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Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. 
CONTRATO N. 019/2013/ALE/RO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS, N.º 
019/2013/ALE/RO, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RONDÔNIA E O BANCO DO BRASIL S.A., PARA 
OS FINS QUE ESPECIFICA. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, pessoa jurídica 
de direito público, com sede a Rua Major Amarante, S/N - Arigolândia, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 
04.794.681/0001-68, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Presidente José 
Hermínio Coelho, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 117.618.978-61 e 
portador do RG n.º 1.206.980, expedido pela SSP/RO e por seu Secretário Geral, 
Sr. _ Arildo Lopes da Silva, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 
299.056.482-91, portador do RG nº 19.593.991, expedida pela SSP/SP, 
doravante denominado ASSEMBLEIA, e do outro lado o BANCO DO BRASIL 
S/A., sociedade de economia mista, com sede na Capital Federal, Setor Bancário 
Sul, Quadra 1, Bloco "C", Edifício Sede Ili, 24º andar, inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 00.000.000/0001-
91 , neste ato representado por seu Gerente Geral, Sr. João Santana, brasileiro, 
solteira, inscrita no CPF sob o n. 413.480.019-68 e portador do RG n. 3.022.506-
6, expedido pela SSP/PR, doravante denominado BANCO, firmam o presente 
Contrato de Prestação de Serviços Bancários, doravante apenas CONTRATO, 
decorrente do processo n. 01519/2013-96, sujeitando-se a ASSEMBLEIA e o 
BANCO às normas disciplinares da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e 
legislação aplicável, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

! CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO DO CONTRATO 

O presente CONTRATO tem por objeto a prestação, pelo BANCO, dos serviços 
descritos abaixo, a ASSEMBLEIA: 

1) Em caráter de exclusividade: 

a) Centralização e processamento de 100% (cem por cento) de créditos 
provenientes da folha de pagamento gerada pela ASSEMBLEIA, com no 
mínimo de 1.955 servidores e inclusive dos que vierem a ser contratados, 
lançados em contas correntes do funcionalismo público no BANCOv --
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abrangendo servidores ativos e inativos, pensionistas e estagiários, o ,., · 
seja, qualquer pessoa que mantenha vínculo de remuneração com , 
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. 

b) 

c) 

ASSEMBLEIA, seja recebendo vencimento, salário, subsídio ou 
proventos e pensões, denominados, doravante, para efeito deste 
instrumento, CREDITADOS, em contrapartida da efetivação de débito na 
conta corrente da ASSEMBLEIA, na forma do ANEXO I; 

Centralização e processamento da movimentação financeira de todas as 
contas correntes, inclusive da Conta Única da ASSEMBLEIA (sistema de 
caixa único), se houver, excetuando-se os casos em que haja previsão 
legal ou contratual para manutenção dos recursos decorrentes de 
contratos ou convênios em outras instituições financeiras; 

Centralização e movimentação financeira da ASSEMBLEIA, relativa aos 
recursos provenientes de transferências legais e constitucionais, bem 
como de convênios a serem assinados com qualquer órgão do governo 
federal e estadual, excetuando-se os casos em que haja previsão legal 
para manutenção e movimentação dos recursos em outras instituições 
financeiras; 

d) Centralização e processamento de todas as movimentações financeiras 
de pagamento a credores da ASSEMBLEIA, aí incluídos os fornecedores 
e prestadores de seNiços e quaisquer pagamentos e transferências de 
recursos financeiros feitos pela ASSEMBLEIA a entes públicos ou 
privados, a qualquer título. Os pagamentos serão processados, 
exclusivamente, por meio de crédito em conta corrente dos credores no 
BANCO, salvo situações decorrentes de previsões constitucionais ou 
legais e determinações judiciais, que obriguem a manutenção e 
movimentação dos recursos em outras instituições financeiras, na forma 
do ANEXO li; 

e) 

f) 

g) 

Centralização e processamento de todas as movimentações financeiras 
dos Fundos da ASSEMBLEIA, a qualquer título, exceto os recursos em 
que haja obrigatoriedade de movimentação em outra instituição, por força 
de lei; 

Aplicação das disponibilidades financeiras de caixa da ASSEMBLEIA, 
bem como dos recursos dos fundos a que alude a alínea "e", do inciso 1, 
desta Cláusula Primeira, na forma do ANEXO Ili; 

Centralização dos recebimentos relativos a concurso público ou outras 
formas de arrecadação de receitas, efetuados por meio de boleto 
compensável, em favor da ASSEMBLEIA, mediante utilização de 
cobrança integrada do BANCO, na forma do ANEXO IV; 
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h) Disponibilização de acesso para a utilização aplicativo licitações/ 
4) 
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. 
eletrônicas do BANCO, pela ASSEMBLEIA, na forma das disposições do 
ANEXO V; 

i) Utilização do Cartão de Pagamentos Banco do Brasil como meio de 
pagamento dos gastos administrativos e operacionais, em caso de 
alteração do atual modelo de contas suprimento, na forma do ANEXO VI 
e após edição de norma regulamentar da ASSEMBLEIA; 

j) Troca e disponibilização de informações e pagamentos dos benefícios do 
Programa de Formação do Servidor Público - PASEP, na forma ANEXO 
VII; 

k) Utilização do Auto Atendimento Setor Público - AASP em todos os 
pagamentos/transferências efetuados pela ASSEMBLEIA; 

li) Sem caráter de exclusividade: 

a) Concessão de crédito aos servidores ativos, inativos, pensionistas e 
deputados no exercício do mandato da ASSEMBLEIA, mediante 
consignação em folha de pagamento, na forma do ANEXO VIII ; 

b)· Disponibilização de informações relativas a contracheques, em terminais 
de auto-atendimento e internet do BANCO, na forma do ANEXO IX; 

e) Emissão de Certificação Digital pelo BANCO para a ASSEMBLEIA, bem 
como seus servidores e deputados no exercício do mandato, na forma do 
ANEXO X; 

d) Compra de dívidas dos empréstimos dos servidores ativos, inativos, 
pensionistas edeputados no exercício do mandato da ASSEMBLEIA, junto 
a outros bancos mediante consignação em folha; 

e) Utilização dos aplicativos do BANCO para pagamento de fornecedores 
(sistema OBN) e servidores, denominados respectivamente BB 
Empenhos e BB Pag; 

f) Concessão de crédito aos servidores ativos, inativos, pensionistas e 
deputados da ASSEMBLEIA, mediante, mediante CDC salário, na forma 
do ANEXO XI; 
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i) Concessão da linha BB Crédito 13º Salário aos servidores ativos, inativos, 

pensionistas e deputados no exercício do mandato da ASSEMBLEIA, 
mediante assinatura anual do Termo . de Compromisso como o 
empregador; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente CONTRATO terá âmbito nacional, sendo 
que a rede pagadora será composta de todas as agências e postos de 
atendimento on-line do BANCO, no Brasil. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A prestação de serviços não previstos neste 
instrumento será contratada preferencialmente com o BANCO, em termos a 
serem pactuados com a ASSEMBLEIA, caso a caso. 

! CLÁUSULA SEGUNDA - DA REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO 

A prestação de serviços consubstanciada no presente instrumento, foi objeto de 
dispensa de licitação, de acordo com o disposto no art. 24, inciso VIII, da Lei n.º 
8.666/93, conforme Processo Administrativo n. 1519/2013-96, a que se vincula 
este CONTRATO e cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da Assembleia 
Legislativa de Rondônia, n. 186, no dia 28 de novembro de 2013. 

1 CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO BANCO 

Com vistas ao fiel cumprimento das obrigações aqui assumidas, compromete-se o 
BANCO, enquanto vigente este CONTRATO: 

1) Cumprir tempestiva e corretamente as condições deste CONTRATO, no que 
concerne ao prazo e as condições para abertura e manutenção de contas dos 
CREDITADOS, abertas para depósito de salários, vencimentos, . pensões, 
proventos e subsídios devidos pela ASSEMBLEIA e para pagamentos a serem 
realizados aos CREDITADOS e/ou a fornecedores, prestadores de serviços ou 
credores da ASSEMBLEIA; 

li) Manter sistemas operacionais e de informática capazes de bem operacionalizar 
os serviços contratados e fornecer -a ASSEMBLEIA, prontamente, as informações 
necessanas ao acompanhamento das movimentações financeiras da 
ASSEMBLEIA e outras que forem requeridas, de modo que os serviços ora 
contratados, sejam prestados dentro do melhor padrão de qualidade possível. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para o exercício de todos os direitos e cumprimentv 
de todas as obrigações estipuladas neste CONTRATO e em seus anexos, o 
BANCO poderá agir por si ou por terceiros contratados na forma da legislaçã 
aplicável, ou seus sucessores, que atuarão por conta e ordem do BANCO, ,, 
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. 
observado o Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima deste CONTRATO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica designada pelo BANCO a Agência Setor 
Público Porto Velho, localizada à rua Salgado Filho, 3081 - bairro São João 
Bosco, como estrutura organizacional responsável para realizar o atendimento a 
ASSEMBLEIA, bem como articular o efetivo cumprimento das obrigações 
assumidas pelo BANCO neste instrumento. 

! CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA ASSEMBLEIA 

A ASSEMBLEIA manterá no BANCO as suas disponibilidades financeiras e a sua 
movimentação, de forma a permitir o bom desempenho dos serviços decorrentes 
da exclusividade estabelecida na alínea "a" do inciso I da Cláusula Primeira deste 
CONTRATO . 

. j CLÁUSULA QUINTA - DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO 

A ASSEMBLEIA, em comum acordo com o BANCO, pod.erá indicar e colocar à 
disposição do BANCO áreas para a instalação de Agências, PAB - Postos de 
Atendimento Bancário e PAE - Postos de Atendimento Eletrônico, sem quaisquer 
ônus para o BANCO, mediante contrato de concessão de uso. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Adicionalmente às contrapartidas da Cláusula Primeira 
do Presente contrato, a ASSEMBLEIA assegura ao BANCO, durante a vigência 
deste CONTRATO, exclusividade de instalação e permanência de Agências, PAB 
- Postos de Atendimento Bancário e PAE - Postos de Atendimento Eletrônico, 
nas dependências da ASSEMBLEIA, seja em áreas próprias ou por ela 
ocupadas. 

j CLÁUSULA SEXTA- DAS ADEQUAÇÕES DE SISTEMAS E PROCESSOS 

A ASSEMBLEIA e o BANCO comprometem-se, mutuamente, a fazer os ajustes 
necessários em seus respectivos sistemas de processamento de dados, para o 
fiel cumprimento das obrigações ora assumidas, com vistas a viabilizar e facilitar a 
troca de informações, as transmissões de dados e a perfeita manutenção dos 
controles, de modo a permitir que qualquer das partes possa, a qualquer tempo, 
verificar o integral cumprimento do estabelecido neste instrumento. 

j CLÁUSULA SÉTIMA- DOS AJUSTES OPERACIONAIS 
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J CLÁUSULA OITAVA - DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS 

Nenhuma importância ou prestação direta será devida pela ASSEMBLEIA ao 
BANCO pela prestação dos serviços descritos na Cláusula Primeira, inciso 1, 
alíneas "b", "c", "e", "f", "i", "j", e "k" e Cláusula Primeira, inciso li, alíneas "a", "d", 
"e", "f", "g", "h" e "i". 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A remuneração do BANCO pela prestação dos 
serviços descritos na Cláusula Primeira, inciso 1, alíneas "a", "d", "g" e "h" e 
Cláusula Primeira, inciso li, alíneas "b" e "e", será realizada na forma discriminada 
abaixo: 

1 - Em caráter de exclusividade: Cláusula Primeira, Inciso 1: 

a) Tarifa de A$ 1,92 (um real e noventa e dois centavos) por crédito efetuado 
em conta corrente, referente ao processamento da folha de pagamento 
dos servidores; 

b) Tarifa de A$ 6,40 (seis reais e quarenta centavos) por crédito efetuado, 
referente ao processamento da folha de pagamento de servidores, com 

· pagamento contra recibo on-line de natureza periódica ou eventual (CPF) 

c) Tarifa de A$ 4,80 (quatro reais e oitenta centavos) por crédito efetuado, 
referente processamento da folha de pagamento dos servidores, 
eventualmente transferido via DOC/TED; 

d} Tarifa de A$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove centavos) por crédito 
efetuado em conta poupança, referente ao processamento da folha de 
pagamento dos servidores, de natureza periódica ou eventual; 

e) Tarifa de A$ 3,65 (três reais e sessenta e cinco centavos) por 
processamento de Ordem Bancária tipo 11 e 31; 

f) Tarifa de A$ 1,97 (um real e noventa e sete centavos) por processamento 
de Ordem Bancária tipo 12 e 32; 

g) Tarifa de A$ 3,65 (três reais e sessenta e cinco centavos) por 
processamento de Ordem Bancária tipo 13· e 33; 

h) Tarifa de A$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos) por processamento de/ 
Ordem Bancária tipo 18 e 38; · 

i) Tarifa de A$ 1,75 (um real e .setenta e cinco centavos) por proc~ssament?1 
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de Ordem Bancária tipo 19 e 39; 

j) Tarifa de R$ 2,65 (dois reais e sessenta e cinco centavos) por título de 
recebimento através de Cobrança Integrada BB, modalidade sem registro, 
liquidado através de terminais de autoatendimento, gerenciador 
financeiro, guichês de caixa, internet, correspondente bancário, CAAB e 
outros canais com prestação de contas por transmissão eletrônica de 
dados; 

k) Tarifa de R$ 2,85 (dois reais e oitenta e cinco centavos) por título de 
recebimento através de Cobrança Integrada BB, modalidade sem registro, 
liquidado através do serviço de compensação; 

1) Custo de R$ 116,25 (cento e dezesseis reais e vinte e cinco centavos) por 
licitação que atingir a fase de disputa encerrada; 

m) Custo de R$ 10,47 (dez reais e quarenta e sete centavos) por lote 
disputado; 

li - Sem caráter de exclusividade: Cláusula Primeira, Inciso li: 

a)Tarifa de A$ 0,60 (sessenta centavos) por contracheque adicional fornecido, 
a cargo do servidor, mediante autorização do mesmo, no ato da retirada; 

b) Tarifa de R$ 0,60 (sessenta centavos) por contracheque transmitido, a 
cargo do município, por período de armazenamento pelo BANCO de 6 
(seis) meses; 

c) Tarifa de R$ 225,40 (duzentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos) por 
kit com cartão, leitora e Certificado A3 (e-CPF ou e-CNPJ). 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As despesas com a execução deste CONTRATO, 
para o exercício corrente, serão previstas em dotação orçamentária à conta do 
programa n. 01122102020620000 - programa de trabalho, de acordo com a Nota 
de Empenho n. 2013NE0029. As despesas a serem executadas nos exercícios 
seguinte serão supridas em orçamentos de exercícios futuros, de acordo com 
notas de empenho a serem emitidas e entregues ao BANCO a cada exercício 
fiscal. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A remuneração pela prestação dos serviços sevá . 
efetuada pela ASSEMBLEIA, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente à prestação 
desses serviços, mediante apresentação de demonstrativo dos serviç s 
prestados, pelo BANCO, no período; b -. )(: -/!) 
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PARAGRAFO QUARTO - O não cumprimento da obrigação na data prevista no 
Parágrafo anterior, sujeitará à ASSEMBLEIA a incidência de multa de 2%, 
atualização monetária de 1/30 (um trinta avos) com base na taxa SELIC, por dia 
de atraso, utilizando-se, para tanto, a taxa mensal. vigente no dia do pagamento 
efetivo, além de juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês ou fração. 

PARÁGRAFO QUINTO - Os valores referentes às tarifas estabelecidas na 
presente Cláusula serão _atualizadas pelo IPCA, no mês de novembro de cada 
exercício financeiro. Em caso de alterações dos indicadores financeiros do 
cenário macroeconômico e/ou das características inerentes aos produtos 
contratados que afetem a rentabilidade do negócio, as tarifas serão revistas, a 
qualquer tempo, a fim de reestabelecer seu equilíbrio econômico-financeiro, com 
comunicação prévia de 30 (trinta) dias. 

