRECADAÇÃO

.-

1.771.021,99

534,282,02

L fl1 O .)/f, '7 'i
çJy 212/1)2-

8ase: carazinho

-1- 2s 6/ 1-5 9,~?---------

Con!abifidade>Razt1o>Por Receita con2J8zaoreceita002.php Emissor. Luciana Upienski Exerc: 2018 Data: 26-04-2018 - 09:00:13 Pág 1/1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO~tt!í6f

•••••••
~

Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ' 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

RAZÃO POR CONTA

PERíODO' 01/0112018 à 26/04/2018

REOUZIDO-

RECURSO'

ESTRUTURAL:

DESCRiÇÃO'

68902

1 - LIVRE

218829901000000

CESSÃO ONEROSA FOLHA PAGTO - PREVICARAZINHO

(23599) BANRISUL -L1VRE- ICMS- 04001315.0-7

I RECEITAI LAN
7615837

ISEQ

19640189

I DATA
20/03/2018

CONTRAPARTIDA:

PLANILHA: 10592

I DOTAÇÃO I EMPENHO I SUPLEMENTAÇÃq DOCUMENTO

160-DEPÓSITOS DIVERSOS - RECEBIMENTO

SALDO ANTERIOR:

DEBITO I
0,00

CREDITO I
455.196,21

195.084,09

195.084,09

455.196,21

HISTÓRICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 10592,Valor creditado pelo banrisul relativo cessão onerosa da folha de pagamento.

21/03/2018 161-DEPÓSITOS DIVERSOS - PAGAMENTO

CONTRAPARTIDA: (23599) BANRISUL -L1VRE-ICMS- 04001315.0-7

SLlP: 68499

HISTÓRICO: VLR.REF. Valor referente repasse sobre cessão onerosa da folha de pagamento. CGM: 112164: PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO,

19/04/2018 160-DEPÓSITOS DIVERSOS - RECEBIMENTO

CONTRAPARTIDA: (23599) BANRISUL -L1VRE- ICMS- 04001315.0-7

PLANILHA: 10684

HISTÓRICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 10684,Credito do dia 13/04/2018

20/04/2018 161-DEPÓSITOS DIVERSOS - PAGAMENTO

CONTRAPARTIDA. (23599) BANRISUL -L1VRE-ICMS- 04001315.0-7

SLlP: 69132

HISTÓRICO: VLR.REF. Valor referente repasse sobre cessão onerosa da folha de pagamento. CGM: 112164; PREVICARAZINHO-INST_.P_R_E_V_._S_E_R_V_.C_A_R_AZ_I_N_H_O_' _

TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO: 650.280,30 650280,30

SALDO FINAL: 0,00

19645483

19701883

19702589

7616330

7637717

7637453

Base: carazinho

CDnté\ilidade>Raz~o>Po( Contas con2J8zaocontas002.php Emissor: Luciana Lipienski Exerc: 2018 Data: 26-04-2018 _ 08__56__38 Pág 1/1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.cafazinho.rs.gov.br

RAZÃO POR CONTA

PERíODO' 01/01/2018 ã 26/04/2018

REDUZIDO

RECURSO'

ESTRUTURAL:

DESCRiÇÃO'

68900

1 - LIVRE

218819902000000

CESSÃO ONERASA FOLHA PAGTO - ELETROCAR

(23599) BANRISUL -L1VRE- ICMS- 04001315.0-7

I RECEITAI LAN
7615838

I SEQ
19640191

I DATA
20103/2018

CONTRAPARTIDA:

PLANILHA: 10592

I DOTAÇÃO I EMPENHO I SUPLEMENTAÇÃª DOCUMENTO

160-DEPÓSITOS DIVERSOS - RECEBIMENTO

SALDO ANTERIOR:

DEBITO I
0,00

CREDITO I
79.085,81

33,893,92

33,893,92

79.085,81

HISTÓRICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 10S92,Valor creditado pelo banrisul relativo cessão onerosa da folha de pagamento.

21/03/2018 161-DEPÓSITOS DIVERSOS - PAGAMENTO

CONTRAPARTIDA: (23599) BANRISUL -L1VRE- ICMS- 04001315.0-7

SLlP: 68500

HISTÓRICO: VLR.REF. Valor referente repasse sobre cessão onerosa da folha de pagamento. CGM: 13562: CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A,

19/04/2018 160-DEPÓSITOS DIVERSOS - RECEBIMENTO

CONTRAPARTIDA' (23599) BANRISUL -L1VRE- ICMS- 04001315.0-7

PLANILHA: 10684

HISTÓRICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 10684,Credito do dia 13/04/2018

20/04/2018 161-DEPÓSITOS DIVERSOS - PAGAMENTO

CONTRAPARTIDA: (23599) BANRISUL -L1VRE-ICMS- 04001315.0-7

SLlP: 69134

HISTÓRICO: VLR.REF. Valor referente repasse sobre cessão onerosa da folha de pagamento. CGM: 13562: CENTRAIS ELETRICAS DE_C_A_R_AZ_IN_H_O_S_A_, _

TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO: 112.979,73 112.979,73

SALDO FINAL: 0,00

19701885

19641374

19702591

7616300

7637718

7637454

Base: cara~inho

Conta\ilidade>Razt!Jo>PorContas con2Jazaocontas002php Emissor: Luciana Upienski Exerc: 2018 Data ..26-04-2018 - 08 ..57:21 Pág 1/1
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- ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAllNHO

SETOR DE LICITAÇÕES

CONTRATO N° 01312018

Processo Licltatõrio nO02212018.
Dispensa nO 00212018

CONTRATO PARA CESSÃO ONEROSA DOS
SERViÇOS RELACIONADOS A FOLHA DE
PAGAMENTO POR MEIO DA OUTORGA ONEROSA
DE DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNiCíPIO DE CARAZINHO. SUA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA AUTÁRQUICA E
FUNDACIONAL, E O BANCO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL SIA - BANRISUL PARA OS FiNS
QUE ESPECIFICA

t O MUNiCíPIO DE CARAZINHOIRS, Pessoa Jurldica de Direito PúbliCOInterno, Inscrito

no CNPJ n' 87613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro.

