
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Coordenadoria de Licitações e Contratos

EDITAL DE RETIFICAÇÃO

CREDENCIAMENTO nº 01/2017

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (TRT da 4ª

Região),  por  meio da  Coordenadoria  de  Licitações  e  Contratos,  comunica  aos

interessados que,  no EDITAL DE CREDENCIAMENTO nº 01/2017,  referente ao

credenciamento de Instituições Bancárias de Crédito - IBC, com vistas à prestação de

serviços  de  pagamento  dos  valores  líquidos  da  folha  salarial  e  outras indenizações  a

magistrados  e  servidores,  ativos  e  inativos,  pensionistas  civis  e  estagiários  do  Tribunal

Regional  do  Trabalho  do  Rio  Grande  do  Sul  (4ª  Região), devem ser  observadas as

seguintes alterações:

a) a última alínea do inciso “V” do item 10 do Edital, passa a constar como alínea “d”.

b) o subitem 10.2 do Edital passa a contar com a seguinte redação: 

“10.2.  A verificação de autenticidade dos documentos entregues (referidos nas
alíneas  “a”, “b”, “c”  “d” e “e” do inciso “IV”) será realizada mediante consulta ao
SICAF, bem como, se for o caso, feita a consulta on-line nos sites das entidades
responsáveis  pela  emissão  das  respectivas  certidões  negativas,  além  da
verificação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.”

c) o item 40 do Edital passa a contar com a seguinte redação:

“40.  Consultas referentes ao Edital  poderão ser  formuladas ao credenciante,
pelo endereço eletrônico: licitacoes@trt4.jus.br.”

d) o subitem 4.2.2 do Anexo I do Edital - Termo de Referência, passa a contar com a
seguinte redação:

“4.2.2.  O Tribunal poderá cancelar até ás 12:00 (doze) horas do dia anterior ao
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dia do pagamento quaisquer pagamentos a serem feitos (bloqueio)”

e) o subitem 6.17 do Anexo I do Edital - Termo de Referência, passa a contar com a
seguinte redação:

“6.17.  Manter  o  Beneficiário  informado  sobre  a  rede  bancária  existente,
conforme legislação aplicável." 

f) o Parágrafo Primeiro da Cláusula Oitava da minuta do contrato, passa a contar
com a seguinte redação:

“CLÁUSULA OITAVA. (...)

Parágrafo Primeiro. O TRT poderá cancelar até as 12:00 horas do dia anterior
ao dia do pagamento quaisquer pagamentos a serem feitos (bloqueio)” 

g) a alínea “t" da Cláusula Décima Primeira da minuta do contrato, passa a contar
com a seguinte redação:

“CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. (...)

t)  Manter o Beneficiário informado sobre a rede bancária existente, conforme
legislação aplicável.”

Maiores informações poderão ser  obtidas por  meio do telefone (51) 3255-

2226 ou pelo endereço eletrônico licitacoes@trt4.jus.br.

Porto Alegre/RS, 03 de agosto de 2017.

 ANDRÉ MAGNUS MARTINS
Coordenador de Licitações e Contratos
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Expediente AdmE nº 0000452-81.2017.5.04.0000

E D I TAL D E  C R E D E N C I AM E N T O  N º  0 1 / 2 0 1 7

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (TRT da 4ª
Região), com sede na Av. Praia de Belas nº 1.100, em Porto Alegre/RS, inscrito no CNPJ
sob o nº 02.520.619/0001-52, torna público que realizará processo de habilitação com
vistas credenciamento de Instituições Bancárias de Crédito - IBC, autorizadas pelo
Banco Central do Brasil, com vistas à prestação de serviços, por 30 meses, de pagamento
dos valores líquidos da folha salarial e outras indenizações a magistrados e servidores,
ativos e inativos, pensionistas civis e estagiários do Tribunal Regional do Trabalho do Rio
Grande do Sul (4ª Região), a serem pagos no Brasil.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até as 15 horas do dia 10-08-2017, na Coordenadoria
de Licitações e Contratos, sita na Av. Praia de Belas, 1.100, Prédio Administrativo, 6º andar,
ala norte, em Porto Alegre/RS.