PARÁGRAFO SEXTO - A prestação de serviços não previstos neste instrumento 
será contratada junto ao BANCO, que terá direito a auferir remuneração direta 
adequada, nos termos pactuados com a ASSEMBLEIA, caso a caso. 

! CLÁUSULA NONA - DA REMUNERAÇÃO 

Em razão dos termos ajustados no presente CONTRATO, o BANCO pagará a 
ASSEMBLEIA a importância total de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos 
mil reais), em moeda corrente nacional, mediante crédito na conta corrente da 
ASSEMBLEIA mantida no BANCO, indicada formalmente pela ASSEMBLEIA, 
sendo R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais) para cada período de 12 
meses de vigência deste CONTRATO, condicionado à: 

a) publicação do extrato deste instrumento, de acordo com o previsto na 
Cláusula Décima Sexta; 

b) início efetivo da prestação dos serviços previstos na alínea a), do inciso 
1, da Cláusula Primeira; 

c) Inexistência de débitos junto ao conglomerado BB, notadamente 
valores de tarifas diversas. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor ajustado no caput será creditado pelo 
BANCO a ASSEMBLEIA, a título de adiantamento e de comum acordo entre as 
partes, da seguinte forma: 

1 - R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais) em até 5 (cinco) , 
dias úteis após a assinatura e cumprimento das condições estipuladas na~ 
alíneas a, b e c do caput desta Cláusula Nona; 

(iJ 
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PARAGRAFO SEGUNDO - Em qualquer hipótese, o pagamento referido 
constitui-se mero adiantamento do preço ora ajustado, pelo BANCO a 
ASSEMBLEIA, devendo a ASSEMBLEIA restituí-lo ao BANCO 
proporcionalmente ao tempo que faltar para o término do presente CONTRATO, 
na hipótese de rescisão contratual, sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima 
Terceira. 

j CLÁUSULA DÉCIMA- DA RESCISÃO E DA APLICAÇÃO DE MULTA 

Este CONTRATO é firmado em caráter irrevogável e irretratável, ressalvadas as 
hipóteses de rescisão previstas nos artigos 77 e 78 e na forma dos artigos 79 e 
80, todos da Lei Federal n.º 8.666/93, as quais se aplicarão para ambas as partes, 
no que couber. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não será motivo de rescisão deste CONTRATO, a 
ocorrência de uma ou mais das hipóteses contempladas no inciso VI, do art. 78 
da Lei Federal n.º 8.666/93, desde que haja a comunicação prévia a 
ASSEMBLEIA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 e 
na forma dos artigos 79 e 80, todos da Lei Federal n.º 8.666/93, a ASSEMBLEIA 
poderá promover a rescisão deste CONTRATO, se o BANCO: 

1 - Não observar qualquer prazo estabelecido neste CONTRATO e seus 
anexos; 

li - Não observar o nível de qualidade usual proposto para a execução dos 
serviços ora descritos; e 

Ili -Ceder ou transferir, total ou parcialmente, este CONTRATO ou seus 
direitos ou obrigações, a terceiros, sem prévia anuência da 
ASSEMBLEIA. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão de que trata o Parágrafo Segundo desta 
Cláusula não poderá ocorrer sem que haja prévio aviso ao BANCO por parte da 
ASSEMBLEIA, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, quanto ao atraso no 
cumprimento de prazos ou inobservância das situações descritas no referido 
Parágrafo, e sem que seja dado, anteriormente a esse aviso prévio, prazo 
razoável para que o BANCO regularize as pendências. 

PARÁGRAFO QUARTO - Na hipótese de rescisão deste CONTRATO, 
permanecem em vigor todas as obrigações da ASSEMBLEIA relativas à 
consignação em folha dos CREDITADOS, até a total liquidação dos empréstimos, p
financiamentos ou arredamentos mercantis concedidos até a data da rescisão. 4 
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA REPARA AO DE DANOS E SAN OES 

Obrigam-se as partes a reparar todo e qualquer dano a que derem causa por 
culpa ou dolo, na execução dos serviços objeto deste CONTRATO, até o limite do 
valor do dano material, corrigido monetariamente pelo Índice Geral de Preços do 
Mercado - IGPM, calculado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV-RJ, desde a 
ocorrência do fato até o seu efetivo ressarcimento, ressalvados os casos fortuitos 
e/ou de força maior, tai$ como greves, proibições ou interdições de tráfego, 
inundações e demais eventos da natureza, sem prejuízo de outras penalidades e 
responsabilidades previstas na legislação em vigor e neste CONTRATO. 

! CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO NÃO EXERCÍCIO DE DIREITOS 

O não exercício, por qualquer das partes, de direito previsto rieste CONTRATO, 
não representará renúncia nem impedirá o exercício futuro do direito. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA DO ATO ADMINISTRATIVO 
INJUSTIFICADO 

A ASSEMBLEIA fica obrigada a ressarcir ao BANCO o equivalente ao valor pro
rata temporis a que se refere a Cláusula Nona, corrigido monetariamente pelo 
Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM, calculado pela Fundação Getúlio 
Vargas - FGV-RJ, ou outro índice que venha a sucedê-lo, na hipótese de, por ato 
administrativo (ato de império) praticado pela ASSEMBLEIA: 

1. o presente CONTRATO perder seu objeto; ou 

li. o objeto se tornar de impossível cumprimento pelo BANCO. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O ressarcimento previsto no caput desta Cláusula não 
elide os direitos do BANCO a que se refere o§ 2º, do artigo 79, da Lei Federal n.º 
8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO DISTRATO DE CONTRATOS 
ANTERIORES 

Neste ato, resolvem o BANCO e a ASSEMBLEIA, em comum acordo, distratar os 
instrumentos abaixo descritos, com renúncia a quaisquer direitos e obrigações, de 
forma a não restar quaisquer resquícios de ônus financeiro e obrigacional a eles 
referentes, para quaisquer das partes: 

,;J 

1) Contrato de Prestação de Serviços Financeiros nº 016/2008, assinado r 
em 26/11/2008, e aditivado em 19/10/2011 . _/ 

\ T2) 1! 



Assembleia Le islativa do Estado de Rondônia. 
CLAUSULA DECIMA QUINTA- DA VIGENCIA 

O presente CONTRATO é firmado com prazo de vigência de 60 (sessenta) 
meses, a contar da data de sua assinatura, nos termos do inciso li, do artigo 57, 
da Lei Federal nº 8.666/93. 

i CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA PUBLICAÇÃO 

A ASSEMBLEIA obriga-se a providenciar a publicação deste CONTRATO ou de 
seu extrato em seu Diário Oficial Eletrônico ou em outro veículo de comunicação 
usualmente utilizado para esta finalidade, em até 5 (cinco) dias após a sua 
assinatura, em atendimento à exigência do artigo 61 , parágrafo único, da Lei 
Federal n.º 8.666/93, para fins de validade e eficácia do instrumento. 

i CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA - DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de Porto Velho-RO para dirimir quaisquer 
questões decorrentes deste CONTRATO e renunciam a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, em duas vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e assinadas, 
bem como será registrado às fls. 19 do Livro de Contratos do ano de 2013 da 
Advocacia-Geral. 

Porto Velho (RO), 04 de dezembro de 2013. 

LHO 

Çabcc(-0-Q. ~ .r uéo ~- &s f&J~Jq 
.. Testemunhas: . 

Fabiane Crivia Santos da Silva Resky 
CPF: 873.479.702-53 

~ co..i.,r-.JJ (.,c:,.-rft. .V(~ 
Rosa Cavalcante Ramos 

. CPF: 689.221 .082-15 
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ESTADO DE RONDÔNIA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

Advocacia-Geral 

CERTIDÃO 

Aos 04 de dezembro, do ano de dois mil e treze, certificamos que se 
encontra sob cautela desta Advocacia-Geral o original do Contrato nº 
019/2013, firmado entre a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DE RONDÔNIA e o BANCO DO BRASIL, constando cópia nos autos do 
Processo n° 01519/2013-96, fls. 35 a 86. 

Por ser expressão fiel da verdade firmo a presente. 
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no Gabinete da Comissão Permanente de Defesa da Criança , 
do Adolescente, da Mulher e do Idoso, a partir de 02 de 
dezembro de 2013. 

Porto Velho, OS de dezembro de 2013. 

JOSÉ HERMÍNIO COELHO 
Presidente 

ARILDO LOPES DA SILVA 
Secretário Geral 

ATO Nº3835/2.013-SRH/P/ ALE 

O PRESIDENTE DAASSEMBLEIALEGISLATIVADO ESTADO 
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nostem,os 
do Artigo 10 da LC no 730, de 30 de setembro de 2013, 

EXONERAR 

SHED.LA LUNA BARBOSA, do Cargo de Provimento em 
Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-09, que exerce 
no Gabinete do Deputado Luiz Claudio, a partir de 1º de 
dezembro de 2013. 

li ADVOCACIA GERAL 

EXTRATO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FJNANCEJROS 

EOUTRASAVENÇAS,N.0 019/2013/ALE/RO 

Processo nº 01519/2013-96 

11 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RONOONIA 
CONTRATADO: BANCO DO BRASILS.A 

OBJETO: a prestação, pelo BANCO, dos serviços descritos 
abaixo, a ASSEMBLEIA: 
I) Em caráter de exclusividade e II) Sem caráter de 
exclusividade: 
Consoante elencados no contrato. 

r· Porto Velho, OS de dezembro de 2013. DA REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO: A prestação de 
serviços consubstanciada no presente instrumento, foi objeto 
de dispensa de licitação, de acordo com o disposto no art. 24, 
inciso VIII, da Lei n. o 8.666/93, conforme Processo 
Administrativo n. 1519/2013-96, a que se vincula este 
CONTRATO e cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da 
Assembleia Legislativa de Rondônia, n. 186, no dia 28 de 
novembro de 2013. 

7 de 10 

JOSÉ HERMÍNIOCOB..HO 
Presidente 

ARILDO LOPES DA SILVA 
Secretário Geral 

ATO N°3839/2013-SRH/P/ ALE 

O PRESIDENTE DAASSEMBLEIALEGISLATIVADO ESTADO 
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nostennos 
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, 

NOMEAR 

SILV ANA COUTINHO, para exel\:er o Cargo de Provimento em 
Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-12, no 
Gabinete do Deputado Kaká Mendonça, a partir de 02 de 
dezembro de 2013. 

Porto Velho, OS de dezembro de 2013. 

JOSÉ HERMÍNIO COELHO 
Presidente 

ARILDO LOPES DA SILVA 
Secretário Geral 

ATO Nº3838/2013-SRH/P/ ALE 

O PRESIDENTE DAASSEMBLEIALEGISLATIVADO ESTADO 
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos tennos 
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, 

NOMEAR 

SONIA SANTU ZZI ZUCOLOTO BATISTA, para exel\:ero Cargo 
de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
18, no Gabinete do Deputado Adelino Follador, a partir de 02 de 
dezembro de 2013. 

Porto Velho, 05 de dezembro de 2013. 

JOSÉ HERMÍNIOCOB.HO 
Presidente 

ARILDO LOPES DA SILVA 
Secretário Geral 

DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO: A ASSEMBLEIA,en1 
comum acordo com o BANCO, poderá indicar e colocar à 
disposição do BANCO áreas para a instalação de Agências, 
PAB - Postos de Atendimento Bancário e PAE - Postos de 
Atendimento Eletrônico, sem quaisquer ônus para o BANCO, 
mediante contrato de concessão de uso. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a 
execução deste CONTRA TO, para o exercício corrente, serão 
previstas em dotação orçamentária à conta do programa n. 
01122102020620000- programa de trabalho, de acordo com 
a Nota de Empenho n. 2013NE0029. As despesas a serem 
executadas nos exercícios seguinte serão supridas em 
orçamentos de exercícios futuros, de acordo com notas de 
empenho a serem emitidas e entregues ao BANCO a cada 
exercício fiscal. 

DA REMUNERAÇÃO: Em razão dos tennos ajustados no 
presente CONTRATO, o BANCO pagará a ASSEMBLEIA a 
importância total de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos 
mil reais), en, moeda corrente nacional, mediante crédito na 
conta corrente da ASSEMBLEIA mantida no BANCO, indicada 
formalmente pela ASSEMBLEIA, sendo R$ 660.000,00 
(seiscentos e sessenta mil reais) para cada período de 12 
meses de vigência deste CONTRATO, condicionado à: 

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

Diário assinado digitalmente conforme Resoluçáo rf' 211 de 9/05/2012 . O respectivo arqu ivo digital 
com certi ficaçáo encontra-se no sitio da Assem bleia Legislativa de Rondônia b.llp_;J~aJ.~,LQ.,9.QY,l:l[ 

20/ 12/2013 08:31 
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testemunhas abaixo nome.adas e assinadas, bem como será 
registrado às fls. 19 do Livro de Contratos do ano de 2013 da 
Advocacia-Geral. 

Porto Velho (RO), 04 de dezembro de 2013. 

CONTRANTE: 
Assembleia Legislativa Do Estado de Rondônia 
Deputado José Hermínio Coelho - Presidente 
Arildo Lopes Da Silva - Secretário-Geral 

CONTRATADO: Banco do Brasil 
João Santana - Gerente-Geral 

Testemunhas: 
Fabiane Crivia Santos da Silva Reski-CPF.: 873.479.702-53 
Rosa Cavalcante Ramos- CPF.: 689.221.082-15 

Visto: Celso Ceccatto -Advogado-Geral -ALE/RO 

EXTRAID PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO Nº 007 / AG/ ALE/2013 

PROCESSO nº 472/2013 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RONDÔNIA - -ALE/RO A 

CONTRATADA: EMPRESA EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA 
LTDA. 

OBJETO: fornecimento e distribuição de jornais, para 
atender a demanda da CONTRATANTE, na quantidade de 42 
(quarenta e dois) exemplares diários do jornal DIÁRIO DA 
AMAZÔNIA. 

PRAZO: o prazo de 12 (doze) meses, a contar de 01 de janeiro 
de 2014 a 31 de dezembro de 2014. 

r VALOR: O valor contratual estimado éde R$14.700,00 
( quatorze mil e sel:Ecentos Reais), conforme Nota de 
Empenho nº 2013NE00447, de 13.05.2013. 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes do 
presente TERMO ADITIVO correrão à conta da seguinte 
programação: Natureza da Despesa: - 339039. Programa de 
Trabalho: - 01122102020620000. Evento: -400091. 

Para firmeza e corno prova do acordado, foi lavrado o presente 
TERMO ADITIVO, o qual depois de lido e achado conforme, vai 
devidamente assinado pelas partes aditantes às fls. 32 do Livro 
de Registro de Termos Aditivos do ano de 2013. 

Porto Velho, 13 de dezembro de 2013. 

CONTRATANTE: 
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia 
Deputado José Hermínio Coelho - Presidente 
Arildo Lopes da Silva - Secretário-Geral 

CONTRATADA: Editora Diário Da Amazônia Lb:la 
I vanilse Cruz Brasiliano - Gerente 

Visto: 
Celso Ceccatto -Advogado-Geral 

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADmvo 
AO CONTRATO Nº 009 / AG/ ALE/2013 

PROCESSO n º 4 72/2013 

CONTRATANTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RONDÔNIA - - ALE/ROA 

CONTRATADA: EMPRESA JORNAL AG DE RONDÔNIA LTDA
ME. 

OBJETO: fornecimento e distribuição de jornais, para 
atender a demanda da CONTRATANTE, na quantidade de 42 
(quar~nta e dois) exemplares diários do jornal A GAZETA DE 
RONDONIA. 

PRAZO: o prazo de 12 (doze) meses, a contar de 01 de janeiro 
de 2014 a 31 de dezembro de 2014. 

VALOR: O valor contratual estimado é de R$15.120,00 
(quinze mil, cento e vinte Reais), conforme Nota de Empenho 
nº 2013NE00448, de 13.05.2013. 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes do 
presente TERMO ADITIVO correrão à conta da seguinte 
programação: Natureza da Despesa: - 339039 - Programa de 
Trabalho: - 01122102020620000 - Evento: - 400091. 

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato 
originário nº 009/AG/ALE/2013. 

