
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS 

ESTADO DE RONDONIA 

Gabinete do Prefeito 

Coordenadoria de Licitações e Contratos Administrativos 

Folhas _________ 

Visto __________ 

 

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO 

 

A PROCURADORIA 

             

Após análise das propostas, classificamos os itens de menor 

preço para as firmas abaixo, com o fundamento legal no Artigo 24, inciso II e IV da 

Lei n° 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações e em conformidade com o 

Artigo 1° da Lei n° 9.648 de 27 de Maio de 1998. 

  

Objeto: Contratação de instituição financeira pública para cessão onerosa das 

folhas de Pagamento do Município de Cerejeiras - RO do Estado de Rondônia. 

  

(Empresas Vencedoras):                            

DISPENSA N° 040/2020 

PROCESSO N° 281/2020 

 

Percentual a ser pago pela Instituição Bancária ao Município de Cerejeiras 

a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

CNPJ: 00.360.305/0001-04 

Percentual Ofertado com desembolso por performance é de 0,80 (zero vírgula oitenta 

por cento). Do valor da folha líquida processada na Caixa e não portada para outras 

instituições parceiras. 

 

JUSTIFICATIVA: Trata-se de procedimento de contratação 

direta, com dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, VIII, da Lei n° 8.666/03, com 

a Caixa Econômica Federal - CEF, para a cessão onerosa dos serviços relacionados à 

folha de pagamento do Município. 

 

Consta do expediente administrativo correspondências do Sr. 

Selso Lopes de Souza, Secretario Municipal de Administração e Planejamento, 

noticiando a intenção do Município em realizar a cessão onerosa das folhas de 

Pagamento do Município de Cerejeiras - RO do Estado de Rondônia solicitando 

manifestação das instituições Bancárias quanto ao interesse na avença. 

 

A Prefeitura Municipal de Cerejeiras buscou uma proposta 

para a venda da folha junto as seguintes Instituições Bancárias: Banco do Brasil S/A, 

Banco Bradesco S/A e Caixa Econômica Federal, sendo que o Banco do Brasil S/A, 

informou que não tem interesse o Banco Bradesco não apresentou proposta, e apenas a 

Caixa Econômica Federal demonstrou interesse em negociar apresentando proposta, 

com o percentual de 0,80% (zero vírgula oito por cento) mensal do valor da folha 

efetivamente pago pela CEF. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS 

ESTADO DE RONDONIA 

Gabinete do Prefeito 

Coordenadoria de Licitações e Contratos Administrativos 

Folhas _________ 

Visto __________ 

Importa registrar que diversos Municípios da Região e do 

Estado, num passado próximo, tiveram certames licitatórios com tal fim desertos. 

 

Atualmente o Município mantém a folha de pagamento junto a 

Caixa Econômica Federal – CEF, com uma contrapartida financeira ofertada por parte 

da instituição bancária no valor de R$ 30.000,00, por um período de 05 (cinco) anos. 

 

No Município de Cerejeiras há dois bancos públicos, o Banco 

do Brasil S/A, que não possui interesse na compra da folha e a Caixa Econômica 

Federal - CEF que manifestou interesse. 

 

O dispositivo legal para fundamentar a dispensa de licitação 

assim dispõe: 

 

"Art. 24 - É dispensável a licitação: 

 

(...) 

 

VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público 

interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou 

entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido 

criado para esse fim específico em data anterior à vigência 

desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o 

praticado no mercado;". (grifou-se) 

 

Tem-se, portanto, os seguintes requisitos para dispensa de 

licitação: 

 

(a) que o contratante seja pessoa jurídica de direito público 

interno; 

 

(b) que o contratado integre a Administração Pública; 

 

(c) que tenha sido criado em data anterior à vigência da Lei n° 

8.666/93. 

 

O Município de Cerejeiras - RO se trata, evidentemente, de 

Pessoa Jurídica de Direto Público Interno, restando atendido o primeiro dos requisitos 

para a dispensa de licitação. 

 

A Caixa Econômica Federal - CEF, instituição financeira sob a 

forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com 

patrimônio próprio e autonomia administrativa, vinculada ao Ministério da Fazenda, 
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criada em 03 de fevereiro de 1971 e organizada, em conformidade com o Decreto-Lei 

Nº 759, de 12 de agosto de 1969. 

 

De se sublinhar que a Caixa Econômica Federal - CEF é 

integrante da Administração Pública e foi criada antes da vigência da Lei n° 8.666/93, 

em atendimento aos demais requisitos do art. 24, VIII, da Lei de Licitações. 

 

Em recente decisão do Tribunal de Contas da União acolheu a 

possibilidade de dispensa de licitação para a contratação de instituição financeira 

oficial, para a prestação de serviços de operacionalização da folha de pagamento. O 

fundamento da decisão é a inviabilidade de competição, tendo em vista a atual 

legislação que permite a portabilidade entre as instituições bancárias. 

 

Transcreve-se trecho da decisão: 

 

"SUMÁRIO: CONSULTA. CONTRATAÇÃO DE 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO 

SERVIÇOS, EM CARÁTER EXCLUSIVO, DE 

PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E 

PENSIONISTAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

FEDERAL E OUTROS SERVIÇOS SIMILARES, 

MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE CONTRAPRESTAÇÃO 

PECUNIÁRIA POR PARTE DA CONTRATADA. 

CONHECIMENTO. CONSIDERAÇÕES SOBRE A 

NATUREZA MERCANTIL DO OBJETO. AUSÊNCIA DE 

INTERESSES RECÍPROCOS E DE REGIME DE MÚTUA 

COOPERAÇÃO A DESCARACTERIZAR OS 

PRESSUPOSTOS DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. 

NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. FACULDADE DE O 

ADMINISTRADOR DISPENSAR A LICITAÇÃO PARA 

CONTRATAÇÃO DIRETA DE INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA OFICIAL, COM BASE NO ARTIGO 37, 

INCISO XXI, DA CF/88, C/C O ARTIGO 24, INCISO VIII, 

DA LEI 8.666/1993, DESDE QUE COMPROVADA A 

VANTAGEM DA CONTRATAÇÃO DIRETA EM 

RELAÇÃO À ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS RECURSOS PÚBLICOS AUFERIDOS DA 

CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DA CONTRATADA 

À CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL E DE 

EXECUÇÃO DA DESPESA POR MEIO DE LEI 

ORÇAMENTÁRIA, EM NOME DOS PRINCÍPIOS DA 

UNICIDADE DE CAIXA E DA UNIVERSALIDADE DO 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%20759-1969?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%20759-1969?OpenDocument
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ORÇAMENTO. CIÊNCIA." (Acórdão n° 1.940/2015, 

Tribunal de Contas da União, Plenário, Rei. Min. Walton 

Alencar Rodrigues, j. 05/08/2015). 

 

Resta, entretanto, analisar-se o atendimento ao art. 26 da Lei 

de Licitações. Relativamente à escolha do executante - exigência do inc. II do 

parágrafo único do art. 26 da Lei de Licitações. 

 

Como é sabido a Caixa Econômica Federal - CEF vem atuando 

como instituição financeira oficial do Município de Cerejeiras - RO, em atenção ao 

disposto no §3° do art. 164 da Constituição Federal, inclusive como responsável pelo 

pagamento da folha de pessoal da Administração Pública Direta e Indireta deste 

município, mediante utilização de recursos repassados para essa finalidade. 

 

A Caixa Econômica Federal - CEF, em resposta à Prefeitura 

Municipal de Cerejeiras - RO, para cessão onerosa da folha de pagamento do 

Município, manifesta o interesse em uma operação pelo prazo de exclusividade de 60 

meses, mediante o repasse de valores tendo por base faixas salariais, consoante tabela 

ajustada entre a Caixa e a Prefeitura. 

 

Em relação à minuta contratual foi a mesma fruto de 

negociações entre a Prefeitura Municipal e a Caixa Econômica Federal - CEF, se 

tratando de verdadeiro “contrato de adesão” sem a possibilidade de negociação 

individualizada dos seus termos por parte do Município, ressalvando, contudo, que 

mesmo tendo disposição contratual, ao qual só resta ao município aderir, premido pela 

crise econômica, há situações que fogem da alçada e competência do mesmo vez que 

devem observar previsão legal, em especial no que se refere aos fundos, e também, por 

disposição constitucional, na autonomia e gestão administrativa de se criar alguns 

benefícios aos servidores ou de implantar determinados procedimentos, de modo que a 

imposição de prazo para a implantação de determinados pontos do contrato possam 

agredir tal. 

 

Ainda, observa-se claro que o artigo 164, §3º, da Constituição 

Federal de 1988 estabelece que os depósitos de disponibilidade de caixa da união 

devem ser feitos no Banco Central e os dos municípios instituições financeiras 

oficiais. 

 

Ante o exposto, tem-se que recente decisão do Tribunal de 

Contas da União (Acórdão n° 1.940/2015) entendeu viável a contratação de instituição 

financeira oficial com fulcro no art. 24, VIII, da Lei de Licitações, o que viabiliza a 

presente avença. 
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Trata-se de contratação de prestador de serviços, por 

intermédio de dispensa de licitação nos termos do artigo 24, VIII, da Lei 8.666/93, 

para a prestação dos serviços da folha de pagamento dos servidores locais. 

 

Tendo em vista a necessidade e a legalidade, enquadrado no 

dispositivo legal citado acima, entende-se configurada a hipótese de contratação 

mediante dispensa de licitação, amparada pelo artigo 24, VIII da referida Lei. 

 

O expediente encontra-se devidamente justificado. 

 

Estando o preço do contrato compatível com os praticados no 

mercado, aliás, objeto de negociação a nível estadual, observada a singularidade e 

peculiaridade do objeto, no atendimento das disposições insertas no art. 26 da Lei 

Federal n°8.666/93 e alterações posteriores quanto à justificativa da dispensa e a 

ratificação da mesma, com a devida publicação do ato concernente na imprensa 

oficial, restam atendidos os requisitos da dispensa da licitação a teor do artigo 24, 

VIII, daquele Texto Federal. 

 

Ante a análise efetivada, diante do interesse público, 

encaminhamos o referido processo para possível ratificação do presente procedimento 

de dispensa de licitação, com base nos fundamentos apreciados. 

 

Observação I: Justifica-se a realização desta Dispensa de Licitação conforme 

Termo de referência em anexo. 

Encaminhamos o aludido processo a Procuradoria Geral do Município, para 

conhecimento e as providencias cabíveis, conforme solicitação de dispensa de 

licitação contidas, no Termo de Referência, nas páginas 02 a 13 incluindo justificativa 

elaborada pelo Sr. Selso Lopes de Souza, Secretária Municipal de Administração e 

Planejamento e autorizada pela Prefeita Lisete Marth processo 805/2020, sendo de 

responsabilidade do Secretário e da Prefeita a escolha da Modalidade. 

 

Observação II: Ressaltamos que as cotações mercadológicas de preços foram 

realizadas pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - 

SEMAP, sendo a mesma responsável pela escolha da modalidade, bem como à 

classificação do fornecedor. 

 

Cerejeiras, 30 de Março de 2020. 

 

 

 

Leidemar Coelho Ribeiro 

Coordenador Geral de Licitações 

 Decreto nº 137/2019. 