DATA DE ABERTURA: na mesma data, após o recebimento dos envelopes.

DAS DEFINIÇÕES 

1. Para o perfeito entendimento deste Edital de Credenciamento, são adotadas as
seguintes definições: 

I - ACP - Agência Centralizadora de Pagamento - unidade bancária ou administrativa
indicada pela IBC para fins de: 
a) recebimento dos arquivos e dos retornos das inconsistências bancárias e demandas
administrativas relativas ao pagamento de pessoal; e, 
b) relacionamento com o TRT do Rio Grande do Sul, inclusive solução de problemas e
prestação de esclarecimentos.
II - Agente técnico de ligação: pessoa indicada pela IBC para que seja o responsável pelo
recebimento dos arquivos relativos às remunerações a serem creditadas e os retornos das
inconsistências bancárias relativas ao crédito de remunerações de que trata o Termo de
Referência.
III - TRT: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.
IV - Beneficiário: toda pessoa física magistrado ou servidor, ativo e inativo, pensionista civil
e estagiário do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul (4ª Região).
V - CADIN: Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do setor público federal.
VI - Conta-salário: conta bancária não movimentável por cheques destinada ao registro e
controle do fluxo de recursos referentes a folha de pagamento. 
VII - Conta-corrente: conta de depósito à vista regulada pelo CMN/BACEN, Resoluções
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2.025/93, 2.747/00 e 2.953/02.
VIII - IBC - Instituição Bancária Credenciada.
IX - Instituição Bancária: a instituição financeira autorizada a captar recursos junto ao
público sob a forma de depósito à vista.
X - Matriz Bancária: identificação da instituição bancária pelo Código do Banco Central
(CBC).
XI - Meios eletrônicos: formas de atendimento eletrônico automatizado sem intervenção
humana, tais como os terminais de autoatendimento, a internet e o atendimento telefônico
automatizado.
XII - Mês de referência: mês de contabilização da folha de pagamento de salários.
XIII - OB - Ordem Bancária.
XIV - Remuneração: compreende todo o crédito realizado na conta-salário, tais como os
subsídios, vencimentos, proventos, reparação econômica ou pensão, outros benefícios,
indenizações e similares de natureza pecuniária.
XV - Serviços prioritários: serviços prestados a pessoas naturais, assim considerados
aqueles relacionados a contas de depósitos, transferências de recursos, operações de
crédito e de arrendamento mercantil, cartão de crédito básico e cadastro.
XVI - SICAF: Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, que constitui o
registro cadastral do poder executivo federal.
XVII - Unidade Bancária: unidade vinculada a uma Instituição Bancária, que pode ser uma
Agência, posto ou correspondente bancário.

DO OBJETO

2. O presente instrumento tem por objeto credenciamento de Instituições Bancárias de
Crédito - IBC, autorizadas pelo Banco Central do Brasil, com vistas à prestação de serviços
de pagamento dos valores líquidos da folha salarial e outras indenizações a magistrados e
servidores, ativos e inativos, pensionistas civis e estagiários do Tribunal Regional do
Trabalho da 4ª Região (Rio Grande do Sul), a serem pagos no Brasil.

2.1. No caso de cooperativa de crédito, deverá ser informada a instituição bancária
que será responsável pelo processamento dos seus pagamentos.

2.1.1. As regras aplicadas à cooperativa deverão ser respeitadas pelo banco
por ela indicado.

2.1.2. Caso a cooperativa altere sua situação em qualquer momento após a
contratação, deverá informar ao Tribunal para a celebração de aditivo contratual.

3. O prazo de vigência do contrato decorrente deste edital será de 30 meses,
contados da data da assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite de
60 meses. 

4. É permitido à IBC, em momento posterior, a inclusão de novos beneficiários e
outros serviços a serem prestados pelas instituições bancárias credenciadas.