CEP 99,500-000, neste ato representado pelo Prefeno, Sr. Milton Schmilz. inscrito no CPF sob n'

584,588 168-49, as INTERVENIENTES ANUENTES. no final assinado e o BANCO DO ESTADO

DO RIO GRANDE DO SUL S.A, mstituição financeira mscrita no CNPJ nO92,70206710001-96

com sede na f~ua Capitão Montanha, 177, Centro Histórico, na cidade de Porto AlegrelRS, neste

ato representado pelo Sr. Oberdan Celestino de Almeida, Iflscrito no CPF n' 210,989.210-20

telefone (54) 33303600, sendo o MUNiCíPIO e o BANRISUL doravante denominados em

conjunto Partes, firmam o presente CONTRATO DE CESSÃO ONEROSA DOS SERVIÇOS

RELACIONADOS À FOLHA DE PAGAMENTO POR MEIO DA OUTORGA ONEROSA DE

DIREITO DE EXCLUSIVIDADE para prestação de serviços discriminados na Cláusula Pnmeira -

OBJETO, que serão executados, em conformidade a Lei Federal nO8666193 e suas alterações.

da Resolução CMN 3.40212006 e 342412006, bem como outras que venham substitui-Ias ou

complementá-Ias e conforme demais legislações aplicáveIS,com fundamento no Artigo 24. inciso

VlIl. da Lei Federal nO8.666193,Lei Municipal n" 8.31412018e demais normas complementares,

vinculado ao disposto no Processo Licítatório 02212018. Dispensa nO00212018, que se regerá

pelas seguintes cláusulas e condições

~onslderam as Partes

Yi que o BANRISUL é uma SOCiedadede economia mista conlrolada peio Estado do RIOGrande

o Sul atuante como agenta-.!inancelro do tesouro estadual. bem como na qualidade de/~ , /
/ '<;J' ,1J. , (-" \ Cortrato nlt 01:}i2D18 Pag 1r i ~ ,/
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!nst!tu!ção Financeíra, juntos aos MUr1Jcipíos do Estaco do RIo Grande do SuL em especial, no

processamento de folhas de pagamentos desses Municlpios, assim como na prestação de outros

serviços bancàrios de Interesse desses

b) o disposto na Lei Municipal nO 8.31412018 que autoriza ao MUNiCíPIO realizar o presente

CONTRATO:

c) que as Partes reconhecem que as condições comerciais negociadas e aqui estabelecidas

foram fundamentais para a determinação da "roposta finai apresentada pelo 8ANRISUL ao

MUNICíPIO, e que tais condições comerCiais, incluindo valores prazos, garantias e.

particuiarmente a exclusividade, bem como as comínações previstas nas Cláusulas NDna e

Décima são consideradas pelas Partes como adequadas e não excessIVas: e

d) que a violação aos termos e condições deste CONTRATO, espeCialmente o que afete de forma

adversa a exclusividade pactuada poderá a execução especifica da obrigaçáo desClJmpr:dB e'ou

a rescisão antecipada do CONTRATO

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

presente CONTRATO tem por obleto a cessãooilefosa das serviços reíaclonados ~

folha de pagamento do MUNiCíPIO ao BANRtSUL. por meio da outorga onerosa de direito de

exclusIvidade. pelo MUNiCíPIO nos segUintes termcs:

1.1.1 Centralizaçao G processamento de crédHos proveníentes de 100% ~cem por cento) da fOlha

de pagamento gerada pelo MUNiCíPIO lançados em conta bancária de trtuiarldade dc servl(io: ou

beneficiá no. mantida com o BANRISUL. para o credito de vencimentos e salMos aos Servidores

ClOMUNiCíPIO. assim como o crédito dos benefioJos ü proventos concedidos aOS aposentados e

pensionistas do Institutc de Previdência dos SerVl(Jores Titulares de Cargo Etetlvo do Municipio de

Carazlnho- Previ e funclOnárros da Eletrocar do MUNIcíPIO de Carazinl10 em confraoarMa ao

correspondente débito de iguai valor. em conta corrente de tltulandade dO MUNiCíPiO mantida

com o BANRISUL

1 1.2. No ámbito deste Contrato são considerados Servidores todos aqueles com vincu!o atiVO e

detentores ce Côrgos Efetivos. rle Car90s Comissionado$ ou de Natureza Especial. de

Empre9ados Públicos. os Inativos cu Pensionistas. que receban' recursos financeiros

proven,entes de fali1a de pagamento, berelicio ou pensão do MUNiCíPIO elou do Regime Próprio

de Prevjdêncla do MUNiCíPIO e servidores da Eletrocar do MUNICíPIO.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBRIGAÇÕES DO MUNiCíPIO

2.1 conlrapartlda a referida 'cessãooneros-a objeto-deste Instrumento, conforme deSCrita na

C!áusula Primeira. o MUNiCíPIO se compromete. em carater de ftlH:.ilLsividade. enquanto vlger

este CONTRATO. a:

a) Pagarnento. mediante lançamento em conla no BANRISUL. da tot'tlJ,jade dos ssláríos

