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CONTRATO 22/2021
TERMO DE CONVÊNIO 01/2021

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL pessoa jurídica de direito público,
doravante denominada CMRS ou CONVENIANTE, inscrita no CNPJ sob o nº
83.622.985/0001-14, com sede na Praça 25 de Julho, nº 01 - Bairro Centro,
neste Município, neste ato representado por seu Presidente, Senhor MARCOS
NORBERTO  ZANIS,  e  do  outro a  empresa  COOPERATIVA DE  CRÉDITO,
POUPANÇA  E  INVESTIMENTO  INTEGRAÇÃO  DE  ESTADOS  DO  RIO
GRANDE  DO  SUL  E  SANTA  CATARINA  –  SICREDI  INTEGRAÇÃO  DE
ESTADO RS/SC, CNPJ nº  87.781.530/0001-00,  com sede na Rua Princesa
Isabel,  nº  681,  1º andar,  Rio  do  Sul/SC,  CEP  89.164-054,  neste  ato
representado  por  VALDECI  NARDI,  CPF  nº  487.700.430-00  e  VOLNEI
BORSATOO,  CPF nº  034.397.659-54,  a  seguir  denominada  CONVENIADA,
celebram  o  presente  TERMO  DE  CONVÊNIO 01/2021,  de  acordo  com  o
Processo Licitatório nº 22/2021, Chamamento Público nº 05/2021, e com base
no art. 25, “caput” da Lei nº 8666/93 e suas alterações, mediante as seguintes
cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.  Constitui  objeto  do  presente  termo  o  convênio  para  a  concessão  de
empréstimo  pessoal,  com  consignação  em  folha  de  pagamento,  para
servidores  públicos  municipais  ativos  e  vereadores do Poder  Legislativo  do
município de Rio do Sul, sem quaisquer ônus ou encargos para o município.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO TERMO
2.1. O presente termo terá vigência de 12 meses, contados a partir  de sua
assinatura, podendo ser prorrogado, por interesse do contratante e anuência
do conveniado,  por  iguais  e  sucessivos períodos,  mediante Termo Aditivo e
consensual,  nos  termos  do  artigo  57,  inciso  II,  da  Lei  Federal  8.666/93,
iniciando-se a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME  LEGAL DA  CONTRATAÇÃO   E
CLÁUSULAS COMPLEMENTARES
3.1. O presente termo rege-se pelas normas consubstanciadas na Lei Federal
nº.  8.666/93,  complementadas  suas  cláusulas  pelas  normas  contratuais
constantes do Chamamento Público nº. 05/2021 em epígrafe.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

I – DA CONVENIADA:
4.1.  Constituem obrigações da  Conveniada prestar  os serviços objeto deste
termo, obedecidas as seguintes condições:
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a) Proceder a concessão de empréstimos aos servidores públicos municipais e
vereadores da Câmara Municipal de Rio do Sul;
b) Respeitar o limite legal para a margem consignável emitida expressamente
pelo CONTRATANTE, de 30% sobre os rendimentos dos servidores públicos
ou vereadores, considerando apenas as parcelas de natureza fixa,  ou seja,
salário/vencimento,  excluídos  os  valores  flexíveis  (gratificação,  vantagem
pessoal, etc.);
c) Não cobrar valores e encargos excedentes nos empréstimos não permitidos
em lei,  tais  como taxas de administração,  comissão de permanência,  juros
capitalizados mensais;
d)  Permitir  ao  CONVENIANTE  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos
serviços;
e) Fornecer aos servidores e vereadores os formulários de Contrato de Crédito
Pessoal  (de  empréstimo  ou  de  financiamento),  Solicitação  de  Certidão  de
Reserva de Margem Consignável e Autorização para Desconto em Folha de
Pagamento,  bem  como  outros  formulários  que  se  fizerem  necessários  à
formalização das operações;
f) Providenciar, diretamente com os servidores e vereadores, cópias de seus
documentos pessoais;
g) Solicitar a Certidão de Reserva de Margem Consignável ao Departamento
de  Recursos  Humanos  da  Câmara,  preenchidas  na  sua  totalidade  com os
dados das operações propostas;
h)  Manter  em  seu  poder  documento  original  comprobatório  da  necessária
autorização pessoal do servidor, a ser apresentado sempre que solicitado;
i) Encaminhar até o dia 10 (dez) de cada mês ao Departamento de Recursos
Humanos  do  Município,  relação  dos  contratos  liberados  ao  amparo  deste
Instrumento, contendo o nome completo e número da matrícula dos servidores
e vereadores, os valores das prestações a serem consignadas, mês de início e
término,  para  que  a  Câmara  proceda  aos  devidos  descontos  em  folha  de
pagamento;
j) Executar os serviços em absoluto sigilo, por seus prepostos, ficando, assim,
vedada a divulgação, por qualquer modo e a qualquer título.
4.2.  A efetuação  de  desconto  em  desacordo  com  os  termos  deste  Termo,
constatado em decorrência de reclamação encaminhada pelo servidor/vereador
ou não, ensejará o cancelamento do código de desconto pelo CONVENIANTE,
garantindo-se, em qualquer hipótese, a oportunidade de a instituição financeira
apresentar esclarecimentos.
4.3. Qualquer alteração na conta corrente indicada para repasse dos valores
descontados  na  folha  de  pagamento  dos  servidores  públicos  e  vereadores
consignados caberá à CONVENIANTE atualizar imediatamente o cadastro no
Município.
4.4. Cumprir integralmente o disposto no Termo de Referência.
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II – DO CONVENIANTE:
Constituem obrigações da Conveniante:

a)  notificar  a  Conveniada  sobre  qualquer  irregularidade  encontrada  na
prestação do serviço, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la;
b)  fiscalizar  a  execução  do  Termo,  o  que  não  fará  cessar  ou  diminuir  a
responsabilidade  da  Contratada  pelo  perfeito  cumprimento  das  obrigações
estipuladas,  nem por  quaisquer  danos,  inclusive  quanto  a  terceiros,  ou  por
irregularidades constatadas;
c)  rejeitar  toda  e  qualquer  prestação  de  serviço  de  má  qualidade  e  em
desconformidade com as especificações do Edital;
d) Manter atualizados os dados cadastrais relativos aos servidores públicos e
vereadores;
e)  zelar  pelo  cumprimento  rigoroso  das  normas,  cláusulas  e  condições
estabelecidas no termo de convênio, bem como fornecer todas as informações
relacionadas ao seu objeto;
f) Informar expressamente à Instituição Financeira o valor do saldo da margem
consignável do servidor ou vereador, disponível para a contratação do crédito.
g)  Repassar  os  valores  descontados  em  folha  dos  servidores  públicos
municipais  a  título  das  parcelas  relativas  aos  empréstimos  consignados  à
instituição financeira CONVENIADA, através de processamento e transferência
eletrônica ou através de boleto bancário de valores entre contas correntes, em
até 10 (dez) dias contados da data do desconto;
h) A data do desconto das parcelas será no dia do pagamento da folha dos
servidores.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
5.1. Constituem motivos para rescisão do presente Termo o não cumprimento
de qualquer de suas cláusulas e condições, bem como, motivos previstos na
Lei Federal nº. 8.666/93, sem prejuízo das multas cominadas neste Edital.