5. A caracterização pormenorizada do objeto, os requisitos técnicos e as condições de
prestação dos serviços, bem como as obrigações e responsabilidades específicas do TRT e
da IBC, estão indicadas neste Edital e seus anexos.

DA DATA E DO LOCAL DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

6. A instituição Bancária interessada deve apresentar envelope contendo os
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, devidamente lacrado, constando na parte externa a
identificação da empresa, com CNPJ, na Coordenadoria de Licitações e Contratos do
TRT da 4ª Região, sita na Av. Praia de Belas, 1.100, prédio administrativo, 6º andar, ala

2 de 9



TRT 4ª Região
Edital de Credenciamento nº 01/2017

norte, em Porto Alegre/RS, CEP 90110-903, até  as 15 horas do dia 10 de agosto de
2017, conforme modelo abaixo:

PA nº 0000452-81.2017.5.04.0000

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Av. Praia de Belas, 1100, prédio administrativo, 6º andar, ala norte,
bairro Praia de Belas PORTO ALEGRE/RS CEP 90110-903

ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2017

EMPRESA:______________

CNPJ nº:________________

Email e Telefone:_________

6.1. A abertura dos envelopes será procedida no mesmo dia 10-08-2017, logo após
o horário referido no caput.

7. Os documentos de habilitação devem ser entregues em uma via, em cópias
autenticadas. Serão admitidas cópias simples dos documentos, desde que os originais
sejam apresentados, no mesmo momento, para conferência da originalidade pela
Comissão Permanente de Licitações.

7.1. Os Anexos III a VI deste Edital devem estar preenchidos e assinados por
representante legal e a representação será comprovada pela entrega de documento,
juntamente com os envelopes e fora deles, conforme a seguir: 

a) em se tratando de administrador, o Estatuto Social em vigor e o documento que
comprova a eleição ou designação e os poderes do administrador, no qual deverão
estar expressas suas aptidões para exercer direitos e assumir obrigações em nome
do proponente; 

b) em se tratando de procurador, a procuração, outorgada por instrumento legal
competente, no qual deverão estar expressos os poderes concedidos ao
procurador para exercer direitos e assumir obrigações, prestar esclarecimentos e
praticar todos os atos pertinentes a este Credenciamento. 

7.2. O interessado no Credenciamento poderá encaminhar a documentação de
habilitação (todos os exigidos no item 10 deste edital), pelo correio, endereçada à
Coordenadoria de Licitações e Contratos, conforme caput deste item, assumindo a
proponente os riscos por eventuais atrasos no transporte e entrega da documentação na
Coordenadoria de Licitações e Contratos. 

7.2.1. Os documentos de habilitação encaminhados na forma prevista no
subitem 7.2 deverão ser entregues por cópia autenticada e as correspondentes assinaturas
com firma reconhecida em cartório. 

7.3. A ausência de qualquer dos documentos exigidos neste Edital para habilitação,
bem como a presença de documentos incompletos, incorretos, em desacordo com este
Edital, com rasuras, entrelinhas ou com a validade expirada, poderá acarretar o não
credenciamento do proponente. 

7.4. Após o recebimento, caso tenham sido entregues pessoalmente, os envelopes
serão abertos na presença dos representantes dos proponentes, na mesma data referida
no caput deste item. 

7.5. Os documentos entregues pelas proponentes interessadas para fins de
habilitação devem ter todas as suas páginas juntadas ao processo administrativo,
rubricadas pela Comissão Permanente de Licitações e pelos representantes presentes. 

7.6. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
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acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e
terem sido consularizados, notarizados e, se for o caso, registrados no Cartório de Títulos e
Documentos. 

7.7. A Comissão Permanente de Licitações divulgará o julgamento final da
documentação, no sítio eletrônico www.trt4.jus.br e no Diário Oficial da União. 

7.7.1. Às proponentes que não lograrem êxito no credenciamento, após a
publicação referida no caput, será concedido prazo adicional para complementar a entrega
de documentos eventualmente faltantes ou para promover a regularização desses,
mediante comunicação eletrônica diretamente às interessadas. 