,gratlllcações natalinas e quaisquer vanlagens devidas aos seus Servidores referentes 8 fOlha de

jfga~rnenlO gerada p€,jo MUNiCípIO. Administração Direta. 1"1,rela. A,JlarqUlas Furda~,ôes e

tJ .
•.•./ SontrBtc r'''C3i201E Par; :2
i



Empresas Públicas Municipais Enles Públicos doravanle denominados conjuntamente

MUNiCíPIO, que ao final su[)screvem este CONTRATO,
b) Divulgação de produlos e serJiços oancários do BANRISUL nas dependências da Prefeitura,

Secretarias e demais espaços iigados a administração municipaL
c) iI.ssegurar ao BANRISUL que durante a Vigência deste CONTRATO as Agências, PA -

Postos de Atendimento e PAE - Ponto de Atendimento Eletrônico que o BANRISUl instalar

elou mantiver nos diversos órgãos publicos da Admnistração Direta e Indireta do MUNICÍPIO não

serão subst!luidos por dependências de outras Inst!tuições Financeiras, assegurando-lhe lambem,

o direito exclusivo de se instalar nos 6rgãos e reparlições que venham a ser criados e demais

órgãos públicos que ainda não disponham de Agência, PA ou PAE observada as condições

técnicas comerciaiS, econômicas e financeiras estabelecidas no modelo de gestão do BANRISUL

d) Centralização, processamento e manute.nção no BANRISUL da arrecadaçã%U cobrança

bancana dos recebimertos relativos ao IPTU, ISSQN, ITB! e demais impostos e taxas inclUSive

de processos seletivo de servidores (concursos), em favor do MUNiCípIO AutarqUias e

Fundações vinculadas, O MUNiCípIO poderá utilizar o sistema de arrecadação de outra

InS\ituição Financeira, desde que o valor de tal mrecadação seja \'ansfend.;Jpara o BANRISUL

e) Centralização e manutenção no BANRISUL do produto de arrecndaçàO,atraves de cobrança

bancaf'a de lodos os tnbutos cobrado" pelo MUNicíPIO e pelas SUóJS Autarquias, inciusive

quando arrecadados em tesourana pr6prla
f)Centralização e processamento de todas as movimentações financeiras de pagamenfo a

credores do MUNICíPtO, incluindo fornecedores bem como de quaisquer pagamentos ou ouVas

transferências de recursos financeiros foitos pelo MUNiCíPIO a entes públiCOSprivados e terceiro

setor, a qualquer litulo, e.xceluando"se os casos em que haja previsão legal em semldo oontráno

g)Centralização e movimentação financeira do MUNicíPIO relatva 30S recursos provenientes de

Iransferênc,as legais e constltuc'onals, bem como ,je convênios a serem assinados com qualquer

6rgão do governo estadual, excetuando-se os casos em que haja pr€1\ilsão legal para a

manutenção e movimentação dos recursos em oulras institUições financeiras,

h) Centralização e processamento de todas as movimentações financeiras dos Fundos do

Poder Executivo Munrcipai, a qualquer titulo, oxceto os recursos onundos de convênios e'ou

Contratos com obrígatoriedadede movimentação em outra InstitJição "nance"a por força de ,ei ou

eXigênCiado órgão repassador'
i) Contratar e manter com OBANRISUl os serviços Re'atwos à (I} emissão do certificados digitais

para utilização da ,A,dmlnistraçiio Publica Municipal: (li) utí'lzação do sistema de compras

eletrõmcas Pregão Online BANRISUL nas licitações reailzadas peio MUNiCípIO: (lIi) emissão de

c9;tacheqUe eletr6nico, via mtemet. aos seus Servidcres elou Empregados, para ulilização da

~

drlnrs.tra.çãO Pública Munic:pal. ~'\I) U.tliizaçãOdo sistema oe DéMo em Conta A.utomalico na

rrecadação de tnbulos do MUNICIPIO,
i
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j) Contratar e manter o contrato com o BANRISUL de serviços r€lativos ao sistema de

gerenciamento da frota de veiculos, sem a incidência de taxa de administração ou de taxa

de retomo utilizado pela Administração Pública Municipal. como meiO de pagamento e controie.

através da emissão de Cartão Combustivel. cUia contratação deverá dar-se por meio da

assinatura de instrumento próprio com a Banr;sul Cartões s/,« empresa do Grupo 8ANRI5UL

responsável pela administração de cartões;

k) Contratar e manter o contrato com o BANRISUl de serviços relativos à emissão e

admimstração de Cartão Alimentação ou Refeição Sem a incidência de taxa de administração ou

de taxa de retomo. para utilização pela Administração Pública Municipal.

Tal contratação deverá dar-se por meio da assinatura de Instrumento próprio com a Banrisul

Cartões S A. empresa do Grupo 8ANRISUL responsavel pela administração de cartões;

I) Contratar e manter no 8ANRISUL serviços relativos à emissão e admlnlstraçáo de Cartão

Programas Sociais. para ut:IJzação pela Administração Pública Municipal. cuja contratação deverá

dar se por melo da assinatura de instnJmento próprio com a Bannsul Cartões SA empresa do

Grupo 8ANRISUL. responsával pela administração de cartões;

ml Serviços relativos a utilização de cartões de débito e crédito como me.o de recebimento de

tribulos através da rede de .'\dqwénCla VERO. para utilizaçiio pela Administração Pública

MuniCipal cuja contratação devera dar-se por meio da assinaturá de instrumento próprio com a

Banrlsui Cartões SA. empresa do Grupo BANRISUL. responsável pela administração de cartões.

<1)Realizar no BANRISUL. o recadastramento para todos os aposentados e pensionistas do

Regime Próprio de Previdência do MUNICipIO;

2.2. As Obngações pactuadas nas allneas "cf .. e« 'f. 'g« "h". ".,. 'k" -I" da c!áusula 2.1 não são

aplicáveis quando o MUNiCíPIO realizar tais atiVidades por meios próprios ou tesouraria própria

e/ou. ainda. quando o MUNICÍPIO não dispor de tal atividade efT' sua administração.