Para firmeza e como prova do acordado, foi lavrado o presente 
TERMO ADITIVO, o qual depois de lido e achado conforme, vai 
devidamente assinado pelas parl:Es aditantes às fls. 34 do Livro 
de Registro de Termos Aditivos do ano de 2013. 

Porto Velho, 13 de dezembro de 2013. 

CONTRATANTE: 
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia 
Deputado José Hermínio Coelho - Presidente 
Arildo Lopes da Silva - Secretário-Geral 

CONTRATADA: Jornal AG de Rondônia Ltda-Me 
José Erisvaldo dos Santos Sousa - Sócio-

Gerente 

Visto: 
Celso Ceccatto -Advogado-Geral 

Diário assinado digitalmente conforme Resoluçéo n" 21 1 de 9/05/2012. O respectivo arquivo digital 
com certificaçêo encontra-se no sitio da Assembleia Legislativa d e Rondõnia .b.ttR.:llw.w.w,ªl~ . .IQ,gQY..O.[ 
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ANEXO 1 

1. Este ANEXO descreve as condições operacionais para a prestação dos serviços 
de pagamento de servidores, descritos na Cláusula Primeira, inciso 1, alínea "a" do 
CONTRATO, do qual este é integrante. 

2. O serviço de pagamento de salários dos servidores públicos da ASSEMBLEIA, 
ativos e inativos, será realizado exclusivamente pela rede de agências do BANCO 
no País. 

3. Os pagamentos de salários serão efetuados pelo BANCO, através de crédito em 
conta corrente do servidor, mantida junto ao BANCO, ficando vedado o pagamento 
de salário nas modalidades DOC!fED eletrônico, Contra Recibo, Crédito em 
Poupança e Cartão Salário, com exceção para os casos já existentes e atendimento 
a determinação judicial. 

4. A ASSEMBLEIA fornecerá ao BANCO, através de intercâmbio de informações 
em meio magnético, conforme leiaute dos arquivos fornecidos pelo BANCO, os 
dados necessários ao cadastramento dos servidores e à efetivação dos 
pagamentos. 

4.1. Os arquivos de cadastro serão entregues pela ASSEMBLEIA com pelo menos 
15 (quinze) dias de antecedência da data do pagamento, prazo esse necessário 
para o tratamento das informações e entrega de cartão magnético aos servidores 

í antes do dia do pagamento. 

4.2. Os arquivos de pagamento serão entregues ao BANCO com 3 (três) dias úteis 
de antecedência da data prevista para o pagamento, acompanhados de carta
remessa em 02 (duas) vias, contendo autorização para débito em conta com as 
seguintes informações: 

a) número da conta da ASSEMBLEIA, data e valor total do débito; 
b) nome/número dos arquivos e valor total dos pagamentos; 
e ) número de servidores e valor correspondente a tarifa bancária/remuneração 

pelo prestação do serviço, nos termos da Cláusula Oitava do CONTRATO; 
d) data do pagamento aos servidores; e 
e) assinaturas autorizadas. 

4.3. O BANCO acatará solicitações de cancelamento e substituições de arquivos de ,,#7 
pagamento, quando entregues até 02 (dois) dias úteis antes da data estabelecidif-
para o pagamento, para as alterações que porventura b ª ocorrer( 
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4.4. Os recursos destinados ao pagamento dos servidores da ASSEMBLEIA 
deverão estar disponíveis na conta da ASSEMBLEIA com antecedência mínima 
de 1 (um) dia útil da data prevista para o credito aos servidores. 

5. Eventual indisponibilidade de recursos, problemas técnicos com os arquivos e/ou 
descumprimento dos prazos descritos no item anterior, adiarão, na mesma 
proporção do atraso, a data do pagamento aos servidores. Na hipótese de ocorrer 
casos da espécie, a ASSEMBLEIA se compromete a comunicar aos servidores 
sobre a alteração da data de pagamento, isentando o BANCO de qualquer 
responsabilidade pelo ocorrido. 
6. O pagamento aos servidores será efetuado nos exatos termos e valores 
constantes dos arquivos entregues pela ASSEMBLEIA, não cabendo ao BANCO 
qualquer responsabilidade por eventuais erros, omissões ou imperfeições existentes 
nos arquivos. 

7. Não se inclui, na prestação dos serviços de pagamento aos servidores públicos, o 
encargo da entrega de aviso de crédito, contracheque, declaração de rendimentos 
ou qualquer outro documento aos servidores da ASSEMBLEIA. 

8. No caso de necessidade de ajuste por encerramento de agência envolvida na 
prestação dos serviços, fica o BANCO: 

a) autorizado a transferir as contas para a agência absorvedora, que se tornará 
a nova agência centralizadora e/ou pagadora das contas transferidas; 

b) obrigado a fornecer a ASSEMBLEIA relatório constando as contas de origem 
e as respectivas contas de destino; 

c) obrigado a substituir os cartões sem ônus para os titulares e a ASSEMBLEIA 

9. A forma de movimentação da conta de depósitos do Servidor e o acesso aos 
demais produtos e serviços dar-se-ão a critério do BANCO, de acordo com as 
normas internas e práticas do mercado bancário. 

9.1. A ASSEMBLEIA, desde já, autoriza o acesso de funcionários do BANCO, a 
todas as suas dependências, para apresentação de produtos e serviços do BANCO. 

1 O. A ASSEMBLEIA se obriga a manter atualizados os dados cadastrais dos 
servidores (número de conta, agência pagadora etc.) e informar os nomes do?"p 
servidores desligados do quadro. ~ /.,,/ 7r 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS f I V 
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11 . O BANCO se obriga a divulgar e a fazer cumprir o conteúdo deste ANEXO, em 
todas as suas dependências envolvidas na prestação dos serviços contratados. 

12. A ASSEMBLEIA se obriga a: 

a) divulgar e fazer cumprir o conteúdo deste ANEXO por todos os seus 
setores/superintendências; 

b) credenciar servidores responsáveis pela administração financeira da /ft· 
ASSEMBLEIA para responder, perante o BANCO, pela condução ey 
cumprimento das condições estabelecidas neste ANg?TO. · · 

1 • 
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ANEXO li 

1. Este ANEXO descreve as condições operacionais para a prestação dos serviços 
de pagamentos a fornecedores, descritos na Cláusula Primeira, inciso 1, alínea "d", 
do CONTRATO, do qual este é integrante. 

2. São as seguintes as modalidades de Ordens Bancárias, a serem processadas 
pelo Sistema OBN: 

a) Quando a débito da Conta Única da ASSEMBLEIA : 

I . OB tipo 11 - Ordem Bancária de Crédito, cuja conta do favorecido é em 
outro Banco; 

II. OB tipo 12 - Ordem Bancária de Crédito, cuja conta do favorecido é no 
BANCO; 

III. OB tipo 13 - Ordem Bancária Banco, para pagamento de contas de luz, 
água, telefone; recolhimentos diversos, pessoal, etc. das 
Unidades Gestoras da ASSEMBLEIA, cujo favorecido 
é, compulsoriamente, o BANCO; 

IV. OB tipo 18 - Ordem Bancária Fatura com código de barras, para liquidação 
eletrônica de títulos, guias, carnês e assemelhados referentes a convênios 
mantidos no BB; 

v . OB tipo 19 - Ordem Bancária Fatura sem código de barras, para liquidação 
eletrônica de GPS, DARF e DARF simples; 

b) Quando a débito da conta de Convênios: 

1. OB tipo 31 - Ordem Bancária de Crédito, cuja conta do favorecido é em 
outro Banco; 

li. OB tipo 32 - Ordem Bancária de Crédito, cuja conta do favorecido é no 
BANCO; 

Ili. OB tipo 33 - Ordem Bancária do Banco, para pagamento de contas de luz, 
água, telefone, recolhimentos diversos, pessoal, etc. das Unidades 
Gestoras da ASSEMBLEIA, cujo favorecido é, compulsoriamente, o BANCO; 

IV. OB tipo 38 - Ordem Bancária Fatura com código de barras, para liquidação /,Í/' 
eletrônica de títulos, guias, carnês e assemelhados referentes a convêniosy 
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mantidos no BANCO; 

V. OB tipo 39 - Ordem Bancária Fatura sem código de barras, para liquidação 
eletrônica de GPS, DARF e DARF simples; 

3. O pagamento a fornecedores de bens e serviços, nos termos do presente 
ANEXO, poderá ocorrer em âmbito Nacional, sendo que a rede pagadora será 
composta de toda a rede de agências do BANCO. 

4. A ASSEMBLEIA informará as contas correntes das Unidades Gestoras - UG para 
débito, nos termos do presente ANEXO, sendo de sua exclusiva responsabilidade a 
exatidão dos dados informados por meio dos arquivos de pagamentos. 

5. A ASSEMBLEIA fornecerá ao BANCO os dados necessários à efetivação dos 
pagamentos, através do intercâmbio de informações em meio magnético, conforme 
leiaute dos arquivos compatíveis com os fornecidos pelo BANCO. 

5.1 . A disponibilização dos recursos das OB - Ordens Bancárias de Crédito tipo 12 e 
32 aos beneficiários será efetuada pelo BANCO, através de crédito em conta 
corrente após o cumprimento do float ora negociado de 01 (um) dia útil, 
condicionado à consistêncià. das informações constantes das OB. As OB de crédito 
direcionadas para correntistas de outros bancos - Ordens Bancárias de Crédito tipo 
11 e 31, ensejarão o encaminhamento de DOC Eletrônico pelo BANCO ao Serviço 
de Compensação de Cheques e outros Documentos - COMPE ou TED -
Transferência Eletrônica Disponível, após o cumprimento do float ora negociado de 
01 (um) dia útil, sendo que a sua liquidação ou devolução será de responsabilidade 
do banco favorecido. O desbloqueio das OB de crédito estará condicionado: 

a) Ao perfeito processamento dos registros das OB encaminhados no arquivo 
remessa OBN600/601; 

b) À existência de saldo na Conta Única ou na conta de convênio da 
ASSEMBLEIA, no dia da remessa do arquivo; 

c) À entrega da Relação de Ordens Externas - RE ao BANCO. 

5.1.1 . As OB de Pagamentos tipo 18 e 38, 19 e 39 serão liquidadas pelo BANCO 
somente no dia útil seguinte ao cumprimento do "float" ora negociado de 01 (um) dia 
útil. 

5.2. O pagamento aos fornecedores e aos servidores será efetuado nos exatos 
termos e valores constantes dos arquivos entregues pela ASSEMBLEIA, não 
cabendo ao BANCO qualquer responsabilidade por eventuais erros, omissões ou ~/ 
imperfeições existentes nos mesmos. Qualquer pagamento indevido que decorra de/ 
erro no preenchimento formal das 08 é de re~ nsabilidade da A~ E~, 
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5.3. O BANCO encaminhará, diariamente, arquivo retorno de depuração contendo 
as 08 pagas/canceladas a ASSEMBLEIA, com vistas a possibilitar a conciliação 
eletrônica de sua CONTA ÚNICA, mediante os códigos de retorno 1, 7 e 9. Para as 
08 a débito de contas de convênios, o BANCO encaminhará, diariamente, arquivo 
retorno contendo todas as 08 pagas/canceladas, mediante os códigos de retorno 1 , 
7, 8 e 9. 

5.4. A devolução de recursos de 08 rejeitadas no processamento do arquivo de 08 
enviado ao BANCO, será creditado no dia do encaminhamento do arquivo pela 

r ASSEMBLEIA na conta de origem do débito. 

í 

5.5. A devolução de recursos de 08 canceladas via RE será creditada na conta 
origem do débito, no dia do cancelamento da 08. 

5.6. A devolução de recursos de 08 canceladas por decurso de prazo, será 
creditada na conta origem do débito, no prazo de 01 (um) dia corrido, ou no primeiro 
dia útil subsequente, quando o vencimento cair em dia não útil. 

6. O BANCO disponibilizará a ASSEMBLEIA, caso este não possua sistema 
automatizado de pagamentos, aplicativo denominado PAGAMENTO DE 
EMPENHOS, cujo objetivo é possibilitar o encaminhamento de arquivos em meio 
magnético para efetivação dos pagamentos das ordens bancárias de forma 
eletrônica. 

7. A indisponibilidade dos recursos e os problemas técnicos com os arquivos 
causados pela ASSEMBLEIA provocará o cancelamento desses arquivos. Na 
hipótese de ocorrer casos da espécie, a ASSEMBLEIA se compromete a comunicar 
aos seus · fornecedores a impossibilidade do pagamento, bem como sobre a 
alteração da data de pagamento da 08, isentando o BANCO de qualquer 
responsabilidade pelo ocorrido. 

8. O BANCO se obriga a divulgar e fazer cumprir o conteúdo deste ANEXO por 
todas as dependências do BANCO, localizadas no município de Estado de 
Rondônia. 

9. A ASSEMBLEIA se obriga a: 

a) Divulgar e fazer cumprir o conteúdo deste ANEXO por todos os seus 
setores/departamentos; 

b) Credenciar servidores da Superintendência Financeira para responder, $ 
perante o BANCO, pela condução e cumprimento das condições/' 
estabelecidas neste ANEXO. 
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ANEXO Ili 

1. Este ANEXO descreve as condições operacionais para aplicação das 
disponibilidades de caixa da ASSEMBLEIA, descritos na Cláusula Primeira, inciso 1, 
alínea "f", do CONTRATO, do qual este é integrante. 

2. As aplicações das disponibilidades financeiras de caixa da ASSEMBLEIA serão 
efetuadas em Fundos de Renda Fixa ou Depósitos à Prazo - RDB/CDF, específicos 
para a área de Governo, com assinatura de adesão no momento da aplicação, ffe 
observadas as disposições do art. 20 e alterações posteriores, da lnstruç~ 
Norma_tiva da Secretaria do Tesouro Nacional n.º 01, de 1997. 

w 
\ 

\ 
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ANEXO IV 

1. Este ANEXO descreve as condições operacionais para a prestação do serviço de 
cobrança de títulos, descritos na Cláusula Primeira, inciso 1, alínea "g", do 
CONTRATO, do qual este é integralmente. 

2. APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS E INSTRUÇÕES DE COBRANÇA: 

a) O bloqueto de cobrança impresso pela ASSEMBLEIA deve obedecer às normas 
r do Banco Central do Brasil, quanto a sua forma, especificações técnicas, 

dimensões, campos, conteúdos, código de barras e linha digitável; 

í 

b} O envio do bloqueto de cobrança somente poderá ocorrer após conferência e 
aprovação, pelo BANCO, do modelo apresentado, que emitirá autorização por 
escrito para tal mister. A ASSEMBLEIA obriga-se a observar ao padrão aprovado; 

c) Ao optar pelo encaminhamento de aviso de existência de bloqueto de cobrança 
ao sacado/devedor, por e-mail, a ASSEMBLEIA assume toda e qualquer 
responsabilidade, inclusive pela guarda e conservação da autorização colhida junto 
ao sacado/devedor, relativa ao envio de mensagens ao seu endereço eletrônico, 
pelo prazo de 4 (quatro) anos, mantendo o BANCO indene em relação a tal ato. 

d) A ASSEMBLEIA obriga-se a informar ao BANCO o nome e o CNPJ do sacador 
original de título que lhe tenha sido endossado; 

e) Instruções de cobrança apresentados pela ASSEMBLEIA poderão ser aceitas 
pelo BANCO até a baixa ou liquidação do título. 

3. GUARDA DE DOCUMENTOS - A ASSEMBLEIA deverá manter sob sua guarda 
a documentação comprobatória da legitimidade da transação (venda, entrega do 
bem e prestação do serviço), referente ao título de sua emissão enviado ao BANCO 
para cobrança na qualidade de mandatário. 

4. A ASSEMBLEIA obriga-se ainda, ao seguinte: 

a) Apresentar ao BANCO o título e demais documentos relativos a cobrança, todas 
as vezes que lhe forem solicitadas, no máximo até cinco dias; 

b) guardar a aludida documentação pelo prazo definido em Lei, bem como exibi-la 
quando e onde for exigida. 