7.8. O prazo de recurso relativo ao julgamento da documentação será de até 5 dias
úteis a partir da data da divulgação do julgamento do credenciamento. 

7.9. O recurso interposto contra a decisão da Comissão Permanente de Licitações
não terá efeito suspensivo ao procedimento de Credenciamento. 

7.10. O resultado do julgamento de eventual(is) recurso(s) será(ão) publicado(s) no
site www.trt4.jus.br. 

DA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO

8. Poderão habilitar-se, para credenciamento, exclusivamente, instituições bancárias,
devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil (pessoas Jurídicas) que atendam as
condições deste Edital e seus anexos, obedecida a legislação em vigor.

8.1. Não poderão participar deste Credenciamento: 
a) Pessoas jurídicas que se encontrem sob falência ou em processo de recuperação judicial
ou extrajudicial;
b) Pessoas jurídicas em dissolução ou em liquidação;
c) Pessoas jurídicas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste
Credenciamento;
d) Pessoas jurídicas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
e) Pessoas jurídicas que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em
razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos
termos do art. 72, § 8º, inciso V, da Lei nº 9.605/1998;
f) Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
g) Pessoas jurídicas que estejam reunidas em consórcio;
h) Pessoas jurídicas impedidas de licitar e contratar com a União (art. 7º da Lei nº
10.520/2002 e art. 28 do Decreto nº 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de
participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública Federal (art.
87, III, da Lei nº 8.666/1993; e,
i) Pessoas físicas.

8.2. A participação neste credenciamento importa total ciência dos proponentes das
condições deste Edital e seus anexos.

9. Os interessados poderão impugnar o presente Edital, no todo ou em parte, até 2 dias
úteis anteriores à data designada no item 6 para o recebimento dos envelopes de
documentos.

DA HABILITAÇÃO

10. No envelope contendo os documentos de habilitação ao credenciamento,
deverão constar os documentos a seguir relacionados, que deverão estar em plena
validade:

I. HABILITAÇÃO JURÍDICA, comprovada mediante a apresentação de:
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a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, tratando-se
de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos
de eleição de seus administradores, em exercício; 
b) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato registro ou autorização para funcionamento, expedido por
órgão competente;
d) Registro na Junta Comercial, quando for o caso;
e) No caso de cooperativa, ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o
art. 107, da Lei nº 5.764, de 1971.

II. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, comprovada mediante a apresentação de: 
a) Documento comprobatório da condição de Instituição Bancária devidamente autorizada a
funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN. 
b) No caso de Cooperativa, necessário a indicação da instituição bancária que será
responsável pelo processamento dos seus pagamentos.

III. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, comprovada mediante a
apresentação da seguinte documentação: 
a) certidão negativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo
Distribuidor da sede da empresa.

IV. REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) prova de regularidade com a Fazenda Federal, consistindo na apresentação de certidão
conjunta relativa a tributos federais, à Dívida Ativa da União e a Contribuições Sociais
(INSS), expedida pela Receita Federal do Brasil;
c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
d) prova de regularidade relativa ao FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
e) prova de regularidade com as obrigações trabalhistas, mediante a apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida no portal do TST.

V. DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS: 

a) Declaração de que a empresa cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituição Federal e no inciso XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, conforme o inciso VI do
art. 14 do Decreto nº 5.450/2005, ou seja, que não utiliza mão de obra direta ou indireta de
menores (Anexo III); 
b) pedido de Credenciamento (Anexo IV); 
c) termo de compromisso de sigilo e confidencialidade (Anexo V);
d) relação de todos os pontos de atendimento no estado do Rio Grande do Sul (Agências e
Postos de Atendimento Bancário, número/código e endereço completo). (alterado pelo edital
de retificação de 03.08.2017)

10.1. A prova de regularidade com as fazendas Estadual e Municipal deverá
incluir todos os tributos Estaduais e Municipais, respectivamente. 