2.3. f,lnda. O MUNicíPIO assegurará preferencialmente. eo BANRISUL sem limitar apenas

exemplificando, o que segue:

a) Cpnsulta ao BANRISUL. para contratação de operações de financiamento de longo praze:

b) A.bertura de o~erações em crédito Imobiliário para os servidores do MUNICíPIO. obedecendo a

política de credito do BANCO.

2.4. O MUNiCíPIO obriga. se a. no prazo de 30 (trinta) dias. tomar todas as medidas

administrativas e legais cabivels com vistas a assegurar ao 8ANRlSUL. em caraler de

exclusividade ou preferênoia. conforme acima estabelecido. a execucão de todos os serviços e

negocios estabelecidos nesta cláusuia e na cláusula primeira aCima

2.5. O MUNICÍPIO reconhece. desde Já. que o não cl;mprimento das suas obngações

Pàg <
i I

Contrato n~01312018

estabeiecidas neste jnstrumer:to poderá detenninar o desequlliorio de) relação negoCJ81 ora

/)es:abeec'da com o que estara o MUNicíPIO su;elto as sanções estat,ele;róas nesse :nstnlmento

ye na legislação aplicável

i " ~,;
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2.6. Além das obrigações acima. o MUNiCíPIO obriga-se a contratar eiou a manter vigente com o

8ANRISUL Convênio para Concessào de Créd.to aos Servidores que recebam recursos

financeiros provenier,tes de folha de pagamento do MUNiCíPIO, mediante consignaçào em folha

de pagamenlo. dlvulgando-o aos seus Servidores. Ativos e Inativos. O MUNiCíPIO assegurará ao

BANRISUL durante a vigência do convênio, a Isenção de qualquer custo para a contratação ou

processamento ordinário e mensal dos Créditos Autorizados e Consignadas por seus Servidores,

inclusive caso haja na operaclcnalízação terceiros contratados pelo MUNiCípIO para a prestação
dos serviços

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES ESPECíFICAS DO MUNiCíPIO
... __ o.. . . .. __ ' •... __ ~ _.__ .• .. __ __ •

3.1. Sào obrigações do MUNICíPIO, para o bom desempenho do objeto deste Instrumento

a) Centralizar no 8ANRISUL. com exclusividade, pelo prazo de vigênCia deste CONTRATO. o

processamento de crêditos proveJ1lemes da totalidade da Folha de Pagamentos gerada pelo

MUNiCíPIO. de acordo com o Item 1,1 1 deste CONTRATO;

b) Atender as especificações técnicas do Banrisui necessárias à operação dos serviços e os

procedimentos para o funcionamento do sislema de pagamento de pessoal, quanto á transmissão

eletrónlca de dados e pagamento:

c) Fornecer ao BANRISUL relatÓriOS e il'formações necessarlas para o fiel cumprimento do

presente CONTRATO. sendo de responsabilidade do MUNICÍPIO" correção das informações

prestaoas. não podendo o BANRISUL ser responsabilizado pcr eventuais faLhas equIvocas.

atraso ou inconsistências na~ informações que receber de MUNiCíPIO ou por atos delas

decorrentes:

dI Fiscalizar a execução dos serviços previstos no presente CONTRATO o que não eXime o

BANRiSUL de zelar pela fiei cumprimento das obngações assumidas

e) Possuir e transferir tempestivamente ao BANRISUL fUMos suficientes para que o BANRISUL

possa 'eai:zar o adequado processamento da Foina de Paga.mentos do MUNiCíPIO mediante o

competente crédito de valores nas contas a serem indicadas pelo

MUNiCíPIO. sendo certo que o 8ANRISUL não se responsabilizará por qualquer tipo de atraso ou

insuficiência de fundos por parte ao MUNiCíPIO não se utilizando de recursos propnos em

hipótese alguma para realização do processamento da F'olha de Pagamentos do MUNiCípIO

fl I) débito do montante relatIVO aos pagamentos será efetuado na coma indicada pelo

MUNiCíPIO para tal fim, na mesma data estabBlec,da para realização dos créditos,

g, Eventual indisponibilidade de recursos problemas técn:cos Com os arquivos e/ou

descump"memo dos prazos descritos 1:0 item anterior. adiarão 'la mesma proporçào do atrasc, a

data da pagamento aos SERVIDORES

~

Na hipótese de ocorrer casos dessa especie, sendo culpa do MUNiCíPIO. este se compromete

(a comunicar aos SERVID.. ORES SObr,e a alleraçào da data de pagamento, Isentando o BANRISUL
G uaiquer respons8 bl.lidade ,peto"c corrirjo.

/F \.
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Contrato 0:' 0131201 E

i} O MUNICíPIO fornecerá ao BANRISUL, em meio magnético conforme leiaute preestabeleoldo

pelo 8ANRISUL, os dados necessários ao cadastramento dos SERVIDORES com vistas a
efetivação dos pagamentos;

j) Posteriorme~te, o MUNiCíPIO devera remeter ao 8ANRISUl, COm 02 (dois) dias úteis de

antecedência á data esiípufada para o crédito arquivo elelrônlCO gerado de acordo com o Padrão

