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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL 

Gerência e Formalização de Contratos

Termo de Compromisso - SEEC/SUAG/COGEC/DIAC/GEFOR  
 

“Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060”

 

TERMO DE COMPROMISSO Nº 03/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O DISTRITO
FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, E O
BANCO DE BRASÍLIA S.A (BRB), PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, com sede no Anexo do Palácio do Buri�, 10º andar, Brasília-DF, CEP:
70.075-900, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.684/0001-53, doravante denominada COMPROMITENTE, neste ato representado por ANALICE MARQUES DA
SILVA, portadora da cédula de iden�dade RG nº 2075469, expedida pela SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob o nº 571.577.665-15, na qualidade de Subsecretária
de Compras Governamentais, nos termos das atribuições previstas no ar�go 31 do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010 e conforme delegação de
competência prevista na Portaria nº 78/2019-SEFP, de 12 de fevereiro de 2019, e o  BANCO DE BRASÍLIA S.A (BRB), com sede no SBS Q. 01, Bloco E, Lote 24,
Ed. Brasília, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.072-900, inscrito no CNPJ sob o nº 00.000.208/0001-00, doravante denominado COMPROMISSÁRIA, neste ato
representada por DARIO OSWALDO GARCIA JÚNIOR , Carteira de Iden�dade nº 1.243.770, expedida pela SPP/DF, inscrito no CPF sob o nº 524.104.711-
53, Diretor Execu�vo de Redes e Canais, na qualidade de Representante Legal, conforme Extrato da Minuta da Ata da 731ª Reunião Extraordinária do
Conselho de Administração do BRB-BANCO DE BRASÍLIA, realizada em 28-07-2020 (fl. 56 - 44927178) e Termo de Posse dos Diretores (fl. 57 - 44927178) e,
celebram o presente TERMO DE COMPROMISSO, com amparo no art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, e ainda, mediante as
cláusulas a seguir enumeradas.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Cons�tui objeto do presente Termo de Compromisso a regulação dos procedimentos relacionados à consignação faculta�va em folha de pagamento
referente às modalidades emprés�mo e habitação, pela COMPROMISSÁRIA aos servidores civis, a�vos, ina�vos e pensionistas da Administração Direta,
Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, sem ônus financeiro para o Distrito Federal, conforme regras estabelecidas no art. 116 da Lei Complementar
nº 840, de 23 de dezembro de 2011, e no Decreto nº 28.195, de 16 de agosto de 2007.

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/66829/Decreto_32598_15_12_2010.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/f11bbb5b376e4498b799ee6e0aabbb8c/Portaria_78_12_02_2019.html


24/01/2022 12:14 SEI/GDF - 43114951 - Termo de Compromisso

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=49964189&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031876&infra_hash=837af0e… 2/5

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS EMPRÉSTIMOS

3.1 - Os emprés�mos são concedidos pela COMPROMISSÁRIA, mediante contrato firmado diretamente com os servidores, por meios �sicos ou eletrônicos,
respeitadas as suas programações orçamentárias e polí�cas de crédito.

3.2 - A concessão dos emprés�mos, bem como sua repactuação, depende da disponibilidade da margem consignável do servidor, que deve ser suficiente
para comportar as parcelas mensais da operação contratada e, ainda, não pode superar o limite estabelecido no art. 116, §2º, da Lei Complementar nº 840,
de 2011, e no art. 10 do Decreto 28.195, de 2007.

 

CLÁUSULA QUARTA – CABE À COMPROMISSÁRIA:

I - Cumprir ao estabelecido no Decreto nº 28.195, de 2007;

II - Apresentar, anualmente, à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC), no mês de celebração deste Termo de Compromisso, a
documentação exigida no arts. 6º e 7º do Decreto nº 28.195, de 2007;

III - Comunicar à SEEC qualquer alteração nas normas que regem a concessão de crédito consignada a servidores civis, a�vos, ina�vos e pensionistas da
Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, objeto deste Termo de Compromisso, em até trinta dias da ocorrência das alterações;

IV - Manter sigilo a respeito das informações ob�das em virtude deste instrumento, u�lizando-as somente para os fins deste Termo de Compromisso;

V - Oferecer aos servidores linhas de crédito consignado com taxas compe��vas;

VI - Atender os servidores com presteza, clareza, probidade, informando todas as peculiaridades que envolvem o crédito consignado, referente à
amor�zação e juros de emprés�mos pessoais.

VII - Para fins de proceder a consignação em folha de pagamento, do encargo mensal dos bene�cios desse Termo de Compromisso, deverão ser u�lizados os
Códigos do BRB, abaixo descritos, observadas as disposições regulamentares do Decreto 28.195/2007 e em especial do seu art. 4º:

40439 - BRB (EMPRÉSTIMO I)

40450 - BRB (EMPRÉSTIMO II)

40670 - BRB (EMPRÉSTIMO III)

40680 - BRB (EMPRÉSTIMO IV)

40681 - BRB (EMPRÉSTIMO V)

40688 - BRB (EMPRÉSTIMO VI)

40810 - BRB (EMPRÉSTIMO VII)

40811 - BRB (EMPRÉSTIMO VIII)



24/01/2022 12:14 SEI/GDF - 43114951 - Termo de Compromisso

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=49964189&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031876&infra_hash=837af0e… 3/5

40812 - BRB (EMPRÉSTIMO IX)

41041 - BRB (EMPRÉSTIMO HABITAÇÃO)

 

CLÁUSULA QUINTA – CABE À COMPROMITENTE:

I - Repassar à COMPROMISSÁRIA o valor descontado do servidor consignado referente ao objeto deste Termo de Compromisso;

II - Prestar as informações requeridas pela COMPROMISSÁRIA;

III - Informar à COMPROMISSÁRIA a ocorrência de eventos que possam impactar na consignação faculta�va objeto deste Termo de Compromisso.