10.2. A verificação de autenticidade dos documentos entregues (referidos nas
alíneas “a”, “b”, “c” “d” e “e” do inciso “IV”) ) será realizada mediante consulta ao SICAF,
bem como, se for o caso, feita a consulta on-line nos sites das entidades responsáveis pela
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emissão das respectivas certidões negativas, além da verificação da Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas - CNDT. (redação dada pelo edital de retificação de 03.08.2017)

10.3. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da
Instituição Bancária, a Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou
a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a)  SICAF; 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(  www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

10.4. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em
copias autenticadas por Tabelião de Notas, ou apresentados os originais para autenticação
por servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, integrante da Comissão, na
data de abertura dos envelopes referida no item 6. 

10.5. Considerar-se-á (ão) habilitado(s) o(s) interessado(s) cujos documentos
tenham atendido às exigências contidas no caput, incisos I a V. 

DA HOMOLOGAÇÃO 

11. Os procedimentos adotados pela Comissão Permanente de Licitações na condução
e no julgamento da documentação de habilitação prevista neste Edital de Credenciamento
serão homologados pela autoridade competente.

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA REMUNERAÇÃO

12. As condições de execução dos serviços estão definidas no Termo de Referência
(Anexo I) e na minuta de contrato (Anexo II).

13. Nenhuma remuneração, a qualquer título, será devida pela Instituição Bancária
Credenciada ou pelo TRT da 4ª Região em decorrência da execução dos serviços objeto
deste Edital.

DO CONTRATO 

14. O prazo de vigência do(s) Contrato(s) decorrente(s) deste edital de credenciamento
será de 30 meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual
período, a critério da Administração.

14.1. Na hipótese de prorrogação, se a quantidade de beneficiários da instituição
bancária for inferior a quinze, o contrato poderá não ser renovado.

15. O contrato, cuja minuta (Anexo II) integra o presente edital para todos os fins e
efeitos de direito, será firmado entre o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e
Instituições Bancárias, mediante assinatura do referido documento por seus representantes
legais a ocorrer no prazo máximo de 5 dias contados da convocação formal do Tribunal.

DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC 

16. Correrão por conta exclusiva da IBC: 
a) Todos os tributos que forem devidos em decorrência dos serviços prestados pela IBC,
bem como as obrigações acessórias deles decorrentes; 
b) As contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro
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e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à
execução dos serviços. 

DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO

17. A Gestão do contrato será exercida pelo servidor Cesar Augusto Collatto,
Coordenador de Pagamento. A Fiscalização será exercida pelo servidor Flamarion
Korkiewicz de Lima, da Seção de Processamento da Folha de Pagamento deste Tribunal,
localizada na Av. Praia de Belas, nº 1.100, prédio administrativo, 8º andar, ala sul, em Porto
Alegre/RS, telefone nº (51)3255-2229 e-mail: seprofo@trt4.jus.br.

18. Conforme o art. 68 da Lei nº 8.666/93, a IBC, durante o período de vigência do
contrato, deverá designar preposto, aceito pelo Tribunal, para representá-lo
administrativamente, sempre que for necessário, bem como para gerenciar os profissionais
envolvidos na prestação de serviços.

19. A indicação do preposto pela IBC é adicional à do agente técnico de ligação e
ocorrerá por meio de declaração escrita, contendo o nome completo, número do CPF e
documento de identidade, além dos dados relacionados à qualificação profissional do
empregado indicado e para contato, no prazo de 10 dias a contar da assinatura do Contrato.

20. Na qualidade de representante administrativo da IBC, o preposto aceito pelo
Tribunal terá competência para receber comunicações, prestar todos os esclarecimentos
que lhe forem solicitados e tomar decisões sobre a execução do contrato, devendo reportar-
se unicamente ao fiscal do contrato.

21. O preposto indicado pela IBC deverá comandar, coordenar, supervisionar e
fiscalizar a execução dos serviços contratados, devendo para tanto: 
a) garantir o cumprimento das obrigações contratuais; 
b) administrar todo e qualquer assunto que envolva a prestação dos serviços;
c) estar sempre em contato com o fiscal do contrato adotando as providências requeridas
quanto à execução dos serviços.