CNABíFebraban, conlendo as informações necessárias á efetivação dos créditos nas datas
estipuladas pelo MUNiCíPIO;

k) São de inteira responsabilidade do MUNiCíPIO, a geração, qualidade e exatidão das

informações contidas no arquivo de dados enviado aoBANRISUL, e

I) O BANRISUL acatará solicitações de cancelamento e substl!uições de arquivos de pagamento,

quando entregues até 02 (dois) dias uteis antes da data estabelecida para o pagamentc, para as

alterações que porventura venharn a ocorrer

3,2, O MUNiCípIO está Ciente de que não se inclui na prestação dos serviços de pagamento aos

servidores públicos pelo BANRISUL, o encargo da entrega de aviso áe crédito, contraCheque,

declaração de rendimentos ou qualquer outro documento,

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO 8ANRISUL

4,1, Com vistas ao cumprimentõ dãs obrigações reciprocasaqul assumidas, com-promete-se o
BANRISUL, enquanto vigente este CONTRATO. a:

a) ,Aoatar os procedimentos previstos nas ncrmas regulamentares expedidas pelo Conselho

Monetário Nacional e pelo Banco Cenlral do Brasil apilcáveis à prestaçãc de serviço bancário de
pagamento de folhas

b) Quando formalizado ConvêniO de Consignação com O MUNiCípIO, atender e orientar os

SERVIDORES do MUNiCíPIO quanto aos procedimentos a serem adotados para a obtenção de

crédilos consignados, em Conformidade com as diretrizes do referido Convênio,

c) Garantir a manutenção e a qual1dacle dos equipamentos, lflstalações e serviços nas Agências

Pos!Os de Atelidll'nento e máquinas de aJtoatendimentc em funCionamento nas dependências de

repartições do MUNICipIO e na rede de atendimento do BANRISUL;

d) Fornecer suporte técnico às ativIdades objeto do presente CONTRATO, com pessoal de seus

Quadros devidamente qualificado:

e) Manter sistemas operacionais e de informática capazes de bem prover os serviços de Que trata

o CONTRA TO, de modo a que estes sejam dentro de padrão satisfatório e adequado áe
qualidade:

f) Responsabilizar-se legal administrativa e tecnicamente pelas etapas do processamento da

Folha de Pagamento do MUNiCipIO, zelando sempre pela integridade e sigiio das transações
ewtuadas,, \

~) '(\I1anter o I-istonco dos pagamentos do pessoa i pelo periodo estabeleCido nas normas de

~

. g~nCla;

Jl ~.
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até 15 (quinze) dias após a

por cento) de sua folha de

h) Forneoer as Informações referentes aos serviços realizados. em prazo razoável. quando

solicitadas pelo Mumciplo.

i) Preservar o sigilo de fodos os dados e informações a que tenha acesso. em decorrência do

presente CONTRATO. comprometendo-se a fomar as medidas necessárias a oroteção dos dados

e das informações. ficando responsávei. no caso de quebra do sigilo. por eventual indenIzação em

raz1mdos prejuizos causados por seus prepostos. medianie culpa ou dolo'

JJ Garantir o acesso aos servidores do MUNiCíPIO incumbidos de fiscalizar e acompanhar o

comprimento dos serviços previslos neste CONTRATO.

k) Manler. durante iodo o prazo de vigência deste CONTRATO, fodas as condições de habilitação

e qualifJcaçãoexigidas para a celebração do ajuste

I) Cumprir as disposições legais quan:o á remuneração de seus empregados alocados para a

execução dos serviços contratados, bem Corno quanto acs demaiS encargos de natureza

trabalhisla. previdenciária. securilária ou qualquer oulrai

m) O inadimplemento eto BANRISUL com referência a qualquer das obrlgaçôes prevlslas 'lesta

Clausula nãl) será motivo para transferir a responsabilidade ao MUNiCíPIO pelo seu pagamento.

nem pOderáonerar o objeto deste CONTRATO cu restringir a SUê execução:

4.2. O MUNiCíPIO. indica o Secretário l!tular da Secretaria Municipal da Fazenda/Finanças e os

Direlores das Autarquias e Funda,;;ões para o fim de acolher os documentos necessános à

consignação das parcelas relativas aos emprêstimos e financiamentos contratados pelos

SERVIDORES. responsabilizando-se pela veracidade das informações acerca das margens

consignáveis. dados. arquivos ou documentos dos empregados enviados ao BANRISUL

4.3. Todos os avisos. comunicações Ou nolificações inerentes as consignações deverão ser

formalizadas por escnto entre as partes.

4.4. Outras questões lécnicas e operacionais pmvenfura necessárias á execução dos serviços e

registre das consignações serão ind'cadas em documento própno o qual depOISde firmado pelas

partes. passará a ser parie integrante deste CONTRATO.
. ._.- ._-,-"- _._---_._-

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO F.DO PAGAMENTO

5.1 Em razão dos termos ajustados no presente CONTRATO, o BANRISUL e o MUNIcíPIO

estabelecem o valor total do CONTRATO em R$ 2.000.000.00 (Dois milhões de reais). constituido

das sequlntes parcelas

a) R$ 1.400.000,00 (Um milhão e quatrocentos mil reais) a ser pago "m até 05 (cinco) dias

úteis após a data de assinatura do contratot e.

b} R$ 600,000,00 (Seiscentos mil reais) a ser pago em

comprovação do efetivo processamento de 100% (cem
",agarnento no BANRISUL.

(i1.1. O valor total corresponêe á integra',dade do número de SERVIDORES do MUNiCípIO.

\ r1strrbuidos proporciona!JlllAta,a'J nú~,.e'o dos SERVIDORES de cada ",midade do MUNiCíPIO/j~ /// \'
rJ Ccntdo n~Q13'20"IB



As INTERVENIENTES ANUENTES, no final assmada signatarias deste CONTRATO. estão

cientes e concordam que o crédíto ocorrerá na Conta do Municíp'o de Carazinho. cabendo a este

o rateio em consonância com ais) estrulura(s) mstitlJc;onal(is)e de gestão da Municipalídade.