5. Fica criada a figura do Fiel Depositário, cuja responsabilidade é assumida pela(s) 
pessoa(s) que assina(m) o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS w 19 



FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS em nome da ASSEMBLEIA, bem como 
seus sucessores herdeiros que permanece(m) responsável(eis) inclusive: 

a) Pela guarda de documento de autorização para envio de bloqueto de cobrança 
por e-mail; 

b) Pela posse da documentação comprobatória da legitimidade de transação (venda, 
entrega do bem e prestação de serviço etc.). 

6. RECEBIMENTO DE TÍTULO APÓS O VENCIMENTO - Fica estabelecido que, 
r· em caso de mora do sacado e não havendo instrução específica para encargos de 

mora, será cobrada comissão de permanência à taxa de mercado praticada pelo 
BANCO no dia da liquidação do título. 

7. CRÉDITO DO PRODUTO DA COBRANÇA - O valor correspondente ao crédito 
recebido será lançado na conta conta de depósitos da ASSEMBLEIA, mantida em 
agência do BANCO, conforme previsto no item 1 O deste anexo, observado que, na 
qualidade de simples mandatário, o BANCO limitar-se-á a receber o valor indicado, 
dando quitações e recebidos por conta e ordem da ASSEMBLEIA. 

a) Recebimento de Cheque - Fica a critério do BANCO acolher cheque de emissão 
do próprio sacado no pagamento de títulos, desde que liquidáveis na mesma praça 
de compensação da agência recebedora. 

b) A liberação dos recursos relativos a títulos pagos com cheque de emissão do 
próprio sacado obedecerá aos prazos de compensação do cheque, estabelecidos 
pela Câmara de Compensação de Cheques e Outros Documentos. 

c) Fica a critério do BANCO liberar os recursos relativos a títulos pagos com cheque 
de emissão do próprio sacado antes dos prazos de compensação do cheque. 

d) A ASSEMBLEIA autoriza o BANCO a debitar em conta corrente os valores, 
eventualmente adiantados, referentes aos cheques emitidos pelos sacados para 
pagamento dos títulos em cobrança, que forem devolvidos, por qualquer motivo, 
pela Câmara de Compensação. 

8. ARQUIVO RETORNO - O BANCO enviará a ASSEMBLEIA, no dia seguinte ao 
do processamento, todas as ocorrências referentes ao título, devendo a 
ASSEMBLEIA acompanhar, diariamente, todas as ocorrências de processamento 
mencionadas no arquivo-retorno repassado pelo BANCO. 

9. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
responsabilizado nas seguintes situações: 

O BANCO 

\ 
não poderá ser ~ 
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a) Falha no equipamento da ASSEMBLEIA ou de terceiro autorizado que provoque 
atraso ou impeça o envio de dados para registro de título ou instrução de cobrança 
para o BANCO; 

b) Ocorrência de erro de processamento decorrente de informação incompleta e/ou 
inexata fornecida pela ASSEMBLEIA ou por terceiro autorizado; 

c) Prejuízo decorrente de extravio, inutilização ou atraso na entrega de bloqueto de 
cobrança provocado pelo serviço postal; 

,,,-- d) Não recebimento de juros de mora, comissão de permanência ou qualquer outro 
encargo moratório de título pago em cartório; 

í 

e) Atraso na entrega do bloqueto de cobrança em formato carnê decorrente do tardio 
envio pela ASSEMBLEIA de informação necessária a sua emissão, ou seja, envio 
em prazo inferior a 20 (vinte) dias da data do vencimento do título; 

f) Prejuízo de qualquer natureza ou eventual reclamação de sacado, decorrente do 
envio, pela ASSEMBLEIA, de título para cobrança em duplicidade; 

g) Diferença de valor a menor pago pelo sacado, quanto o recebimento não for 
efetuado em guichê de cada do BANCO; 

h) Diferença de valor a menor pago pelo sacado, reclamada após 180 dias da data 
da liquidação do título. 

10. PARÂMETROS PARA COBRANÇA: 

a) Conta para crédito: diversas, sendo indicada pela 
Ofício; 

b) Float: 1 (um dia) e percentual de retenção de 100%. 

ASSEMBLEIA por meio de_/ 

~ 
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ANEXO V 

1. Este ANEXO descreve as condições operacionais para a utilização do aplicativo 
licitações eletrônicas, descritos na Cláusula Primeira, Inciso 1, alínea "h", do 
CONTRATO, do qual este é integrante. 

2. Este aplicativo, desenvolvido pelo BANCO, possibilita a realização de licitações 
com a utilização dos recursos da tecnologia e da Internet, para aquisição de bens e 
serviços em que a disputa de preços ocorre entre fornecedores previamente 

r· cadastrados. 

3. O BANCO fornecerá o acesso para a utilização do Licitações-e, assim como 
prestará apoio técnico necessário para o seu correto uso, por meio de manuais 
disponibilizados na página www.licitacoes-e.com.br e Suporte Técnico via telefone, 
para a ASSEMBLEIA e seus representantes legalmente designados que 
conduzirão os processos licitatórios eletrônicos. 

4. DAS CONDIÇÕES DE USO 

1 - A ASSEMBLEIA e seus representantes somente ficarão habilitados a utilizar o 
sistema Licitações-e, após cadastramento em agência do BANCO. No processo de 
cadastramento, a autoridade competente: 

a) fornecerá dados pessoais e do Órgão, necessários para o preenchimento 
de ficha cadastral; 

b) designará representante(s), o(s) qual(is) será(ão) reconhecido{s) como 
legítimo(s) para realizar(em) transações eletrônicas no sistema Licitações-e, 
em nome da ASSEMBLEIA e sob sua responsabilidade, devendo também 
ser(em) cadastrado(s); 

c) a partir do cadastramento a ASSEMBLEIA e seus representantes legais 
estarão habilitados para operarem as funcionalidades, que lhes forem 
pertinentes, no sistema Licitações-e; 

d) a utilização do sistema Licitações-e exigirá o uso de senha pessoal; 

e) o sistema Licitações-e poderá ser acessado diretamente nos endereço 
eletrônicos www.bb.com.br, opção Licitações, na área salas de negócios ou 
www.Licitacoes-e.com.br. A ASSEMBLEIA poderá providenciar, no seu / 

próprio portal da Internet, conexão com aqueles endereços, observadas as z 

instruções técnicas e de segurança do BA; O. ~ 
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5. DAS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA 

1. sistema Licitações-e está estruturado em funcionalidades gerais e específicas. As 
funcionalidades gerais são de acesso comum a todos os interessados. As 
específicas são de acesso restrito aos licitantes e aos licitadores. 
li. sistema Licitações-e contará com, no mínimo, as funcionalidades previstas no 
Decreto 5.450, de 31.05.2005, que serão classificadas em: 

a) funcionalidades de acesso exclusivo da ASSEMBLEIA; 

b) funcionalidades de acesso exclusivo dos licitantes; 

c) funcionalidades de ajuda e de consultas diversas de interesse do 
público-alvo e dos cidadãos em geral. 

Ili) Todas as transações realizadas nas funcionalidades específicas registrarão os 
usuários que as realizaram e utilizarão procedimentos de segurança, tais como: 
autenticação, assinatura digital de documentos eletrônicos, segurança criptográfica, 
histórico de chaves/senhas, cópia de segurança etc. 

IV) As modalidades de licitação passíveis de serem efetuadas no sistema serão 
aquelas permitidas em Lei. O sistema possibilitará, ainda, auxiliar na aquisição de 
bens e contratação de obras e serviços, nos casos de dispensa de licitação previstos 
nos incisos I e 11 do artigo 24 da Lei de Licitações. 

V) O sistema disponibilizará, após o encerramento do processo licitatório, a 
ASSEMBLEIA, arquivo retorno com as informações relativas às liquidações das 
operações realizadas e outros dados pertinentes ao certame. 

6. DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

6.1. DA ASSEMBLEIA 

1 - Responsabilizar-se pelo uso sigiloso e correto da senha, não cabendo ao 
BANCO a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido 
da senha, inclusive por terceiros. 

li - Observar as disposições legais vigentes para a realização dos 
procedimentos de cada modalidade de licitação ou os referentes à 
aquisição de bens, obras e serviços nos casos de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação, por intermédio de meio eletrônico. 

Ili - Responsabilizar-se pelo correto uso e por todas as transações eletrônicas /J 
efetuadas nas funcionalidades específicr stritas ao seu âvste:: t7 
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Licitações-e, por parte de seus representantes legais. 

IV - Homologar os resultados das licitações no sistema. 

V - Utilizar a rede de agências do BANCO, para efetuar os pagamentos ao 
licitantes vencedor. 

VI - Responsabilizar-se por todas as condições legais, técnicas, financeiras e 
econômicas pactuadas com os licitantes, através do sistema Licitações-e e 
durante qualquer fase do processo licitatório, não cabendo ao BANCO 
qualquer participação ou responsabilidade, em especial, na elaboração de 
editais e avisos, julgamento de recursos e impugnações, formalização de 
contratos e acompanhamento e fiscalização de sua execução. 

VII - Decidir sobre os casos de suspensão e prorrogação dos processos 
licitatórios quando da desconexão de seus computadores ou do sistema 
Licitações-e, da rede mundial de computadores - Internet. 

VIII - Responsabilizar-se pelo armazenamento dos dados referentes a cada 
processo licitatório, após o prazo de armazenamento de responsabilidade do 
BANCO. 

6.2. DO BANCO 

1 - Manter o funcionamento do sistema Licitacoes-e e, quando necessárias e 
viáveis, promover alterações e implementações para melhoria do sistema. 

li - Restabelecer o mais rápido possível o sistema Licitações-e quando 
eventualmente ocorrer a sua indisponibilidade, por motivos técnicos, falhas 
na Internet ou por outras circunstâncias alheias à vontade do BANCO, não 
assumindo qualquer responsabilidade pela(s) ocorrência(s) a que não tiver 
dado causa. 

Ili - lndisponibilizar para utilização, com prévio aviso à ASSEMBLEIA, o 
sistema Licitações-e, em função da necessidade de realização de 
manutenção, reparos inadiáveis, alterações e outras exigências técnicas. 

IV - Manter sigilo sobre as transações bancárias ou financeiras, na forma da 
Lei Complementar n.º 105, de 10.01.2001, e sobre as informações 
consideradas como sigilosas pelo regulamento do pregão eletrônico 
(senhas; identificação do licitante autor do menor lance, até o momento da ~ 
divulgação do resultado da licitação; etc.), realizadas ou informadas nq? 

sistema. v: V 
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V - Prestar atendimento técnico através de uma central 0800, serviço de e-mail 
ou visita domiciliar, conforme a necessidade, ao órgão ou entidade pública, 
usuária do sistema Licitações-e. 

VI - Suspender, temporariamente, o uso da(s) senha(s) em caso de tentativa 
de invasão do sistema Licitações-e, violação da lei, descumprimento das 
obrigações previstas neste acordo, ou qualquer outro ato ou fato que possa 
colocar em risco a segurança e integridade do sistema, da Administração 
Pública ou da licitação em curso, mediante comunicação imediata à 
ASSEMBLEIA. 

VII - Responsabilizar-se pelo armazenamento, por trinta dias, dos dados de 
cada processo licitatório gerados pelo sistema. Após esse prazo, o 
armazenamento será de responsabilidade da ASSEMBLEIA. 

7. DA PUBLICIDADE - Fica assegurado à ASSEMBLEIA e ao BANCO o direito de 
anunciar ao mercado os termos deste ANEXO, de forma e maneira a atender a 
estratégia de marketing de ambas as partes. A ASSEMBLEIA, ao divulgar qualquer 
redução de custos diretos ou indiretos ou eventual ganho gerados pelo uso da ~ 
ferramenta, compromete..:se a destacar·que o serviço foi contratado junto ao Bancor 
do Brasil. 
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ANEXO VI 

1. Este ANEXO descreve as condições operacionais para a prestação dos serviços 
relativos à emissão e administração de cartão de pagamentos para utilização pela 

ASSEMBLEIA, descritos na Cláusula Primeira, inciso 1, alínea "i" do CONTRATO, do 

qual este é integrante. 

2. Integram o presente ANEXO as normas, critérios, limites e demais condições 
expedidas pelo Poder Público relativas ao uso de cartões no País e no exterior ou 
em locais legalmente definidos como tal, que as partes se obrigam a observar. 

3. DAS DEFINIÇÕES - Os termos contidos neste ANEXO terão o significado 
estabelecido a seguir: 

1 - "AFILIADO" - estabelecimento comercial, no Brasil ou no exterior, integrante 
da rede a que estiver associado o BANCO, onde o PORTADOR poderá 
fazer uso do cartão. 

li - "ASSINATURA EM ARQUIVO" - modalidade pela qual o TITULAR adquire, 
bens e serviços de AFILIADOS, com o correspondente comprovante fiscal da 
operação. 

Ili -"ASSINATURA ELETRÔNICA" - código pessoal e secreto que o 
PORTADOR imposta em terminais ou outros equipamentos eletrônicos para 
efetivar operações. 

IV - "BANCOº - Banco do Brasil S.A., que emite, administra e através de sua 
rede de Unidades, disponibiliza suporte operacional e tecnológico para 
utilização do cartão. 

V - "CARTÃO" - cartão de plástico emitido pelo BANCO, com LIMITE DE 
UTILIZAÇÃO preestabelecido para saques e aquisição de bens e serviços. 

VI - 11CARTAO CORPORATIVO/ASSEMBLEIA" - programa que utiliza cartão 
corporativo, para aquisições e saques, da ASSEMBLEIA e será processado 
por intermédio de sistema de cartão com a característica do produto e 
operacionalizado na forma estabelecida entre a ASSEMBLEIA e o BANCO. 

VII - "CENTRO DE CUSTO" - departamento, unidade gestora, diretoria 
regional , unidade de gestão, divisão ou qualquer outro termo que identifique 
vinculação com a ASSEMBLEIA. 

VIII -"COMPROVANTE DE OPERAÇÃO" - documento assinado pelo 
PORTADOR para efetivar transações após a apresentação do CARTÃO 
CORPORATIVO aos AFILIADOS ou Instituição Financeira. 

IX -"FATURA" - documento de faturamento contendo a informação sobre 

despesas realizadas pela ASSEMBLEIA. ~ , 
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X - "CONTA CORRENTE DE RELACIONAMENTO" conta corrente 
exclusivamente para relacionamento com o CARTÃO 
CORPORATIVO/ASSEMBLEIA. O saldo desta conta poderá ser mantido em 
qualquer modalidade de aplicação financeira, que possua resgate 
automático, pertencente ao portfólio do BANCO. 

XI - "DEMONSTRATIVO MENSAL" - documento emitido pelo BANCO, contendo 
a relação das TRANSAÇÕES efetuadas pelos PORTADORES da 
ASSEMBLEIA, lançadas na FATURA, para efeito de conferência e atesto. 

XII - "LIMITE DE UTILIZAÇÃO" - valor máximo estabelecido pelo ORDENADOR 
DE DESPESAS da ASSEMBLEIA, junto ao BANCO, para utilização no 
cartão corporativo. 

XIII - "ORDENADOR DE DESPESA" - responsável legal pela ASSEMBLEIA. 

XIV -"PREPOSTO" - representante da ASSEMBLEIA junto ao Auto 
Atendimento Setor Público, com poderes constituídos através de contrato 
específico. 

XV - "REPRESENTANTE LEGAL" - funcionário do serviço público ou contratado 
pela ASSEMBLEIA com poderes definidos em ato administrativo publicado 
no Diário Oficial. 

