
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS 

VALOS
Rua Rubert, 900

C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PARA A CESSÃO ONEROSA DA FOLHA DE PAGAMENTO.

 Nº 3/2017

SECRETARIA DE ORIGEM: Secretaria Municipal de Administração e Pessoal.
OBJETO: Cessão onerosa dos serviços relacionados a folha de pagamento do Município 
ao BANRISUL, compreendendo a centralização e processamento de créditos 
provenientes de 100% da folha de pagamento gerada pelo Município..
CONTRATADA: 
VALOR DO CONTRATO: R$ 213.082,80 (duzentos e treze mil, oitenta e dois reais e 
oitenta centavos).

Pelo Presente TERMO, fica Dispensada a Licitação para a/o Cessão 
onerosa dos serviços relacionados a folha de pagamento do Município ao BANRISUL, 
compreendendo a centralização e processamento de créditos provenientes de 100% da 
folha de pagamento gerada pelo Município..

JUSTIFICATIVA

Inicialmente cumpre esclarecer que a dispensa ora proposta visa Cessão do direito de 

operacionalização da da folha, com vistas a obter recursos para o equilibrio financeiro das contas públicas do Município. 

“Art. 24 É dispensável a licitação:
...

VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica 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;        (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).”

No caso em questão verifica-se a Dispensa de Licitação com base jurídica no 

inciso VIII do art. 24 da Lei nº 8.666/93,  levando em consideração que atualmente os serviços 

relacionados a folha de pagamento dos servidores ativo e inativo já são geridos exclisivamente 

pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A a aproximadamente 5 (cinco) anos, por força de 

ato semelhante em Governos passados.

   I - Considera-se a necessidade  de Cessão onerosa dos serviços relacionados a folha 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1


de pagamento do Município ao BANRISUL, compreendendo a centralização e 
processamento de créditos provenientes de 100% da folha de pagamento gerada pelo 
Município..

   II - A escolha do fornecedor se deu em razão do preço ofertado e por os serviços já 
serem geridos em sua totalidade pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A.

 III - A indecisão do Município de Fortaleza dos Valos, somente acarretaria o não 
recebimento dos valores, pois este serviço esta ocorrendo sem grandes possibilidades de 
ser alterado.

  Considerando que o preço ofertado segue a tabela proposta, vislumbra a 
possibilidade de dispensa de licitação embsada no art. 24, inciso VIII, da Lei nº 8.666/93, 
e com a devida justificativa lavra-se o presente Ato de Dispensa de Licitação.

Fortaleza dos Valos/RS em 1 de Fevereiro de 2017.

                                                 Marcia Rossatto Fredi                                         
                      Prefeito Municipal                                  