5,2, O preço será creditado pele BANRISUL ao MUNiCíPIO, na conta corrente a seguir indicada.

em moeda corrente nacional. em duas parcelas fixas no valor tolal do CONTRATO. a ser paga ao

MUNiCíPIO. nas datas acima aprazadas, aiineas 'a' e 'b' da Cláusula 5 1. servindo 0(5)

comprovante(s) de crédito como recibo(s) bastante(s) para a qUltaçáo da obngação de

pagamento.

Conta-Corrente:

Titularidade Municipio de Carazinho

Banco 041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Agência: 0170

Conta: 04.0013150-7

5.3. Todas as despesas ordinárias e indiretas incorridas peio BANRtSUL decorrentes da

execução do objelo deste CONTRATO. índuslve tributos. encargos sociaiS, trabalhistas,

prüvidenciàrios, fiscais e comercIais incidentes. taxa de adrnll'listrõçâo, frete, seguro e outros

necessáriOs ao cumprimento Integral da obleto da con1ratação,são de responsabilidade exclusiVa

do 8ANRISUL

5.4. O BANRISUL não fará JUsà remuneração direta. oriunda dos ocfres públicos municipais, pela

prestação dos serviços bancários de processamento da Folha de Pagamento dos Servidores do

MUNiCíPIO

5.5. É cOndíçâopara pagamento pelo BANRISUL do preço previsto no item 5.1 desta Cláusula. o

recebimento O) de cópia da Lei f'J\unicípaLe. (ii) Ccmprovação de que a celeoração deste

CONTRATO. por cada uma das INTERVENIENTES ANUENTES. fo>d"v'damente aprovada e

autOrizada por seus respectivos órgãos de gestao, representando uma obrigação eXlsterte válida

e eficaz dos respectiVOS contratantes e que seus respecl!vos signatários se encontram

devidamente autorizados a representá.las

CLÁUSULA SEXTA - RECURSO FINANCEIRO

6.1. Para execuçáo do objeto do presente CONTRATO. não haverá despesa para () MUNICjPIO

não havendo. portanto. programação de pagamento em dotação orçamentána

CLÁUSULA SÉTIMA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Pág 8
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7.1. Os valores da plesenle CONTRATO não pagos na data do adimplemento da obrigação.

deverão ser corrigidcs desde então até a data do efelivo pagamento, pró .ata dle. pela vanação

~

' cumuiada cio Indice Gerai de Preços-1vIercadoilGP-M da Fundação Getúlio Vargas. Ou i0dlce
e vier a substitui-lo.
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CLÁUSULA OITAVA - AGENCIA DE RELACIONAMENTO

8.1. Fica designada pelo BANRISUL a Agência de Cafazinho iocaiizada na Avenida Flores da

Cunha. n° 901. na Cidade de Carazinno/RS. como estrutura organizacional responsávei para

realizar o atendImento ao MUNiCípIO. bem Como articular o eletivo cumprimento das obrigações

assumidas pelo 8ANRISUl neste Instrumento.

CLÁUSULA NONA - PRODUTOS E SERViÇOS FINANCEIROS

9~1~O;;Produtos;; Servlçosdescrttos na Cláusuh3Segunda." sen:!;o prestados-pelo BANf;!lSULe
empresas do Grupo ao MUNiCíPIO. na forma estabelecida nos contratos próprios

9.2. A remuneração devida ao ElANRISUl. peia prestação de serviços descritos nas alíneas da

Clausula 2.1, e por outros que por ventura venham ser contratados, constam na tabela de tarifas

do BANRISUL sendo firmado Contrato especifIco para cada modalidade de prestação de serviço,

fixando condições e valores. observando as normas legais e deverão ser firmados no prazo de 30

(trinta) dias contados da ass,natura deste Cootraio.

CLÁUSULA DÉCIMA. SANÇÕES

10.1, No caso de atraso e/ou totai ou parcial deste CONTRATO o SANRISUl estará

sUjeito ás seguintes penalidades. que serão aplicadas mediante a garantia do contraditÓriO e da

ampla defesa, em regular processo administrativo

10.1.1. Adveriéncla por escrilo sempre que ocorrerem pequenas ,rreguiaridades

11l.1,2. Multa

10.1.2.1. De 1% (um por cento) sobre o valor dos créditos efetuados em atraso no processame'1to

da Folha de Pagamento, por dia de atraso. limitados a 5% (cinco pcr cento), pelo descumprimento

injustificado, total ou parCIal do cronograma de pagamentos estabelecido pelo MUNICiPIO. salvo

comprovação de caso fOrtUito, motIvo de força maior elou descumorimento. pelo MUNiCíPIO das

obngaçoes previstas neste CONTRATO relativas ao processamento da Folha de Pagamento i

10.1.2.2. De até 1% (um por cento) sobre o preço atualizado do CONTRATO. conforme

regramento de atualização da C!áusula Sétima, nos casos de inexecução execução imperfeIta ou

em desaoordo com as especificações ou negligência na execução do Objeto contratadc bem

como nos casos de descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertll1ente. e

10.2 A mulla dobrará a cada caso de reincidênCia, não podendo ultrapassar a 5% (cinco por

cento) do preço atualizado do CONTRATO, ccnforme regramento de atualização monetária da

Cláusula Sêtlfna, sem prejuizo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao

MUNICíPIO e da possibilidade da rescisão contratual, ccnforme Cláusuia Décima.