22. O Tribunal comunicará, por escrito, as deficiências e as irregularidades de qualquer
natureza porventura verificadas na execução dos serviços e o descumprimento de cláusulas
contratuais que sejam de responsabilidade da IBC, estabelecendo prazo para as correções,
sem prejuízo das sanções cabíveis.

23. O(s) gestor(es) e fiscal(is) deverão reportar-se unicamente ao preposto indicado
pela IBC ou a seus procuradores, quando se tratar de assuntos relacionados à
administração da execução do contrato.

24. A administração e a fiscalização do TRT não farão cessar ou diminuir a
responsabilidade da IBC pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por
quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

25. Na hipótese de inexecução total do objeto contratual, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal que couber, com fundamento no artigo 87 da Lei nº 8.666/1993,
ficará a IBC sujeita às seguintes sanções: 
I - multa correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor disponibilizado ao banco;
II - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este
TRT por até 2 anos;
III - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

26. Na hipótese de inexecução parcial do objeto contratual, sem prejuízo da
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responsabilidade civil e criminal que couber, com fundamento no artigo 87 da Lei nº 8.666/1993,
ficará a IBC sujeita à seguinte sanção:

I - multa correspondente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor disponibilizado ao banco. 

27. Na hipótese de atraso injustificável do objeto contratual, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal que couber, ficará a IBC sujeita à multa correspondente a
0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor disponibilizado ao banco e executado em atraso.

28. Na hipótese da falta de suporte técnico ou indisponibilidade do sistema de
transmissão de arquivos, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, com
fundamento no artigo 87 da Lei nº 8.666/1993, ficará a IBC sujeita às seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa correspondente a 0,01 % (um décimo por cento) sobre o valor disponibilizado ao
banco, por dia de atraso. 

29. Na hipótese de vazamento de informações sigilosas, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal que couber, com fundamento no artigo 87 da Lei nº 8.666/1993,
ficará a IBC sujeita às seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor disponibilizado ao banco na
última folha mensal paga;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este
TRT por até 2 anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

30. Na hipótese das demais obrigações previstas no item 6 do Anexo I - Termo de
Referência, (obrigações da IBC), sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que
couber, ficará a IBC sujeita à advertência.

31. Os procedimentos referentes a sanções administrativas observarão o disposto na
Portaria nº 5.943, de 13 de outubro de 2016 da Presidência deste TRT.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

32. Não poderá participar do procedimento, porque vedada sua contratação, pessoa
jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de
cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente às unidades administrativas situadas na linha hierárquica da área
encarregada deste credenciamento, assim compreendidas, entre outras, a Presidência, a
Vice-Presidência, a Corregedoria e a Diretoria-Geral (conforme inciso VI do art. 2º da
Resolução n.º 7, de 18.10.2005, com nova redação definida pela Resolução n.º 229, de
22.06.2016, ambas do Conselho Nacional de Justiça - CNJ).

32.1. A vedação descrita no caput se estende às contratações cujo credenciamento
tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade
estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como os credenciamentos
iniciados até 6 meses após a desincompatibilização (conforme §3º do art. 2º da Resolução
n.º 7, de 18.10.2005, com nova redação definida pela Resolução n.º 229, de 22.06.2016,
ambas do CNJ).

33. A prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos deste edital de credenciamento
sujeita o agente às sanções previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/1993.

34. O TRT da 4ª Região poderá revogar este edital de credenciamento por razões de
interesse público, na forma do art. 49 da Lei nº 8.666/1993.
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35. A participação do interessado no Credenciamento implica a aceitação das condições
constantes deste Edital e dos anexos que o integram.

36. A IBC deverá manter as condições de habilitação durante toda a vigência do
contrato, observada a obrigatoriedade de atualização das informações cadastrais.

37. Na hipótese de descumprimento do item acima, a credenciante notificará a IBC para,
no prazo de até 60 dias, restaurar as condições de habilitação.