IV - Disponibilizar, no e-mail informado pela COMPROMISSÁRIA, o arquivo de retorno com as consignações efe�vadas.

V - Os valores do repasse serão mensalmente creditados no BRB – Banco de Brasília, nas contas correntes nº 027.023.914-6 ou 027.041.296-4
(emprés�mos) e 027.956.101-6 (habitação), de �tularidade da COMPROMISSÁRIA.

VI - Exigir a qualquer tempo os documentos que comprovem a manutenção das condições de habilitação, e em caso de irregularidades comprovadas,
prever prazo para regularização sob pena de rescisão.

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

A vigência deste instrumento é de 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

7.1 - O presente Termo de Compromisso poderá ser rescindido a qualquer tempo:

I - Por interesse de qualquer uma das partes, mediante comunicação formal, com aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias, o que implicará a sustação
imediata do processamento de novas consignações, con�nuando, porém, em pleno vigor os contratos já celebrados, até a efe�va quitação dos créditos
consignados concedidos anteriormente;

II - Se a COMPROMISSÁRIA incorrer nas proibições previstas no art. 14 do Decreto nº 28.195, de 2007;

III - Por inadimplemento de quaisquer das obrigações pactuadas;

IV - Na ocorrência de caso fortuito ou força maior regularmente comprovado, impedi�va da execução de Termo de Compromisso; e

VI -  Por constatação, a qualquer tempo, de falsidade de informação em qualquer documento apresentado.

7.2 - Os casos de rescisão serão formalmente mo�vados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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8.1 - Todos os avisos, comunicações e no�ficações inerentes a este Termo deverão ser formalizados por escrito e assinados �sica ou eletronicamente.

8.2 - As alterações do presente Termo somente serão realizadas mediante acordo entre as partes, por meio de Termo Adi�vo.

8.3 - Até a integral quitação do consignado, os descontos em folha de pagamento somente poderão ser cancelados com a aquiescência conjunta do servidor
e da COMPROMISSÁRIA.

8.4 - A consignação em folha de pagamento não implica corresponsabilidade dos órgãos e das en�dades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional
do Distrito Federal por dívidas ou compromissos de natureza pecuniária assumidos pelo servidor perante a COMPROMISSÁRIA, conforme art. 22 do Decreto
nº 28.195, de 2007.

8.5 - De acordo com o estabelecido no art. 20 do Decreto nº 28.195, de 2007, abaixo transcrito, a COMPROMISSÁRIA pagará uma quan�a a fim de cobrir os
custos de processamento de dados de consignações faculta�vas:

Art. 20 - Para cobertura dos custos de processamento de dados de consignações faculta�vas, os consignatários, exceto os órgãos da
administração pública direta, autárquica e fundacional e os beneficiários de pensão alimen�cia voluntária, pagarão a quan�a de R$
0,50 (cinquenta centavos), no caso de mensalidade para o custeio das en�dades e associações de classe e R$ 1,50 (um real e cinquenta
centavos), nos demais casos, por linha impressa no contracheque de cada servidor.
Parágrafo único. O recolhimento dos valores previstos no caput deste ar�go será processado automa�camente sob a forma de
desconto incidente sobre os valores brutos a serem repassados ou creditados à en�dade consignatária, recolhidos mensalmente ao
Tesouro do Distrito Federal pelo órgão ou en�dade responsável pela folha de pagamento, ou diretamente para o Fundo de Melhoria da
Gestão Pública – PRÓ-GESTÃO, criado pela Lei nº 2.958, de 26 de abril de 2002.

8.6 - O acompanhamento do cumprimento do disposto no Decreto nº 28.195, de 2007, e, por conseguinte, do pactuado neste Termo de Compromisso será
realizado pela Diretoria de Consignações e Bene�cios (DICOB) desta Secretaria de Estado de Economia.

8.7 - O extrato deste Termo de Compromisso será publicado, pela COMPROMITENTE, no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO

Será competente a circunscrição judiciária de Brasília/DF, para solucionar eventuais pendências decorrentes do presente Termo de Compromisso.

 

Pela COMPROMISSÁRIA:

_____________________________________________ 
DARIO OSWALDO GARCIA JÚNIOR 

Representante Legal

 

Pela COMPROMITENTE:
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_____________________________________________ 
ANALICE MARQUES DA SILVA 

Subsecretária de Compras Governamentais

 

Documento assinado eletronicamente por DARIO OSWALDO GARCIA JUNIOR - Matr.0010123-8,
Diretor(a) Execu�vo(a), em 08/12/2020, às 18:03, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANALICE MARQUES DA SILVA - Matr.0108934-X,
Subsecretário(a) de Compras Governamentais, em 10/12/2020, às 14:49, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 43114951 código CRC= C6ECE80E.
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