Pág 9í{ .~
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10,3. li. autoridade ccmpetente, na aplicação das sanções, levará em cons\(ú.:~~façi3oa grBvidm18 da

f~'1duta do m,(rator O carater Bducaü\,o da peqa bem corno o dano causado a Admn"!istração

\~servado o pnnClp,a da aroporclonaliaade
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - VIGÊNCIA

11.1:Ós se,v'ços"b]eio do presenteCONiRATO seriloprestadospáio prazo de 60 (sessenta)

meses. r.ontados a partir da assinatura sendo vedada a prorrogação

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

12.1. O presente c6t'iiRAT6poderá-ser resCindido nas'hipÓtEses previstas no art. 7àda'lei ~~o

8566193 com as oonsequências indicadas no art. ao da mesma lei. sem prejuizo da apiJcaçM de
sanções,

12.2. Os casos de 'esclsão contratual serão lormalmente motivados pela autoridade competente.

assegurando ..se ao BANRISUL o direlto á prévIa e ampla defesa e ao contraditóno. em regular

processo administrativo. observadas as normas e principios aplicáveis.

12.3 O 8ANRISUL reconhece os direitos do MUNiCíPIO em caso de rescisão adm:n,strativa

prevista no art. 77 da Lei nO8.666193

12.4. O termo de rescisão. se possivel será preced,do de'

12.4.1 Balanço de todos os eventos contratuais la cumpridos ou parcialmente cumpndos:

12.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e porventura ainda devidos. e

12.4.3 indenizações e multas.

12.5. Em caso de rescisão contratual por lnicialJva do MUNIcíPIO. e desde que o BANRISUL não

tenha concorrido para a rescisão o MUNiCíPIO obriga-se a rest,tUlr o valor pago peio BANRiSUL.

proporc'onalmente ao prazo restante para o término do CONTRATO cof'lQido pela variação

acumuiada da Taxa SElIC verificada no periodo compreendido entre a data dO pagamento do

preço e o recebimento. pelo 8ANRISUL. dos valores a ele devidos pelo MUNicíPIO

12.5.1 t>. denúncia ou a rescisão ,motivada ou motivada por razões diversas daquelas indrcadas

neste Contrato. implicará além da restrtuiçiio do valor estipulado no ,tem 5 1 proporc,onal ao

prazo restante para o término do CONTRA TO n8 aplicação. em favor do BANRISUL. de urna

multa em valor equ,valente a 20% Ivinte por cento) do vaJor atuaiizado pago peje 8ANR!SUL

CLÁUSULA DÉCiMA TERCEIRA - REPARAÇÃO DE DANOS

1:U fls partes obrigam-se a reParar t'ooo € quãj(iuer danoaque- derem'causã por culpa eu dolo,

l1a execução dos serviços objelo deste contrato. desde a data da ocorrência do fato ate a dala de

seu efetivo ressarcimento ressalvados os casos fortuitos e de lo .•;a maior. estes deVidamente

comprovados e desde que impeditivos à execução do presente Contrato

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES

\
'1CLÁUSULA D~CIMA ~UIN~~ - FORO

, r)ir, ~
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15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de CarazlnholRS. como o competente para dirimir quaisquer

questões advindas deste CONTRATO. com renúncia expressa a qualquer outro

E. por estarem justos e contratados. firmam c presente Instrumento que. lido e achado
conforme. vai assinado pelas partes.

., Carazinho, 05 de março de 2018.

,')Lu.u.L.Jv
Banco do Estado do RS - BANRISUL

Oberdan Celestino de Almeida
CPFIMF 210989210-20

t.
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INTERVENIENTES ANUENTES:

'-9<rrúu'.b '..- •.
INSTITUTO DE PR VIDeNCIA DOS SERVI,

DORES DE CARAZINHOIPREVI CARAZINHO
CNPJIMF: 10225.64310001.42

Sra Díolena Maria Capitanio
CPFIMF 252 189050.20

í
./íj'~~~

IN~::(.fUTO DE PRE\iIDeNCIA DOS SERVI,
DO"9S DE C,A,RAZINHOIPREVICARAZINHO

CNP/I~l~ 1022564310001-42
SI Fernandes Vedana
't.. CPFIMF 438476680-72

----~---_..,--'_.-- ..)
(.~ ..•--- /
\, ", '.' ri-___ ,/."- .. C<~"éb'tt

CENTRAIS ELt- i RlêAG DE G,~~"d~IHG-.a:NTRAIS ELETRiCl'.S DE CA.RAZINHO
S/A. ELETROCA'R S/A - ELETROCAR

CNPJ/MF 88445.03410001-55 CNPJiMF 88.446 03410001.55
Se.Rafael Sant Anna de Moraes Sr. Marclo Senger Rosemberg

CPF/MP 550.072.120-91 CPFIMP 011006330-05

TESTEMUNHAS:

Pag '2
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO
Departamento de Pessoal

Carazinho, 12 de março de 2018.

Ao Sr. Adroaldo De Carli

Secretário Municipal da Fazenda e AITecadação

Ref.: Memorando Interno n° 13/2018 - quantidade de servidores cadastrados na folha de

pagamento do Executivo Municipal

Prezado Secretário,

Conforme sua solicitação, informamos que atualmente existem 1.434

servidores que perceberão seus vencimentos através do banco Banrisul, através do convênio

firmado com essa instituição financeira.

Sem mais para o momento, nos colocamos a sua disposição para quaisquer

esclarecimentos sobre o assunto.



Eletrócar /
OF/SG/012/2017

A Sua Senhoria o Senhor

Adroaldo De Carli

M.D. Secretário da Fazenda

Prefeitura Municipal de Carazinho-RS

Carazinho, RS, 05 de março de 2018.

Assunto: Contrato cedência folha de pagamento

Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, informamos que até as presente data estão
cadastrados na folha de pagamento da Centrais Elétricas de Carazinho S.A-
ELETROCAR, o total de 131 (cento e trinta e um) registros, sendo 117 funcionários, 04
membros da Diretoria Executiva, 05 membros do Conselho de Administração e 05
membros do Conselho Fiscal.