CLÁUSULA SEXTA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1.  Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  objeto,  a  CONVENIANTE  poderá
aplicar à CONVENIADA, assegurados a esta o contraditório e a ampla defesa,
as seguintes penalidades, previstas no art. 87, da Lei 8.666/93:
I. Advertência;
II.  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2(dois) anos;
III. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a
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penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  o  contratado  ressarcir  a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.
6.2. As sanções previstas nos subitens I e II do item 6.1 poderão ser aplicadas,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de
5 (cinco) dias úteis.
6.3.  A sanção  estabelecida  no  subitem  III,  do  item  6.1  é  de  competência
exclusiva  do  Presidente  da  Câmara,  facultada  a  defesa  do  interessado  no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
6.4.  As sanções aplicadas só  poderão ser  relevadas,  motivadamente  e  por
conveniência  administrativa,  mediante  ato  da  Administração,  devidamente
justificado.
6.5. As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no D.O.M. e, no caso
da  aplicação  da  penalidade  descrita  Inciso  III,  a  CONVENIADA deverá  ser
descredenciada por igual período, sem prejuízo das demais cominações legais.
6.6.  As  sanções  aqui  previstas  são  independentes  entre  si,  podendo  ser
aplicadas  isoladas  ou  cumulativamente,  sem  prejuízo  de  outras  medidas
cabíveis.
6.7.  Em  qualquer  hipótese  de  aplicação  de  sanções  serão  assegurados  o
contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES
7.1. Este Termo de Convênio poderá ser alterado, nas hipóteses previstas no
artigo 65 da Lei  nº 8.666/93, desde que haja interesse da CONVENIANTE,
devidamente justificado.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA
8.1.  O  presente  Termo  de  Convênio  terá  vigência  de  12  (DOZE)  meses,
podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, II da Lei nº 8.666/93 e de
comum acordo entre as partes, contados da data da assinatura.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DO CONVÊNIO
9.1. A inexecução total ou parcial deste Termo de Convênio ensejará a rescisão
do convênio com a instituição financeira com as consequências avençadas e
as previstas em lei ou regulamento.
9.2. Constituem motivo para rescisão do convênio:
I. O não cumprimento de cláusulas, especificações ou prazos.
II. O cumprimento irregular de cláusulas, especificações e prazos.
III.  A paralisação do ofertamento  do empréstimo,  sem justa  causa e  prévia
comunicação à CONVENIANTE.
IV.  A  subcontratação  total  ou  parcial  do  seu  objeto,  a  associação  da
CONVENIADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial,  bem
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como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste Instrumento, salvo
prévia autorização.
V - O desatendimento das determinações regulares emanadas da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de
seus superiores.
VI- O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do
§ 1º do art. 67 da Lei n.º 8.666/93.
VII - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil. 
VIII - A dissolução da CONVENIADA.
IX  -  A alteração  social  ou  a  modificação  da  finalidade  ou  da  estrutura  da
CONVENIADA, que prejudique a execução deste Instrumento.
X-  Razões  de  interesse  público,  de  alta  relevância  e  amplo  conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a
que está subordinado a CONVENIANTE e exaradas no processo administrativo
a que se refere este Instrumento.
XI - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução deste Instrumento.
XII - A contratação de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme determina o Inciso
XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93.
9.3.  Os  casos  de  rescisão  do  Convênio  serão  formalmente  motivados  nos
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
9.4. A rescisão do Convênio poderá ser:
I  -  Determinado  por  ato  unilateral  e  escrito  da  CONVENIANTE,  nos  casos
enumerado nos incisos “I” a “XII” do parágrafo anterior.
II  -  Amigável,  por  Acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo  no  processo
administrativo, desde que haja conveniência para a CONVENIANTE.
III - Judicial, nos termos da legislação.
9.5. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente.
9.6. Quando a rescisão ocorrer com base no inciso X sem que haja culpa da
CONVENIADA, será ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que
houver  sofrido,  tendo ainda direito  aos pagamentos devidos pela  execução
deste Termo de Convênio  até a data da rescisão.
9.7. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais poderá acarretar
indenizações,  bem  como  a  retenção  dos  créditos  decorrentes  deste
Instrumento, até o limite dos prejuízos causados à CONVENIANTE, além das
sanções previstas neste Instrumento.
9.8.  Este  Termo de Convênio poderá  ser  cancelado ou descontinuado pela
CONVENIANTE, mediante prévio aviso de no mínimo 30 (trinta) dias, sem que
caiba o direito a qualquer indenização à CONVENIADA.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CASOS OMISSOS
10.1.  Os casos omissos  ou  situações  não explicitadas  nas  cláusulas  deste
Termo  de  Convênio  serão  decididos  pela  CONVENIANTE,  segundo  as
disposições contidas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, demais
regulamentos  e  normas administrativas  federais  que fazem parte  integrante
deste Instrumento, independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
Fica  eleito  o  Foro  da  Comarca  de  Rio  do  Sul/SC  para  dirimir  as  dúvidas
oriundas deste Termo, quando não solucionadas administrativamente.
E, por estarem juntos e acordados, assinam o presente em três vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Rio do Sul, 14 de setembro de 2021.

_____________________________
MARCOS NORBERTO ZANIS

Presidente da Câmara Municipal de Rio do
Sul

_________________________
VALDECI NARDI / VOLNEI

BORSATTO
Sicredi

________________________________
Testemunha
Nome: Fernando Guedes
CPF/MF: 018.647.519-59

________________________________
Testemunha
Nome: Heliana Duarte Prim
CPF/MF: 851.089.609-72

Contrato 22/2021 – Termo de Convênio 01/2021 – Folhas 6 de 6

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 6º, parágrafo único, e art. 20, §2º, da
Lei Orgânica de Municipal de Rio do sul, com a Resolução nº 1050/2019, e conforme as regras da infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).  Para verificar  a autenticidade e integridade do documento, consulte o site
https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.4/ 

FERNANDO 
GUEDES:018647519
59

Assinado de forma digital por 
FERNANDO GUEDES:01864751959 
Dados: 2021.09.15 10:07:46 -03'00'

HELIANA DUARTE 
PRIM:8510896097
2

Assinado de forma digital por 
HELIANA DUARTE 
PRIM:85108960972 
Dados: 2021.09.15 08:21:38 
-03'00'

MARCOS 
NORBERTO 
ZANIS:003403589
39

Assinado de forma digital 
por MARCOS NORBERTO 
ZANIS:00340358939 
Dados: 2021.09.14 
12:47:41 -03'00'

http://www.camarariodosul.sc.gov.br/

		2021-09-16T10:54:21-0300