XVI -"REPRESENTANTE AUTORIZADO" pessoa indicada pela ASSEMBLEIA 
através do CADASTRO DO CENTRO DE CUSTO para: 

a) Incluir ou excluir os portadores vinculados à ASSEMBLEIA, CENTRO 
DE CUSTO e à UNIDADE DE FATURAMENTO; 

b) Retirar os cartões junto ao BANCO, mediante assinatura em termo 
específico, contendo os números dos cartões e nome dos referidos 
portadores; 

c) Entregar os cartões retirados junto ao BANCO aos respectivos 
portadores, colhendo assinatura em TERMO DE RECEBIMENTO E 
RESPONSABILIDADE PELA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO; 

d) Assinar todo e qualquer documento dirigido ao BANCO em nome da 
ASSEMBLEIA; 

e) Receber os relatórios de controle do BANCO; 
f) Receber as FATURAS para pagamento; 
g) Estabelecer contato com o BANCO; e 
h) Para os portadores: 

1. Definir os tipos de gastos permitidos a cada PORTADOR em 
tabela específica; 
2. Atribuir limites apropriados às transações e/ou despesas de.., 
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cada PORTADOR, cujo somatório, quando da utilização, não 
poderá exceder ao limite a ela estipulado pelo BANCO; e 
3. Flexibilizar os limites para cada PORTADOR, por valor das 
transações em cada tipo de gastos onde o CARTÃO poderá ser 
utilizado. 

i) Responsabilizar-se pela guarda dos cartões após sua retirada junto ao 
BANCO, até a entrega dos mesmos aos portadores. 

XVII - "PORTADOR" - ORDENADOR DE DESPESA ou outro seNidor por 
ele autorizado a portar cartão corporativo emitido em nome da respectiva 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL. 

XVI 11 "TRANSAÇÃO" aqu1s1çoes e saques efetuados pelos 
PORTADORES junto aos AFILIADOS, com utilização do cartão corporativo. 

XIX - "UNIDADE DE FATURAMENTO" nível hierárquico, vinculado ao 
CENTRO DE CUSTO, escolhido pela ASSEMBLEIA para apresentação da 
FATURA. 

3.1. A não definição do tipo de gasto permitido ao PORTADOR, nos termos do item 
1º, alínea "h", inciso XVI, deste item, implica na impossibilidade de utilização do 
cartão. 

DA ESPECIFICAÇÃO DO CARTÃO. 

4. O cartão corporativo será confeccionado sob a inteira responsabilidade e encargo 
r· do BANCO, obedecidos os critérios e padrões técnicos e de segurança 

internacionais. 

4.1. A ASSEMBLEIA solicitará ao BANCO a emissão dos CARTÕES para entrega 
aos PORTADORES por ela indicados. 

4.2. Do cartão constará, além dos dados e informações obrigatórios pelos padrões 
internacionais, o nome da ASSEMBLEIA e do PORTADOR, na forma que vier a ser 
solicitado pela ASSEMBLEIA. 

DA ADESÃO AO CONTRATO 

5. A adesão pela ASSEMBLEIA, CENTRO DE CUSTO e pelo PORTADOR será 
efetivada por intermédio de: 

IV - Assinatura de PROPOSTA DE ADESÃO ao CONTRATO, do qual este é/-
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integrante, pelos representantes legais da ASSEMBLEIA; 

V - Assinatura no CADASTRO DE CENTRO DE CUSTO, pelos representantes 
legais da ASSEMBLEIA e pelo REPRESENTANTE AUTORIZADO; e 

VI - Assinatura do PORTADOR no TERMO DE RECEBIMENTO E 
RESPONSABILIDADE PELA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO, seguido do 
desbloqueio do CARTÃO. 

5.1. O CARTÃO será entregue ao PORTADOR, mediante assinatura no TERMO DE 
r RECEBIMENTO E RESPONSABILIDADE PELA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO: 

1 - Na agência do BANCO, detentora da CONTA CORRENTE DE 
RELACIONAMENTO da ASSEMBLEIA; ou 

li - Na ASSEMBLEIA ou CENTRO DE CUSTO, pelo REPRESENTANTE 
AUTORIZADO. 

5.2. O cadastramento da senha do CARTÃO pelo PORTADOR poderá ser feito 
através das agências do BANCO ou na ASSEMBLEIA, através de transação 
específica no sistema AUTO ATENDIMENTO SETOR PÚBLICO e mediante 
identificação e validação pelo PREPOSTO. 

5.3. O desbloqueio do CARTÃO deverá ser efetuado nos terminais de Auto
Atendimento BB com utilização de senha pessoal e intransferível cadastrada pelo 
PORTADOR especialmente para uso do CARTÃO. 

5.4. A ASSEMBLEIA encaminhará os TERMOS DE RECEBIMENTO E 
RESPONSABILIDADE PELA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO relativo aos CARTÕES por 
ela entregues, à agência de relacionamento do BANCO. 

5.5. Em caso de divergência de dados, rasuras, etc., no conteúdo do envelope 
lacrado por ocasião da entrega do CARTÃO ao PORTADOR, a ASSEMBLEIA 

deverá devolvê-lo incontinenti à agência de relacionamento do BANCO. 

DA EMISSÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E DO USO DO CARTÃO. 

6. Os cartões poderão ser emitidos em plásticos específicos ou outros de uso do 

BANCO, seu único proprietário, destinando-se à realização de saques e compras de 
bens e seNiços junto aos AFILIADOS. 

6.1. O cartão é de propriedade do BANCO, e de uso pessoal e intransferível do/ 
PORTADOR nele identificado, contendo ainda s\assinatura. ~ ...-

29 



6.2. A utilização efetiva do cartão pelo respectivo PORTADOR fica sujeita, também, 

às normas específicas editadas pela ASSEMBLEIA. 

6.3. Os saques em dinheiro, em terminais de auto-atendimento, estão sujeitos, além 
dos limites de utilização, às normas estabelecidas para utilização de cartão nessa 
espécie de equipamentos. 

6.4. Respeitado o LIMITE DE UTILIZAÇÃO disponível à ASSEMBLEIA, o CARTÃO 
destina-se a: 

I - Pagamento referente à aquisição de bens e serviços, à vista, inclusive via 
INTERNET, em estabelecimentos comerciais afiliados à rede da bandeira 
internacional em que for processada, no Brasil e no exterior, denominados 
AFILIADOS; 

II - Saques, na conta cartão, em caixas automáticos pertencentes à rede da 
bandeira internacional em que for processada no Brasil e exterior; 

III - Saques, na conta cartão, nas instituições financeiras afiliadas à rede da 
bandeira internacional em que for processada no exterior; 

IV - Saques, na conta cartão, nos terminais de Auto-Atendimento BB do 
BANCO; e 

v - Transações por ASSINATURA EM ARQUIVO junto aos estabelecimentos 
afiliados à rede da bandeira internacional em que for processada. 

6.5. É de responsabilidade da ASSEMBLEIA, através de seu ORDENADOR DE 
DESPESAS: 

1 - Orientar os PORTADORES sobre a utilização dos cartões, inclusive quanto 
ao cadastramento e sigilo de senha pessoal no BANCO, indispensável para 
a emissão, desbloqueio e uso dos CARTÕES; 

11 - Solicitar ao BANCO o bloqueio de cartões em caso de extravio, roubo ou 
furto, ocasião em que ser-lhe-á fornecido um Número de Ocorrência 
Atendimento (NOAT), numérico, que constitui confirmação e prova do pedido 
de bloqueio; 

111 -Comunicar, por escrito ou por meio eletrônico específico do BANCO, as ~ 
exclusões ou inclusões de PORT ~~ORES; Yp 
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IV -Definir a data de emissão da FATURA, para efeito de apresentação, em 

demonstrativo mensal, das despesas realizadas; 

V - Definir as CONTAS CORRENTES DE RELACIONAMENTO para débitos das 

despesas realizadas; 

VI - Definir os tipos de gastos permitidos a cada PORTADOR em tabela 
específica; 

VII - Atribuir limites apropriados às transações e/ou despesas de cada 

PORTADOR, cujo somatório, quando da utilização na forma de saque, não 

poderá exceder ao limite diário a ela estipulado pelo BANCO; 

VIII - Aportar recursos previamente na CONTA CORRENTE DE 
RELACIONAMENTO, para o estabelecimento do LIMITE DE UTILIZAÇÃO, 
vinculando a ela os empenhos das despesas a serem pagas mediante o uso 

do cartão. O limite de utilização será ·estabelecido em função do saldo da 

conta corrente de relacionamento, somado ao saldo em aplicações 

financeiras com resgate automático, estabelecidas no item 3, inciso X, deste 

ANEXO. 

6.6. O total de saques em dinheiro realizados pelos PORTADORES não poderá 
r ultrapassar o limite de saque a ele atribuído. Quando o limite for atingido, todos os 

saques subseqüentes não serão autorizados, independentes de comunicação do 
BANCO a ASSEMBLEIA ou CENTRO DE CUSTO. 

DAS TRANSAÇÕES 

7. As TRANSAÇÕES com o cartão corporativo são passíveis de serem efetivadas 
em qualquer estabelecimento AFILIADO, devendo, para tanto o PORTADOR 
apresentar o cartão e, conferidos os dados lançados, assinar o COMPROVANTE DE 
OPERAÇÃO emitido em duas vias. 

7.1. O BANCO não se responsabilizará por qualquer eventual restrição imposta por 
AFILIADOS ao uso do cartão, nem pelo preço, qualidade e quantidade dos bens 
deles adquiridos ou dos serviços por eles prestados. 
7.2. A aquisição de bens, serviços e realização de saques, ocorrerão mediante: 

I - Assinatura no COMPROVANTE DE OPERAÇÃO; /t+--/. 1 . 31 



II - ASSINATURA ELETRÔNICA; ou 
III - ASSINATURA EM ARQUIVO. 

7.3. Caberá ao PORTADOR verificar a correção dos dados lançados no 
comprovante de operação pelo(s) AFILIADO(S) e/ou lnstituição(ões) Financeira(s) 
sendo certo que, a impostação de senha, o fornecimento do número do CARTÃO ou 
a aposição da assinatura no documento, significará integral responsabilidade da 
ASSEMBLEIA e do PORTADOR, pela transação, perante o BANCO. 

7.4. Não é autorizada a existência de transações manuais sem a prévia autorização 

r - do BANCO. Quando autorizadas, por estarem dentro de parâmetros da bandeira 
internacional em que for processada, deverão ser debitados na conta 
relacionamentos; caso não haja saldo nesta conta, a ASSEMBLEIA, se compromete 
a efetuar a imediata transferência de recursos para a referida conta corrente de 
relacionamento. 

r 

DO USO NO EXTERIOR 

8. O uso no exterior destina-se apenas à realização de gastos com viagens, assim 
entendido, aquisição de bens e serviços e saques em moedas estrangeiras, 
respeitando, no que couber, a legislação que rege as importações em geral, o 
regulamento do imposto de renda e demais aspectos fiscais. 

8.1 . Integram o presente ANEXO as normas, critérios, limites e demais condições 
baixadas pelo Poder Público relativas ao uso de cartões no exterior ou em locais 
legalmente definidos como tal, que as partes se obrigam a observar. 

8.2. Não serão permitidas compras de bens que possam configurar investimento no 
exterior ou importação sujeita a registro no SISCOMEX, bem como TRANSAÇÕES 

subordinadas a registro no Banco Central do Brasil. 

8.3. A realização de despesas no exterior, ou em locais legalmente definidos como 

tal, com finalidade diversa da permitida, ensejará na adoção, pelo Banco Central do 
Brasil, das medidas cabíveis, no âmbito de sua competência. 

8.4. Configurada a hipótese prevista no item anterior, sem prejuízo das sanções 
legais aplicáveis, o BANCO promoverá o imediato cancelamento do CARTÃO pelo 
prazo mínimo de 1 (um) ano. 

8.5. Eventuais irregularidades detectadas no uso do CARTÃO no exterior serão 

objeto de comunicação ao Departamento da Receita Federal, através do Banco_ ~ · 

Central do Brasil. /y. ~ 1'/ 
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8.6. A ASSEMBLEIA declara-se ciente de que o BANCO é obrigado a prestar 
informações detalhadas ao Banco Central do Brasil, à Receita Federal, se for o 
caso, ao Tribunal de Contas do Estado ou ao Ministério Público, cabendo à 
ASSEMBLEIA a justificativa perante o Poder Público quando notificada. 
8.7. Pela utilização do CARTÃO no exterior, a ASSEMBLEIA ficará sujeita ao 

pagamento da "Tarifa Sobre Compras no Exterior", divulgada pelo BANCO, através 

de suas agências, que incidirá sobre o valor das TRANSAÇÕES. 

r· 8.8. Cada TRANSAÇÃO realizada em moeda estrangeira diferente de dólares dos 
Estados Unidos ficará sujeita ao pagamento de taxa de serviço cobrada pela 
respectiva bandeira internacional em que for processada, para conversão ao dólar 
dos Estados Unidos. 

8.9. Sobre os saques efetuados em moeda estrangeira incorrerão as taxas cobradas 
pela bandeira internacional em que for processada, que são divulgadas 
periodicamente pelo BANCO. 

DA FATURA E DO PAGAMENTO 

9. O BANCO disponibilizará mensalmente a ASSEMBLEIA os DEMONSTRATIVOS 
DE FATURA contendo compras, saques, taxas, tarifas, pagamentos e lançamentos 
que configurem movimentação financeira decorrente da utilização do CARTÃO. 

9.1. A ASSEMBLEIA, por meio deste ANEXO, autoriza o BANCO a debitar 
diariamente em sua CONTA CORRENTE DE RELACIONAMENTO o valor das 
transações processadas no dia. 

9.2. Sem prejuízo da exigibilidade do pagamento diário das transações, poderá ser 
contestada pela ASSEMBLEIA ou pelo PORTADOR qualquer parcela do 
demonstrativo de conta, no prazo de ate 20 (vinte) dias seguintes ao vencimento do 
respectivo débito. O não exercício dessa faculdade não implica o reconhecimento da 
exatidão da conta. 

9.3. Poderá o BANCO, a seu exclusivo juízo, admitir que a contestação ocorra a 
qualquer tempo, desde que não ultrapasse os prazos máximos estipulados no 
regulamento da bandeira internacional em que for processada, não constituindo tal 
procedimento, no entanto, novação. 

9.4. A TRANSAÇÃO realizada no exterior será registrada na FATURA, na moeda 
estrangeira na qual foi realizada, e convertida, obrigatoriamente, para dólares dos // 
Estados Unidos, pela taxa de conversão utilizada pela bandeira internacional, na y .. 
data de seu processamento. X V 
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9.5. O valor das TRANSAÇÕES em moeda estrangeira será pago em moeda 
nacional, sendo a conversão feita mediante utilização da taxa de venda do dólar 
turismo do dia do efetivo pagamento, divulgada pelo BANCO para cartões de 
crédito. 

9.6. A ASSEMBLEIA deverá pagar, diariamente, o valor total das compras 
processadas no dia, relativo as TRANSAÇÕES em dólares dos Estados Unidos. 

9.7. Na ocorrência de saldo credor a ASSEMBLEIA, originário de pagamento 
superior ao valor devido em dólares, será convertido à taxa de venda do dólar 
turismo utilizada no pagamento; caso o saldo credor seja originário de "vouchers" ou 
qualquer outro acerto, será convertido à taxa de venda do dólar turismo do dia da 
transação, divulgada pelo BANCO para cartões de crédito. Eventuais acertos 
cambiais serão lançados, em Reais, na FATURA imediatamente subseqüente. 

9.8. A ASSEMBLEIA desde já aceita e reconhece, para todos os efeitos legais, 
como válidos e verdadeiros, fac-símiles, cópias microfilmadas ou fotocópias dos 
comprovantes de vendas/saques, bem como os dados registrados nos 
computadores · do BANCO, quando · as TRANSAÇÕES forem processadas 
diretamente em terminais ou outros equipamentos eletrônicos credenciados pelo 
BANCO. 

9.9. A Central de Atendimento do BANCO registrará, no ato da contestação, aquelas 
que não forem esclarecidas naquele momento e informará ao reclamante o número 
do registro da ocorrência para acompanhamento. 

9.1 O. Aplica-se o mesmo critério de conversão do item 9.9, para as hipóteses de 
saldo credor originário de pagamento superior ao valor devido em dólares. 

9.11 . Os saques efetuados em dinheiro no País, em estabelecimentos integrantes da 
rede a que estiver associada ao BANCO, diferentes dos terminais de auto
atendimento ou agências do BANCO, ficarão sujeitos as taxas de serviços cobradas 
pelos respectivos estabelecimentos. 

DA PROTEÇÃO OURO 

1 O. A ASSEMBLEIA, na opção pela Proteção Ouro - indenizará os CARTÕES 
CORPORATIVOS furtados, perdidos e/ou extraviados, assinará e entregará ao 
BANCO o Termo de Participação na Proteção Ouro. 