Sendo o que tínhamos para o momento,

Atenciosamente,

Rafael SarTt'Anna de 1\110 es)

---"--'õíreto(P"~$W~

J'

uazlMSO

_/ www.eletrocar.com.brl(54)3329-9900
Av. Pátria, 1351- Bairro Sommer - Carazinho/RS

/-----, ..

http://www.eletrocar.com.brl543329-9900


P R EV !INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
TITULARES DE CARGO EFETIVO DO

MUNiCíPIO DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA, N' 944 - EDIFlclO SCHNEIDER - FONE: (54) 3329-1122

e-mail:diolena@carazinho.rs.gov.br CARAZINHO - RS CEP: 99500-000
www.previcarazinho.com.br- CNPJ 10.225.64210001-42

OF. N° 025/2018- PREVI

limo. Sr
Adroaldo De Carli
MD Secretario da Fazenda

Prezado Senhor:

Carazinho, 16 de março de 2018.

Na oportunidade em que lhe cumprimentamos cordialmente, vimos informar

a Vossa Senhoria o número da conta e de servidores do Previcarazinho:

1 - Banco do Brasil

Agencia 0358-1

Conta 29.959-6

2 - Servidores

Aposentados: 620

Pensionistas: 126

Servidores do Previcarazinho: 08

TOTAL DE 754 servidores

Sendo o tínhamos para o momento,

Atenciosas Saudações,

mailto:e-mail:diolena@carazinho.rs.gov.br
http://www.previcarazinho.com.br-
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EST ADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CARAZINHO
PROCURADORIA GERAL

INFORMAÇÃO N° 1380/2017

DE: Departamento Jurídico
PARA: Setor de Licitações
ASSUNTO: Parecer - Dispensa de Licitação

Prezada Senhora:

Ao tempo em que a cumprimentamos cordialmente, vimos
tratar de assunto relacionado à dispensa de Licitação.

EMENTA: PARECER. CONTRATAÇÃO DE
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE A
REALIZAÇÃO DE CONTRAPRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA POR PARTE DA CONTRATADA.
SERVIÇO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE
SALÁRIOS DOS SEVIDORES MUNICIPAIS.
DISPENSA DE LICITAÇÃO. BANCO OFICIAL.
HIPÓTESE DO ARTIGO 37, INCISO XXI, DA
CF/88, C/C O ARTIGO 24, INCISO VIII, DA
LEI 8.666/1993.

A Sra. Diretora de Licitações encaminha, nos termos do Memo
N.o 090/2017, para exame desta Procuradoria-Geral, expediente que versa
sobre a possibilidade de contratação direta, com dispensa de licitação, de
Instituição financeira Pública, para a prestação (10 serviço de pagamento da
folha dos servidores do Município, solicitado pela Secretaria Municipal da

Fazenda e arrecadação.

A delegação a terceiros da prestação de serviços, com a
previsão de contraprestação pecuniária por parte da contratada, em caráter
exclusivo, de pagamento de remuneração de servidores ativos, inativos e
pensionistas e outros serviços similares deve ser instrumentalizada por
meio de contrato administrativo, haja vista a ausência, no objeto da relação
jurídica, de interesses recíprocos e de regime de mútua cooperação;

'\\-..
. \,'

\ .



!
li '
il

I
I

•

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CARAZINHO

PROCURADORIA GERAL

A Administração Pública não está obrigada a promover prevlo
procedimento Iicitatório destinado a realizar a contratação de instituição
financeira oficial para, em caráter exclusivo, prestar serviços de pagamento
de remuneração de servidores ativos, inativos e pensionistas, podendo
optar por efetuar a contratação direta com fundamento no artigo 37, inciso
XXI (primeira parte), da Constituição Federal, c/c o artigo 24, inciso VIII, da
Lei 8.666/1993, desde que devidamente demonstrada a sua vantagem em
relação à adoção do procedimento Iicitatório.

Ainda, o Requerimento deverá ser instruído com as informação
de que a contratação direta cumpre com as exigências legais, com base no
Artigo 24, inc. VIII,da Lei 8.666/9:

a) ser o ocontratante pessoa jurídica de diretiro público interno;

b) ser o contratado órgão ou entidade que faça parte integrante
da Administração Pública;

c) que a criação do contratado tenha se dado para atender ao
objeto do contrato que a administração contratante pretende
realizar;

d) que o órgão ou entidade a ser contratada tenha sido criada
em data enterior à vigência da Lei 8.666/93;

e) que o preço seja compatível com o praticado no mercado.

o Artigo 24, inciso VIII, da Lei nO 8.666/93 apregoa que é
dispensável a licitação quando houver inviabilidade de competição, em
especial:

"VIII - para a aquisição, por pessoajurídica de
direito público interno, de bens produzidos ou
serviços prestados por órgão ou entidade que
integre a Administração Pública e que tenha
sido criado para esse fim específico em data
anterior à vigência desta Lei, desde que o
preço contratado seja compatível com o
praticado no mercado "

('
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---------------------
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CARAZINHO
PROCURADORIA GERAL

Conclusão final:

Desta forma/ tenho que a contratação requerida/ demonstrada a
vantagem da contratação direta em relação à adoção do procedimento
licitatório/ pela modalidade de Dispensa de licitação/ encontra-se respaldado

pela Lei n. 8.666/93.

É o parecer. SM.J.

Carazinho/RS/ 18 de dezembro de 2017.

',-:--,~. ( .
i~;~~{ l.c~~;

. :IvanejG. Pa:dí:Ol~
Oi\~IRS 6i>939'
.3S,essor JUfldico
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