38. Findo o prazo previsto no item anterior, o credenciante descredenciará a instituição
bancária que permanecer em situação irregular, observada o devido processo
administrativo, abrindo-se, em seguida, prazo para que os beneficiários façam opção por
outra instituição bancária credenciada, que será sempre o mais célere possível.

39. Os casos omissos serão resolvidos pelo credenciante, conforme disposições
constantes da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes.

40. Consultas referentes ao Edital poderão ser formuladas ao credenciante, pelo
endereço eletrônico: licitacoes@trt4.jus.br. (redação dada pelo edital de retificação de
03.08.2017)

41. Os proponentes obrigam-se a observar e guardar sigilo de todos os dados pessoais
e profissionais obtidos em decorrência do presente edital, e a não utilizar ou divulgar as
informações obtidas para qualquer fim, sob as penas da lei civil, penal e correlatas.

42. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Permanente de Licitações,
observando-se a legislação vigente.

43. As normas que disciplinam este Credenciamento serão sempre interpretadas em
favor da ampliação do universo de participantes, atendido o interesse público, sem
comprometimento da segurança da contratação. 

44. São partes integrantes deste Edital:
44.1. Anexo I - Termo de Referência (9 páginas)
44.2. Anexo II - Minuta de contrato (8 páginas).
44.3. Anexo III - Modelo de declaração do trabalho do menor (1 página)
44.4. Anexo IV - Modelo de pedido de credenciamento (1 página).
44.5. Anexo V - Compromisso de sigilo e confidencialidade (1 página).

45. Os questionamentos apresentados, bem como as respectivas respostas, serão
divulgados na homepage deste Tribunal, no endereço www.trt4.jus.br, opção
“Transparência” - “Contas Públicas” - “Licitações” - “Licitações em andamento”, ficando as
interessadas em participar do certame obrigadas a acessá-la para obtenção das
informações prestadas.

Porto Alegre/RS, 07 de julho de 2017.

ANDRÉ MAGNUS MARTINS
Coordenador de Licitações e Contratos
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 O presente instrumento tem por objeto credenciamento de Instituições Bancárias de Crédito -
IBC, autorizadas pelo Banco  Central do Brasil com vistas à prestação de serviços, por  30
(trinta) meses, de pagamento dos valores líquidos da folha salarial e outras indenizações a
magistrados  e  servidores,  ativos  e  inativos,  pensionistas  civis  e  estagiários  do  Tribunal
Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul (4ª Região), a serem pagos no Brasil.

1.2 Permitir, em momento posterior, a inclusão de novos beneficiários e outros serviços a serem
prestados pelas instituições bancárias credenciadas.

1.2.1 A caracterização pormenorizada do objeto, os requisitos técnicos e as condições de
prestação  dos  serviços,  bem  como  as  obrigações  e  responsabilidades  específicas  da
CREDENCIANTE e da IBC, estão indicadas neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A contratação e o procedimento justificam-se: 

Pela  impossibilidade deste  Tribunal  de  realizar  o  pagamento  de  salários  e  outras
indenizações de forma direta;

Pela  vantagem  decorrente  da  transferência  do  pagamento  de  salários  e  outras
indenizações a instituições especializadas neste tipo de atividade;

Pela expressiva economia proporcionada pela mencionada especialização;

Pela abrangência decorrente da já existente capilaridade da rede de atendimento das
instituições bancárias; 

Para atender ao disposto no caput do artigo 25 da Lei nº 8.666/1993, uma vez que é
possível a contratação de diversos prestadores de serviço.

3. DEFINIÇÕES 

3.1 Para  o  perfeito  entendimento  deste  Termo  de  Referência,  são  adotadas  as  seguintes
definições: 

ACP – Agência Centralizadora de Pagamento – unidade bancária ou administrativa
indicada pela IBC para fins de: 

a) recebimento  dos  arquivos  e  dos  retornos  das  inconsistências  bancárias  e
demandas administrativas relativas ao pagamento de pessoal; e, 

b) relacionamento  com  o  TRT  do  Rio  Grande  do  Sul,  inclusive  solução  de
problemas e prestação de esclarecimentos.