10.1 . A adesão da ASSEMBLEIA implica na adesão de todos os PORTADORES/ 
vinculados a ela. }:r- ~ 
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10.2. A Proteção Ouro se efetivará através da cobrança de parcela mensal por 
CARTÃO, cujo valor será divulgado periodicamente pelo BANCO. 

10.3. Os benefícios advindos da Proteção Ouro passarão a viger a partir do ato da 
contratação, pela ASSEMBLEIA, ainda que a cobrança da parcela mensal constante 
no item 

11.2, ocorra somente na próxima FATURA. 

10.4. A Proteção Ouro ressarcirá somente as operações de compras junto aos 
estabelecimentos comerciais, efetuadas fraudulentamente por terceiros, nas 72 
horas anteriores a comunicação de furto, perda ou extravio do CARTÃO ao BANCO, 
salvo no caso de culpa ou dolo de seu PORTADOR. 

10.5. A ASSEMBLEIA continuará solidariamente responsável pelas despesas e 
obrigações decorrentes da utilização, devida ou não, de cartões emitidos a seu 
pedido, inclusive quando a utilização se processar por meio da modalidade de 
"ASSINATURA EM ARQUIVO" até o início e enquanto perdurar a responsabilidade 
da Proteção Ouro, na forma do item 11.4, precedente. 

10.6. O atraso no pagamento total ou parcial, superior a 30 dias, implicará na 
suspensão dos benefícios advindos da Proteção Ouro, isentando o BANCO de 
qualquer responsabilidade sobre os benefícios acima descritos. 

10.7. As transações de compras e saques que necessitem da impostação de código 
secreto (senha), não estarão cobertos pela Proteção Ouro. 

DOS CUSTOS PARA A ASSEMBLEIA 

11. O BANCO debitará, diariamente, os valores das TRANSAÇÕES lançadas no dia 
com os CARTÕES emitidos sob a titularidade da ASSEMBLEIA, sendo vedados 
quaisquer acréscimos, inclusive taxas de adesão, manutenção, anuidades ou 
quaisquer outros, que não estejam previstos neste ANEXO, relativo a obtenção e 

uso do cartão corporativo objeto deste ANEXO. 

11.1. Não estão incluídas na vedação de que trata o "caput", eventuais despesas 
decorrentes de fornecimento, pelo BANCO, de originais ou cópias de comprovantes 
de venda, por solicitação da ASSEMBLEIA. 

11 .2. Quan_do se tratar de itens questionados em que resultar comprovado que a /' 
TRANSAÇAO não pertence realmente a ASSEMBLEIA, não serão cobradas as --:?'" 
despesas constantes no item 12. 1 . \,,' íl /' 
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DAS RESPONSABILIDADES 

12. A ASSEMBLEIA será responsável pelas despesas e obrigações decorrentes da 
utilização, devida ou não, dos cartões emitidos a seu pedido, inclusive quando for 
processada na modalidade de ASSINATURA EM ARQUIVO, perante o BANCO: 

1 - Até a data e hora da recepção da comunicação de furto, perda e/ou extravio pelo 
BANCO, através dos serviços das Centrais de Atendimento, cujos telefones são 
de conhecimento da ASSEMBLEIA, disponíveis 24 (vinte e quatro) horas por 

r-· dia, sete dias por semana, inclusive feriados, quando se tratar de CARTÃO em 
vigor; e/ou 

li - Até a data e hora da recepção da comunicação de furto, perda e/ou extravio 
pelo BANCO, através dos serviços das Centrais de Atendimento, quando se 
tratar de CARTÃO cancelado ou substituído, não devolvido pelo PORTADOR ao 
BANCO. 

12.1 . Não estarão cobertos pela comunicação de perda, roubo, furto ou extravio, a 
utilização do CARTÃO nas transações em terminais eletrônicos que necessitem do 
uso de código pessoal e secreto, pois tal código é de atribuição, conhecimento e 
sigilo exclusivos do PORTADOR. 

12.2. Nas comunicações de furto, perda e/ou extravio referidas no item 14.1, o 
comunicante receberá do BANCO um Número de Ocorrência de Atendimento, 
numérico, o qual constituirá confirmação e identificação do pedido de bloqueio do 
CARTÃO. 

DO CADASTRO 

13. A ASSEMBLEIA obriga-se a informar a mudança de seu endereço e dos 
CENTROS DE CUSTOS, UNIDADES DE FATURAMENTO e PORTADORES ao 
BANCO, arcando, se não o fizer, com as conseqüências diretas ou indiretas dessa 
omissão. 

13.1 . Ao ingressar no SISTEMA, o nome e identificação, dados pessoais e de 
consumo da ASSEMBLEIA ou CENTRO DE CUSTO e do PORTADOR passam a 
integrar o cadastro de dados de propriedade do BANCO que, desde já, fica 
autorizada a dele se utilizar, respeitadas as disposições legais em vigor. 

DO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS 

14. A ASSEMBLEIA pagará ao BANCO, a título de ressarcimento de despesas, os ~ -
gastos em que esta vier a incorrer para o fornecimento de 2ª (segunda) via ou cópias ~ 
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de comprovantes de operações ou saques. 

DAS MODIFICAÇÕES 

15. O BANCO poderá ampliar as hipóteses de utilização do CARTÃO, agregando

lhe outros serviços, e introduzir modificações no CONTRATO, desde que, 
compatíveis com a legislação local, sejam aceitas pela ASSEMBLEIA, mediante 
Termo Aditivo que deverá ser assinado por ambas as partes. 

DA ACEITAÇÃO TÁCITA 

16. A prática de qualquer ato conseqüente da adesão ao SISTEMA implica em 
ciência e aceitação pela ASSEMBLEIA de cada um e de todos os termos deste 
ANEXO. 

DO ACESSO AS INFORMAÇÕES 

17. A Diretoria Administrativa Financeira da ASSEMBLEIA terá acesso a todas as 

informações sobre cartões, objeto deste ANEXO, referente a todos os demais 
Centros de Custos que porventura sejam cadastrados. 

17.1. O BANCO poderá, sempre que entender necessário, proceder a monitorização 
e a gravação das ligações telefônicas através da Central de Atendimento. 

DA RESILIÇÃO 

18. A resilição se dará de acordo com as Cláusulas Décima, Décima Terceira e 
Décima Quinta, do CONTRA TO. 

18.1. A ASSEMBLEIA deverá devolver, através do(s) PORTADOR(ES) ou do 
REPRESENTANTE AUTORIZADO, o(s) CARTÃO(ÕES) sob sua responsabilidade, 
devidamente inutilizado(s), permanecendo responsável pelos débitos 
remanescentes e derivados, a qualquer título, do presente ajuste, que lhe serão 
apresentados pelo BANCO logo que apurados, para pagamento imediato de uma só 
vez. 

18.2. Quando a iniciativa partir da ASSEMBLEIA, deverá ser providenciada a/ 
imediata liquidação do saldo de utilização que até então se verifique. 17? -

? 
,/ 

18.3. Também constituirá causa de rescisão do CONTRATO: -
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1 - Descumprimento das cláusulas do CONTRATO, do qual este ANEXO é 

integrante; 

li - Constatação pelo BANCO de serem inverídicas e/ou insuficientes às 
informações prestadas pela ASSEMBLEIA; 

Ili -Prática dolosa de qualquer ação, ou deliberada omissão, da ASSEMBLEIA 
ou CENTRO DE CUSTO ou ainda do PORTADOR do CARTÃO, visando a 

obtenção das vantagens do CONTRATO ou de quaisquer outras oferecidas 
pelo SISTEMA, em hipóteses de utilização diversas das previstas neste 
ANEXO. 

DOS ÔNUS E ENCARGOS 

19. Todas as despesas necessárias e decorrentes da execução dos serviços 

previstos neste ANEXO, inclusive impostos, contribuições previdenciárias, encargo~ ~ 
trabalhistas e quaisquer outros que forem devidos relativamente aos serviços e aos~ 
empregados, são de inteira, única e exclusiva responsabilidade do BANC~ 

~ 
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ANEXO VII 

1. Este ANEXO descreve as condições operacionais para a prestação dos serviços 
de troca de informações relativos ao Programa de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público - PASEP, descritos na Cláusula Primeira, inciso 1, alínea "j" do 

CONTRATO, do qual este é integrante. 

2. A ASSEMBLEIA incumbir-se-á de proceder ao pagamento dos benefícios (art. 5o. 
do Decreto 4. 751, de 17/06/2003) do Pasep aos seus servidores, beneficiários do 

r Programa, com recursos previamente transferidos em seu favor pelo BANCO; 

r 

3. Para a transferência dos recursos de que trata a cláusula 1, louvar-se-á o BANCO 
nos dados abaixo, sobre servidores, funcionários, empregados da ASSEMBLEIA, 
constantes de arquivo magnético que a ASSEMBLEIA se obriga a fornecer ao 
BANCO nos prazos por ele determinados: 

- número do CNPJ da ASSEMBLEIA; 
- nome da ASSEMBLEIA; 
- número de inscrição do participante no Pasep; 
- nome do participante; 
- data de nascimento; 
- matrícula do servidor na ASSEMBLEIA, se houver. 

4. O meio magnético utilizado será de propriedade da ASSEMBLEIA em sua 
utilização, pelo BANCO, restringir-se-á à leitura dos dados nela existentes e 
posterior gravação do arquivo contendo relação nominal dos valores a serem 
creditados aos participantes; 

5. As instruções sobre os serviços a serem executados e especificações técnicas a 
serem observadas serão transmitidas à ASSEMBLEIA através do Leiaute dos 
Arquivos PASEP/FOPAG, editado pelo BANCO, e/ou de outras instruções 
complementares que se fizerem necessárias; 

6. A ASSEMBLEIA pagará os benefícios exclusivamente aos servidores com direito 
a retirada, nomeados em meio magnético fornecido pelo BANCO do qual constarão, 
alem do valor dos benefícios, os números de inscrição no Pasep, nome e, se houver, 
a matrícula de cada empregado na ASSEMBLEIA; 

7. A transferência dos recursos a que se refere à cláusula primeira será feita através 
de crédito em conta de depósitos da ASSEMBLEIA, na Agência do BANCO a que ~ · 
estiver vinculada, em data previamente informada como sendo a data do pagamento/ 
de seu funcionalismo; ~ 

~ \~ 
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8. A ASSEMBLEIA processará o meio magnético recebido do BANCO incluindo nas 
folhas de pagamento de seus servidores, nela nomeados, os valores respectivos, 
com a indicação expressa da origem do benefício creditado; 

9. Até 15 (quinze) dias após o recebimento do arquivo FPSF91 O-Créditos pela 
ASSEMBLEIA, a ASSEMBLEIA prestará contas ao BANCO, fornecendo disquete 
contendo o arquivo FPSF950 - Créditos a Cancelar, a fim de permitir o 
cancelamento dos valores que não serão creditados. Caso a ASSEMBLEIA deixe 
de efetuar o crédito aos servidores constantes do arquivo FPSF91 O e não incluídos 
no FPSF950, deverá entregar novo FPSF950 ou relação com correspondência 
autorizando o debito dos valores a cancelar. 

9.1 A ASSEMBLEIA, desde já, autoriza o BANCO a efetuar na sua conta de 
depósitos, referida na cláusula quinta, os débitos correspondentes à devolução da 
quantia mencionada nesta cláusula. 

9.2 As quantias eventualmente não devolvidas ao BANCO no prazo estabelecido na 
cláusula sétima serão acrescidas de percentual correspondente ao fator acumulado 
da Taxa Referencial com data base no décimo-quinto dia após o pagamento aos 
funcionários (TR-DB) entre o mês em que a devolução deve'ria ter ocorrido e o mês 
de sua efetivação, ou outro indexador que venha a ser estabelecido pelo Governo 
Federal, acrescida de multa de 2 (dois) por cento sobre o valor atualizado, alem de 
juros de 1 (um) por cento ao mês sobre a mesma base da multa (CAPUT do Art. 11 
da Lei nº 8.177/91, com redação alterada pela Lei nº 8.660, de 28.05.93); 

9.3 Se a devolução for efetuada após o mês de junho (final do exercício financeiro 
do Pasep), a quantia repassada será atualizada pela aplicação do(s) índice(s) de 

r ·- valorização(ções) de cotas ocorrida(s) no período compreendido entre a 
transferência e o retorno dos recursos, acrescida do percentual acumulado da TR
DB entre o mês de julho do exercício em curso e o mês da efetiva devolução, mais 
os juros e 
multa previstos no caput desta cláusula. 

1 O. A ASSEMBLEIA assume total responsabilidade pela correta aplicação dos 
recursos recebidos na forma deste convênio, bem como pelos prejuízos que 
porventura causar a seus servidores em conseqüência de erro no processamento 
dos créditos ou em qualquer outra fase de execução do convênio; 

11. A ASSEMBLEIA se compromete, durante 5 anos, a partir da data d~ 
pagamento, a prestar toda e qualquer informação ao BANCO sobre os créditos ~ 

efetuados; ~ C\p , 
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ANEXO VIII 

1. Este ANEXO descreve as condições operacionais para a prestação dos serviços 
de concessão de crédito aos servidores efetivos, pensionistas e deputados no 
exercício do mandato da ASSEMBLEIA, mediante consignação em folha de 
pagamento, descritos na Cláusula Primeira, inciso li, al ínea "a", do CONTRATO, do 
qual este é integrante. 

2. Na concessão de empréstimos, com pagamento mediante consignação em folha 
de pagamento, aos servidores efetivos da ASSEMBLEIA, pensionistas e deputados 
no exercício do mandato, com contrato de trabalho formalizado e vigente, serão 
observadas as seguintes condições gerais: 

DOS EMPRÉSTIMOS 

3. O BANCO, desde que respeitadas as suas programações orçamentárias, normas 
operacionais e análise de crédito, poderá conceder empréstimos aos servidores da 
ASSEMBLEIA, com pagamento mediante consignação em folha de pagamento. 

3.1. As operações contratadas ao amparo deste ANEXO, poderão ser 
repactuadas, nos termos e condições previamente definidos pelo BANCO. 

3.2. Os empréstimos serão concedidos nas agências e nos canais de 
autoatendimento do BANCO; 

3.3. Para a realização das operações de crédito, os servidores deverão dispor de 
margem consignável suficiente para amparar as prestações decorrentes, na forma 
da legislação em vigor. 

3.4. As propostas de empréstimos após devidamente formalizados e deferidos pelo 
BANCO, passam a integrar o presente ANEXO para todos os efeitos de direito. 

DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

4. A ASSEMBLEIA se responsabiliza por: 

a) divulgar amplamente, junto aos seus servidores, a formalização, o objeto e as 
condições do presente ANEXO, orientando-os quanto aos procedimentos 
necessários para a obtenção de empréstimos junto ao BANCO; 

b) submeter à prévia aprovação do BANCO, conforme o caso, as informações e ~ 
o respectivo material (folder, encarte, textos etc.) a ser veicu~ do ~ erca d~ 
presente ANEXO; '2( TP 

41 



í 

c) adotar, no que lhe competir, as providências necessárias para viabilizar a 
formalização das operações entre o BANCO e seus servidores; 

d) prestar ao servidor, ao BANCO, mediante solicitação do servidor, escrita ou 
eletrônica, as informações necessárias para a contratação da operação, 
inclusive: 

1. o dia habitual de pagamento mensal de salários/vencimentos; 

li. data de fechamento da folha; 
Ili. data do próximo pagamento dos salários/vencimentos; 
IV. as demais informações necessárias para o cálculo da margem 

disponível para consignação; 

e) confirmar ao BANCO, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da 
data da solicitação do crédito pelo servidor, por meio eletrônico, a 
possibilidade de realizar os descontos do empréstimo na folha de pagamento 
do empregado para que os recursos possam ser liberados, observado o 
contido no item 3.3 deste ANEXO. 

f) efetuar os descontos em folha de pagamento dos empréstimos autorizados 
pelos servidores, observado o limite máximo permitido pela legislação em 
vigor, e repassar os valores ao BANCO, mediante crédito na Conta Convênio 
nº 80.001 -5, agência 2290-X, nas datas estabelecidas para vencimento das 
parcelas; 

g) informar, mensalmente, ao BANCO, conforme o caso, por arquivo magnético 
ou meio eletrônico, os valores consignados e os não consignados mediante 
justificativa, devidamente identificados, com antecedência mrn1ma de 5 
(cinco) dias da data estipulada para o pagamento das prestações; 

h) comunicar ao BANCO, conforme o caso, a ocorrência de redução da 
remuneração do servidor que inviabilize a consignação mensa autorizada; 

i) informar ao BANCO, a ocorrência de deligamento (demissão, exoneração, 
dispensa ou aposentadoria) do servidor, antes de efetivado o pagamento das 
verbas decorrentes do desligamento, de forma a permitir ao BANCO apurar o 
saldo devedor do(s) empréstimo(s) pendente(s) e solicitar o respectivo 
desconto, visando amortização ou liquidação da dívida; 

j) reter e repassar ao BANCO, conforme o caso, por ocasião do desligamento 
(demissão, exoneração, dispensa ou aposentadoria) do servidor beneficiário 7 

do empréstimo, o valor da dívida apresentada pelo BANCO, conforme o caso, / 

na forma da legislação vigente; \ w-· 42 . 
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k} notificar o servidor beneficiário do empréstimo, para comparecer ao BANCO 
com o objetivo de efetuar a negociação direta do pagamento da dívida, no caso de 

desligamento (demissão, exoneração, dispensa ou aposentadoria) ou outro 
motivo que acarrete a exclusão da folha de pagamento, quando a parcela de 
verba decorrente do desligamento retida for insuficiente para liquidar o saldo 
devedor pelo BANCO, conforme o caso; 

1) dar preferência nos termos legais, aos descontos de operações efetuadas ao 
amparo deste Convênio, em detrimento a outros descontos de mesma 

natureza que venham a ser autorizados posteriormente, mantendo a prioridade 
quando das repactuações das dívidas junto ao BANCO. 

5. O BANCO se responsabiliza por: 

a) Atender e orientar os servidores da ASSEMBLEIA quanto aos procedimentos 
a serem adotados para a obtenção de créditos concedidos ao amparo deste 
Convênio; 

b) Informar a ASSEMBLEIA, por meio eletrônicó, as propostas de empréstimos, 
apresentadas pelos servidores diretamente ao BANCO para confirmação da 
reserva de margem consignável, até o dia 15 do referido mês; 

c) Fornecer a ASSEMBLEIA arquivo contendo a identificação de cada contrato, 
beneficiário, prazo da operação e valores das prestações a serem 
descontadas; 

d) Prestar a ASSEMBLEIA e ao servidor beneficiário, as informações 
necessárias para a liquidação antecipada dos empréstimos, por ocasião do 
desligamento (demissão, exoneração e dispensa) do servidor; 

e) Adotar, no que lhes competir, as providências necessárias para viabilizar a 
formalização das operações de crédito, ao amparo deste Convênio, com os 
servidores da ASSEMBLEIA, observadas suas programações orçamentárias, 
normas operacionais e análise de crédito; 

f) Disponibilizar aos servidores da ASSEMBLEIA, informações relativas às 
respectivas operações por eles contratadas ao amparo deste Convênio. 

DO VENCIMENTO EXTRAORDINÁRIO 

6. Ocorrendo rescisão do CONTRATO por qualquer das hipóteses previstas nas ~ 
Cláusulas Décima, Décima Terceira e Décima Quinta, do CONTRATO, ficw qp43 



automaticamente suspensa a concessão de novos empréstimos aos servidores da 
ASSEMBLEIA, com base neste ANEXO, permanecendo em vigor todas as 
obrigações da ASSEMBLEIA relativas à consignação até a total liquidação dos 
empréstimos já concedidos, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, nos termos do 
Parágrafo Quarto, da Cláusula Décima, do CONTRATO. 

DAS DEMAIS CONDIÇÕES 

7. Em nenhuma hipótese será a ASSEMBLEIA considerada avalista, fiador, 
interveniente garante ou subscritor de propostas de concessão de empréstimos 
pessoais e financiamento de bens e serviços para qualquer servidor. 

8. A ASSEMBLEIA, neste ato, indica o Chefe do Departamento de Recursos 
Humanos - DRH, para o fim de acolher os documentos necessários à concessão de 
empréstimos ao amparo deste ANEXO, responsabilizando-se pela veracidade das 
informações acerca das margens consignáveis, dados, arquivos ou documentos dos 
empregados enviados ao BANCO. 

8.1. A ASSEMBLEIA, mediante prévia comunicação escrita dirigida ao BANCO, 
substituirá a pessoa indicada na·presente cláusula, passando tal substituição a surtir 
efeitos a partir do efetivo recebimento da referida correspondência., face ao critério 
de titularidade funcional. 

9. Todos os avisos, comunicações ou notificações inerentes a este ANEXO e 
trocados entre as partes (BANCO e ASSEMBLEIA) deverão ser feitos por escrito. 

1 O. Qualquer alteração ou modificação deste ANEXO só existirá se expressamente 
formalizada por aditamentos contratuais na forma da lei. 

11. Este ANEXO constitui obrigações para o BANCO e a ASSEMBLEIA e seus 
sucessores. 

12. O ANEXO foi elaborado em conformidade com a legislação vigente que dispõe 
sobre a autorização para consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, ~ 
declarando as partes, neste ato, terem pleno conhecimento das cláusulas er 
condições inseridas nas referidas normas. r w 
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ANEXO IX 

1. Este ANEXO descreve as condições operacionais para a prestação dos serviços 
de emissão de contracheques, em terminais de autoatendimento e internet, para 
usuários correntistas do BANCO, descritos na Cláusula Primeira, inciso li, alínea "b", 
do CONTRATO, do qual este é integrante. 

2. Na prestação, por parte do BANCO, dos serviços de disponibilização de 
informações relativas a contracheques, em terminais de autoatendimento e internet, 
para usuários correntistas do BANCO, serão observadas as seguintes condições: 

3. DAS OBRIGAÇÕES DA ASSEMBLEIA 

a) A ASSEMBLEIA se obriga a: 

1 - transmiti r ao BANCO arquivo com as informações, no leiaute pré-estabelecido, 
com antecedência mínima de cinco dias úteis da data de disponibilização aos 
usuários. Estabelecrdo que esta data deva ser três dias · úteis antes do efetivo 
pagamento; 

li - responsabilizar-se integralmente pelas informações constantes dos documentos, 
inclusive sob os aspectos fiscais e trabalhistas, cabendo ao BANCO apenas a 
prestação do serviço de disponibilização do contracheque em seus terminais e na 
Internet; 

r Ili - não publicar, em hipótese alguma, mensagens publicitárias de outras Empresas 
ou Instituições, sobretudo financeiras; 

IV - tomar as providências necessárias para a correção das ocorrências apontadas 
no arquivo-retorno transmitido pelo BANCO; 

V - responsabilizar-se pelos transtornos advindos de eventuais divergências por 
substituição de informações, após efetuada a disponibilização; 

VI - esclarecer, perante os usuários, quaisquer dúvidas relativas às informações 
prestadas; 

VII - efetuar comunicação aos usuários toda vez que ocorrer em1ssao de novo 
arquivo com alteração nas informações já disponibilizadas; 

VIII - manter a guarda dos documentos trabalhistas pelos prazos exigidos em Lei~ 
sendo de sua inteira responsabilidade a r ervação dos preceitos ~ s r 
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assunto; e 

IX - informar à agência centralizadora do convênio, discriminadamente, as retenções 
acaso efetuadas (IR,PASEP, COFINS, ISSQN, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL) sobre o 
valor das tarifas, à época de seu pagamento. 

4. DAS OBRIGAÇÕES DO BANCO 

a) O BANCO se obriga: 

- fornecer a ASSEMBLEIA leiaute para a troca de arquivos; 

li - receber e processar as informações da ASSEMBLEIA, no prazo máximo de dois 
dias úteis; 

Ili - providenciar arquivo retorno com informações sobre as possíveis recusas e 
inconsistências. Acatar eventuais solicitações de cancelamentos e substituições de 
arquivos de informações, quando remetidos com antecedência de até 02 {dois) dias 
úteis da data estabelecida· para a disponibilização; 

IV - substituir informações, a qualquer tempo, a pedido da ASSEMBLEIA, sem 
contudo responsabilizar-se pelas conseqüências deste ato; 

V - disponibilizar opção de acesso às informações em todos os terminais de auto
atendimento do País e através de seu site na Internet; 

VI - exigir a identificação do usuário através da aposição de agência, conta e senha, 
para a retirada do documento; 

VII - não cobrar tarifa do usuário pela emissão da primeira via do documento; 

VIII - acolher autorização para o débito da conta corrente do usuário da tarifa por 
fornecimento de contracheque adicional; 

IX - armazenar os dados e mantê-los disponíveis pelo prazo pactuado na cláusula 
sétima, deste contrato; 

X - zelar pelo sigilo das informações armazenadas. 

5. DAS TROCAS DE ARQUIVOS 
-

O meio de remessa e retorno dos arquivos será sempre através de Intercâmbio/ ~ 
Eletrônico de Dados (IED). ( ~ -
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6. DO PRAZO DE ARMAZENAMENTO DAS INFORMAÇÕES 

O BANCO manterá os dados disponíveis pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar 
do mês de referência da Fopag. 

7. DA FUNÇÃO 

Os documentos disponibilizados tem apenas a função de especificar as verbas 
pagas, não tendo validade como instrumento de quitação dos valores devidos. 

8. DOS ATRASOS 

Fica estabelecido que o não cumprimento dos prazos, por parte da ASSEMBLEIA, 
implicará adiamento, na mesma proporção dos atrasos, no fornecimento das 
informações. 

9. DOS ERROS E OMISSÕES 

Os documentos serão disponibilizados · aos usuários nos exatos termos e valores 
constantes dos arquivos remetidos pela ASSEMBLEIA, excluídos os registros ~ 
rejeitados. Não cabe ao BANCO qualquer responsabilidade por eventuais erros, 
omissões ou imperfeições existentes nos arquivos. ~ · 

\ 
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ANEXO X 

1. Este ANEXO descreve as condições operacionais para a prestação dos serviços 
de emissão de Certificados Digitais pelo BANCO para a ASSEMBLEIA e seus 
deputados, descritos na Cláusula Primeira, inciso li , alínea "c", do CONTRATO, do 
qual este é integrante. 

2. O Certificado Digital trata-se de documento eletrônico que permite identificar, de 
forma segura, pessoas e empresas no mundo digital. Permite acessar serviços on
line com garantia de autenticidade, integridade e confirmação de autoria, composto 
por kit com cartão, leitora e Certificado A3. 

a) O padrão de Certificado digital utilizado no BANCO é o !CP-Brasil A3, em Smart
card. 

3. Serão cobradas tarifas pela emissão dos Certificados Digitais, de acordo com os 
valores constantes na Tabela de Tarifas do BANCO, na época da emissão, as quais 
serão debitadas na conta corrente da ASSEMBLÉIA, existente no Banco do Brasil, 
agência 2757-X, conta corrente nº 63.367-4. 

4. A emissão do Certificado Digital somente será possível mediante apresentação de 
original e cópia dos documentos de identificação solicitados pelo BANCO, bem 
como assinatura do Termo de Titularidade do Certificado Digital de Pessoa Física, 
para emissão do e-CPF ou do Termo de Titularidade e Responsabilidade de 
Certificado Digital de Pessoa Jurídica, para emissão do e-CNPJ. 

5. O certificado digital A3 tem validade de 3 anos, sendo seu titular responsável 
tanto pela renovação quanto pela solicitação de um novo certificado. O certificado 
pode ser renovado por mais 3 anos, uma única vez, sem a reapresentação dos 
documentos, desde que: 

a) Seja renovado durante o período de validade; 

b) Seja realizado pelo interessado mediante acesso no seguinte endereço eletrônico: 
https:/lwww.certisign.eom.br/hotsitelbb/cliente 

6. A revogação de um certificado ocorre automaticamente após o período de 
validade e poderá ser solicitada, a qualquer momento, durante o prazo de vigênci~/ 
do certificado: 

(J ...... /,, ,,,., 

a) por solicitação do titular do certificado; l // 
b) por solicitação do responsável pelo certificado (e-CPF ou e-CNPJ); 
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e) pela AC Certisign RF8; 

d) pela AR 88; 

e) por determinação do Comitê Gestor da ICP-8rasil ou da AC Raíz (ITI). ~ 
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ANEXO XI 

1. Este ANEXO descreve as condições operacionais para a prestação dos serviços 
de concessão de empréstimos e/ou financiamentos aos servidores e deputados da 
ASSEMBLEIA, com pagamento mediante débito em conta corrente na data do 
recebimento dos proventos, descritos na Cláusula Primeira, inciso li, alínea "f', do 
CONTRATO, do qual este é integrante. 

2. As condições das operações de crédito mencionadas serão de livre negociação 
, ~ entre os beneficiários do empréstimo e/ou financiamento e o BANCO. 

3. DOS EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS - O BANCO, desde que 
respeitadas as suas programações orçamentárias, normas operacionais e análise de 
crédito, poderá conceder empréstimos e/ou financiamentos diretamente aos 
servidores da ASSEMBLEIA, com valores e demais condições livremente 
negociados entre os beneficiários e o BANCO com pagamento mediante débito em 
conta corrente, mantida pelo beneficiário no BANCO, na data do recebimento dos 
proventos. 

3.1 . Os empréstimos e/ou financiamentos serão concedidos por intermédio das 
agências, da central de atendimento, dos canais de auto-atendimento ou outros a 
serem disponibilizados pelo BANCO. 

3.2. Para a realização das operações de crédito mencionadas no objeto deste 
instrumento, os servidores deverão dispor de limite de crédito disponível para 
amparar as prestações decorrentes das operações abrangidas por este CONVÊNIO. 

4. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

1 - Constituem obrigações da ASSEMBLEIA: 
a) divulgar amplamente, junto aos seus servidores, a formalização, o objeto e as 

condições do presente Convênio, orientando-os quanto aos procedimentos 
necessários para a obtenção de empréstimos e/ou financiamentos junto ao BANCO; 

b) esclarecer aos seus servidores que as condições da operação de crédito serão 
objeto de livre negociação entre os beneficiários e o BANCO; 

c) submeter à prévia aprovação do BANCO, conforme o caso, as informações e o 
respectivo material (folder, encarte, textos etc.) a ser veiculado acerca do presente 
convênio; 

d) adotar, no que lhe competir, as providências necessárias para viabil~ar a ,,? 
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formalização das operações entre o BANCO e seus servidores; comunicar ao 
BANCO: (i) o dia habitual de pagamento mensal de salários/vencimentos; (ii) 
eventual intenção da ASSEMBLEIA e/ou de seus SERVIDORES em alterar o 
domicílio bancário de sua folha de pagamento, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias; 
iii) a alteração da data de pagamento de seus servidores com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias; (iv) a ocorrência de redução da remuneração do 
empregado/servidor que inviabilize o débito da parcela de empréstimo; (v) a 
ocorrência de desligamento (demissão, exoneração, dispensa ou aposentadoria) do 
empregado/servidor, antes de efetivado o pagamento das verbas decorrentes do 
desligamento, uma vez que tal ocorrência (desligamento) é causa de vencimento 
extraordinário do contrato de empréstimo/financiamento celebrado entre o Banco e o 
empregado/servidor. 

li - Constituem obrigações do BANCO: 

a) prestar ao servidor beneficiário, as informações necessanas para a liquidação 
antecipada dos empréstimos, por ocasião do desligamento (demissão, exoneração, 
dispensa ou aposentadoria) do empregado/servidor; 

b) prestar aos servidores da ASSEMBLEIA informações relativas às respectivas 
operações por eles contratadas. 

5. Constituem causas de rescisão do presente CONVÊNIO: 

a) se a ASSEMBLEIA deixar de cumprir qualquer obrigação contraída neste 
CONVÊNIO; 

b) se a ASSEMBLEIA entrar em estado de insolvência, tiver contra si pedido de 
falência requerido ou sofrer protesto de títulos, quando o caso; 

c) se a ASSEMBLEIA possuir qualquer operação em situação irregular junto ao 
BANCO ou suas Subsidiárias. 
5.1. Ocorrendo rescisão do CONVÊNIO por qualquer das hipóteses previstas no 
caput desta Cláusula, fica automaticamente suspensa a concessão de novos 
empréstimos e/ou financiamentos aos servidores da ASSEMBLEIA, permanecendo 
em vigor todas as obrigações da ASSEMBLEIA até a total liquidação dos 
empréstimos, financiamentos já concedidos. 

6. CLÁUSULA QUINTA - DA DENÚNCIA - É facultado às partes denunciar o 
presente CONVÊNIO a qualquer tempo, mediante aviso escrito com antecedência 
mínima de 10 (dez) dias, ficando suspensas novas contratações de operações a dç 
partir da denúncia, permanecendo em vigor todas as obrigações da ASSEMBLEIA jR' 
até a total liquidação dos empréstimos e/ou financiamentos já concedidos. 
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7. DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES - Todos os avisos, comunicações ou 
notificações inerentes a este CONVÊNIO trocados entre as PARTES deverão ser 
efetuados por escrito, bem como qualquer tolerância de uma das PARTES em (} 
relação a outra só importará modificação deste CONVÊNIO se expressamente · 
formalizada. 
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ADVOCACIA GERAL 

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DivIDA 

PROCESSO Nº01136/2008 -Volume V (Quinto) 
ASSUNTOPAGAMENTO DE NOTA FISCAL - LOCAÇÃO DE 
MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS 
INTERESSADOF-3 CDMERCTAL LTDA - ME 
CNPJ 84.620.889/0001-08 
VALOR R$ 27.906,25 
aEMENTO DEDESPESAS339039-RECONHEaMErO C€ DÍVIDA, 
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS- MÊS DE NOVEMBRO 
DE 2.013. 

Trata-se de pedido de pagamento de prestação de serviços de 
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS, visando 
pendência relativa, segundo Termo de Recebimento, 
·Acompanhamento e Rscalização de Materiais eServiços/ALE
RO, de fls. 1499, referente ao mês de NOVEMBRO reclamado 
pela Empresa F3 COMERCIAL LTDA., consistente na prestação 
de serviços extração de cópias reprográficas ao período acima 
consignado. 

Compete ao titular do órgão decidir e, em não havendo outros 
vícios e/ou dúvidas, e tendo sempre em vista, precipuamente, 
a moralidade administrativa, e justificada a urgência e 
inadiabilidade da despesa, reconhecer e aprovar a dívida, na 
forma da legislação em vigor, sem prejuízo de apuração de 
responsabilidades. 

Pela documentação constante dos autos, notadamente o Tenno 
de Recebimento, Acompanhamento e Rscalização de Materiais 
e Serviços nº. 277/2013-ALE, além do despacho de fls.1507/ 
1508 da Senhora Secretária Administrativa e Despacho 606 
do Senhor Secretário Geral, expressamente determinando a 
elaboração do presente termo, não há qualquer dúvida a 

r respeito da regularidade da prestação dos serviços, tudo 
/ praticado dentro da mais absoluta lisura e boa-fé por parte do 

locador, além da presença do cumprimento aos princípios 
constitucionais e em especial do Direito Administrativo, uma 
vez que a conduta está sendo pautada de acordo com as regras 
da boa administração, e do que é justo, conveniente, oportuno 
para a ocasião, visando sempre o fim institucional de concorrer 
para o bem comum, e principalmente visando atender ao 
interesse público. 

A orientação nesse sentido é dominante nos Tribunais 
Superiores, havendo inclusive, julgados reconhecendo o direito 
ao ressarcimento, desde que de boa-fé e sendo os preços os 
de mercado. 
O próprio Professor Marçal Justen Filho, em sua obra 
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 
analisando o art. 59, da Lei nº 8.666/93, expõe que é vedado o 

locuplet3men to indevido do Estado, sendo vedado o confisco 
do Estado, havendo a necessidade da boa-fé da empresa. 

Pelo exposto, e por não divisar outra conduta que melhor 
adéque à decisão que ora se faz necessária, e agindo na 
qualidade de ordenador de despesas, RECONHEÇO e 
HOMOLOGO a presente despesa, no valor de R$ 27.906,25 
(vinte e sete mil novecentos e seis reais e vinte e cinco 
centavos) , determinando, em consequência, que sejam 
adotadas as providências necessárias para o efetivo pagamento 
da dívida à F-3COMEROALLTDA-ME, CNPJ 84.620.889/ 
0001-80, referente aos serviços prestados na conformidade 
do que se infere dos autos. 

Porto Velho, 27 de Novembro de 2.013. 

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia 
DEPUTADO JOSÉ HERMÍNIO COELHO-PRESIDENTE 

ASSEMBLEIA Legislativa do Estado de Rondônia 
ARILDO LOPES DA SILVA - Secretário Geral -ALE-RO 

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE UCITAÇÃO 

Processo n. 01486 /2008 - Banro do Brasil S.A. -
Proposta de parceria negocial. 

Considerando a necessidade de continuidade de prestação de 
serviço financeiro, fora apresentada manifestação do Banco 
do Brasil S.A. ( of. 208/2013 de 04/11/2013), em que demonstra 
interesse em dar prosseguimento ao processo de renovação 
do Contrato n. 016/2008. 
Assim, nota-se que no presente caso, a licitação seria inviável 
diante a relação custo e beneficio, como a demora para 
desenvolvimento dos atos da licitação, bem como custo 
econômico da licitação, afora o fato dequeos serviços firmados 
no Contrato n. 016/2008 tem natureza contínua, mostrando
se salutar a permanência do serviço pela mesma instituição, 
posto que uma mudança importaria em quase dois mil 
funcionários a atribu írem suas contas bancárias à nova 
instituição financeira, por exemplo. 
Com isso, registre-se que existe a Resolução n. 151/07 que, 
"autoriza e regulamenta a celebração de convenio de 
cooperação técnica e financeira entre a ASSEMBf.EIA Legislativa 
do Estado e instituição financeira pública ou privada". 
Além disso, importa mencionar que o Banco do Brasil presente 
instituição financeira conta com agência de atendimento 
exclusivo a Setor Público, bem como uma média significativa 
de agências ou postos de atendimentos em todas as unidades 
municipais e loca lidades do Estado de Rondônia, que aufere 
vantagem a contratação, posto que atende as necessidades 
dos servidores que prestam serviços pelo Estado de Rondônia. 
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Note-se que, além do quantitativo de agências e postos de 
atendimentos pelo Estado de Rondônia, existe também a 
eficácia dos serviços tecnológicos, de forma sistemática e 
informatizada, onde esta Casa Legislativa efetua pagamento a 
fornecedores através do SIAFEM (Sistema Integrado da 
Administração Rnanceira dos Estados e Municípios) que está 
integrado com o sistema OBN (que foi desenvolvido pelo setor 
de tecnologia do Banco do Brasil, exclusivamente para 
comunicação de dados com o SIAFEM). Tais transações são 
realizadas com dispositivo de segurança (BB Token), produzindo 
arquivos de retomo com tudo que foi pago e de tudo que foi 
recusado com o respectiv.p motivo, impedindo duplicidade de 
pagamentos. 
Por fim, registre-se que o Banco do Brasil é a única instituição 
que mantém caixa eletrônico instalado nas dependências desta 
Casa Legislativa, servindo a todos os funcionários da Casa, de 
modo que justifica a mantença da contratação. 
Com isso, verifica-se que é perfeita a aplicação da dispensa 
-de licitação, com amparo no inciso VIlI, art 24 da Lei n. 8.666/ 
93, onde aduz que é dispensável a licitação 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 )". 
Nesse diapasão transcrevo o entendimento do doutrinador 
Marçal Justen Rlho, "inComentários à lei de licitação e contratos 
administrativos. 11ª edição. P 248": 
Portanto, o inc. VIII dá respaldo a "contratação direta" entre a 
pessoa de direito público e a entidade por ela criada, cujo 
objeto seja a prestação de serviços públicos ( em sentido amplo), 
o que abrange tanto o serviço público propriamente dito como 
as atividades de "suporte" administrativo. 
Essa interpretação é reforçada pela redação do dispositivo, 
que explicitamente alude ao "fim específico" da entidade 
contrata. Identifica-se, portanto, que a contratação se relaciona 
com o fim específico da entidade contratada, consistente em 
atuar em prol e a favor da pessoa de direito público interno 
que a controla. 
Ou seja, é perfeita a contratação direta entre a pessoa jurídica 
de direito público interno (a Assembleia Legislativa) e o Banco 
do Brasil S.A., que é uma entidade da Administração Pública 
Indireta. 
Sendo assim, demonstrado que a possível mudança a outra 
instituição bancária traria prejuízos à Administração, constata
se com esta justificativa que a dispensa da licitação se toma 
devida, tudo conforme dispositivo legal, art. 24, VIII da Lei n. 
8.666/93. 
Porto Velho, 22 de novembro de 2013. 

ARILDO LOPES DA SILVA 
Secretário-Geral ALE/RO 

li SUP. DE RECURSOS HUMANOS 11 

ATO Nº2671/2013-SRH/P/ALE 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos 
do Artigo 10 da LC nº 326 de 10 de novembro de 2005,resolve: 

NOMEAR 

ADAIR.JOSE DOS ANJOS, para exercer o Cargo de Provimento 
em Comissão de Assistente Técnico, código AST-07, no Gabinete 
da 2ª Secretaria - Deputada Glaucione, a partir de 03 de junho 
de 2013. 

Porto Velho, 13 de junho de 2013. 

.JOSÉ HERMÍNIO COELHO 
PRESIDENTE 

ARILDO LOPES DA SILVA 
SECRETARIO GERAL 

ATO N.0 2521/2013-SRH/P/ALE 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos 
do Artigo 10 da LC nº 326 de 10 de novembro de 2005, 

ALTERAR 

O Cargo em Comissão do servidor ANTONIO GERALDO 
RAMOS, cadastro 100006636, para Assessor Parlamentar, 
código AP, do Gabinete da Presidência, partir de 03 de junho de 
2013. 

Porto Velho, 03 de junho de 2013. 

JOSÉ HERMÍNIO COELHO 
PRESIDENTE 

ARILDO LOPES DA SILVA 
SECRETARIO GERAL 

ATO Nº2210/2013-SRH/P/ALE 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DOESTADO 
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos tennos 
do Artigo 10 da LC n° 326 de 10de novembro de 2005,resolve: 

NOMEAR 

APARECIDA DE FATIMA VANDEKOQUE, para exert:eroCargo 
de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
01, no Gabinete do Deputado Euclides Maciel, a partir de 1º de 
abril de 2013. 

Porto Velho, 18 de abril de 2013. 

JOSÉ HERMÍNIO COEUfO 
PRESIDENTE 

ARILDO LOPES DA SILVA 
SECRETARIO GERAL 
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O SR. LEBRÃO {Presidente)-0 Deputado Edson Martins 
acompanha o voto do Relator. 

Como vota o Deputado Maurão de Carvalho? 

O SR. MAURÃO DE CARVALHO-Acompanho o Relator. 

O SR. LEBRÃO (Presidente)-Também acompanha o voto 
do Relator. 

Como vota o Deputado Adelino Follador? 

O SR. ADELINO FOLLADOR - Embora discordando, mas 
acompanho o voto do Relator. 

o SR. LEBRÃO (Pre~idente) - O Deputado Adelino 
acompanha o voto do Relator. 

Essa Presidência também acompanha o voto do Relator. 
Com (OS) cinco votos favoráveis, está aprovado 

o relatório do Deputado Luiz Cláudio. 

O SR. LUIZ CLÁUDIO-Questão de Ordem, Senhor Presidente. 

,~ O SR.LEBRÃO (Presidente)-Àvontade. 

O SR. LUIZ CLÁUDIO - Esse Projeto de Resolução 
acompanha o relatório. 

O SR. LEBRÃO (Presidente)- Fica registrado. 

O SR. LUIZ CLÁUDIO-Será deliberado em Plenário. 

O SR. LEBRÃO (Presidente) - Concluída a votação, 
encaminharemos à Mesa Diretora para que a mesma tome as 
providências necessárias em relação a deliberação do Plenário. 
Antes de encerra·r, eu quero agradecer toda equipe técnica da 
Comissão Processante, todos os nossos Deputados que fazem 
parte desta Comissão, a imprensa, os Advogados, e dizer aquilo 
que o Deputado Luiz Cláudio disse "Não é fácil julgar colegas". 
E uma decisão tenível, mas que infelizmente essa Co~gedoria, 
essa Comissão tem a prerrogativa e nós temos que cumprir 
aquilo que foi determinado através do voto do Plenário, em 
fazer os nossos trabalhos. Mas eu quero deixar registrado, 
que no próximo ano nós teremos o maior bibunal de júri, que 
vai julgar o trabalho, não só das pessoas, que infelizmente, às 
vezes passam por uma Comissão de Ética, mas todos aqueles 

· · que representam a política no cenário nacional. Todos nós 
estaremos em julgamento no próximo ano, e hoje, o povo, o 
eleitor sabe escolher. Nós temos realmente que ter a dignidade 
de representar o povo do Estado de Rondônia, sendo a voz no 
Parlamento para que a gente não possa decepcionar de 
maneira nenhuma aqueles que outorgaram através do voto, o 
direito para que nós os representássemos em qualquer 
instituição. Essa é a nossa obrigação e lamentavelmente mais 
uma vez a Assembleia Legislativa passa por esse momento 
delicado que infelizmente aconteceu. Mas da melhor forma 
fizemos o nosso trabalho. 

Agradeço a nossa Assessoria Jurídica e a todos que 
participaram. 

Vamos para o Plenário. O Plenário é soberano e vai fazer 
com que aconteça a decisão final. Mas eu quero deixar aqui 
ainda, a palavra aberta para os Parlamentares, àqueles que 
quiserem fazer uso da palavra, está franqueada. 

Como ninguém quer fazer o uso da palavra ... 
Nada mais havendo a tratar e antes de encerrar a 

presente reunião, dec laramos encerrados os trabalhos desta 
Comissão acerca de investigar e processar os Deputados; Ana 
da Oito, Adriano Boiadeiro, Hermínio Coelho, Jean Oliveira e 
Cláudio Carvalho, membros deste Poder Legislativo que tiveram 
seus nomes envolvidos na Operação denominada Apocalipse, 
conforme representação feita pelo Senhor Raimundo Costa de 
Moraes. 

Está encerrada a Reunião e esse Processo. 

(Encerra-se esta Reunião às 14 horas e 42 minutos). 

li CORREGEDORIA ADMINISTRATIVA li 
PORTARIA 023/2013/CA/ ALE/RO 

O CORREGEDOR CHEFE DA CORREGEDORIA 
ADMINISTRATIVA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe confere 
o Artigo 20, inciso II, da Lei Estaduál nº 1.726/2007, com as 
alterações introduzidas pela Lei 2.504/2011; Publicados nos 
DOE's n. 734, de 12.04.2007 e 1758, de 21.06.2011, 
respectivamente; 

RESOLVE: 

REVOGAR,a Portaria nº 022/2013/CA/Al.E/RO, publicada no 
Diário Oficial da ALE nº 192, pag. 2912 de 06.12.2013. 

Publique-se e Cumpra-se. 

Porto Velho-RO, 09 de dezembro de 2013. 

li 

JUAREZ BARRETO MACEDO JUNIOR 
Corregedor Chefe 

ADVOCACIA GERAL 

ERRATA 

,1 

No Diário Oficial Eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado 
de Rondônia de n. 186, de 28 de novembro de 2013, página 
2818, na Justificativa de Dispensa de Licitação para Contratação 
de serviço financeiro, deve, portanto, ser promovida a seguinte 
alteração: 

Onde se lê: Processo n. 01486/2008- Banco do Brasil S.A. -
Proposta de parceria negocial. 

Leia-se: Processo n. 01519/2013-96- Banco do Brasil S.A. -
Proposta de parceria negocial. 
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