Agente técnico de ligação: pessoa indicada pela IBC para que seja o responsável
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pelo recebimento dos arquivos relativos às remunerações a serem creditadas e os
retornos das inconsistências bancárias relativas ao crédito de remunerações de que
trata este Termo de Referência;

TRT: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região;

Beneficiário: toda pessoa física magistrado ou servidor, ativo e inativo, pensionista
civil e estagiário do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul (4ª Região);

CADIN: Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do setor público federal;

Conta-salário: conta bancária não movimentável por cheques destinada ao registro e
controle do fluxo de recursos referentes a folha de pagamento; 

Conta-corrente: conta de depósito à vista regulada pelo CMN/BACEN, Resoluções
2.025/93, 2.747/00 e 2.953/02;

IBC – Instituição Bancária Credenciada;

Instituição Bancária:  a  instituição financeira  autorizada a  captar  recursos  junto  ao
público sob a forma de depósito à vista; 

Matriz Bancária: identificação da instituição bancária pelo Código do Banco Central
(CBC); 

Meios eletrônicos: formas de atendimento eletrônico automatizado sem intervenção
humana,  tais  como os  terminais  de  autoatendimento,  a  internet  e  o  atendimento
telefônico automatizado; 

Mês de referência – mês de contabilização da folha de pagamento de salários;

OB – Ordem Bancária;

Remuneração: compreende todo o crédito realizado na conta-salário, tais como os
subsídios,  vencimentos,  proventos,  reparação  econômica  ou  pensão,  outros
benefícios, indenizações e similares de natureza pecuniária;

Serviços  prioritários:  serviços  prestados  a  pessoas  naturais,  assim  considerados
aqueles relacionados a contas de depósitos, transferências de recursos, operações
de crédito e de arrendamento mercantil, cartão de crédito básico e cadastro; 

SICAF:  Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores,  que  constitui  o
registro cadastral do poder executivo federal;

Unidade Bancária: unidade vinculada a uma Instituição Bancária, que pode ser uma
Agência, posto ou correspondente bancário.

4. FORMA DE EXECUÇÃO 

4.1 Abertura da conta bancária.

4.1.1 Todas  as  remunerações  serão  creditadas  na  instituição  bancária,  transitando  em
conta-salário de titularidade do BENEFICIÁRIO, com transferência automática para a
conta de depósito à vista, se for o caso. 
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4.1.2 Os BENEFICIÁRIOS poderão escolher, a qualquer tempo, uma das IBCs contratadas
pelo TRT para receber a sua remuneração.

4.1.3 Os BENEFICIÁRIOS, quando mudarem de IBC, deverão informar ao Tribunal o seu
novo domicílio bancário, no qual passará a ser realizado o pagamento dos valores
líquidos de sua remuneração.

4.1.4 Os  BENEFICIÁRIOS  deverão  providenciar  a  abertura  de  conta-salário  ou  conta-
corrente junto à IBC de sua opção e informar ao TRT;

4.1.4.1 Caso o BENEFICIÁRIO já possua conta em uma das IBC contratadas, na
qual  receba  suas  remunerações,  sua  inércia  será  entendida  como
manifestação  tácita  de  vontade  de  continuar  a  receber  por  intermédio
dessa mesma instituição. 

4.1.5 Nos casos em que o BENEFICIÁRIO optar por conta de depósitos (conta-corrente),
caberá à IBC as providências de abertura de conta-salário (neste caso, conhecida
como “transitória”), valendo-se para a conformidade legal da abertura de conta, dos
documentos fornecidos pelo correntista BENEFICIÁRIO para a abertura da conta-
corrente.

4.1.6 A IBC que já opera crédito da folha de pagamento do TRT deverá, imediatamente,
providenciar  a  regularidade  relativa  à  obrigação  imposta  pela  Resolução  BACEN
3.402/2006, para todos os BENEFICIÁRIOS, abrindo uma conta-salário (neste caso,
conhecida  como “transitória”)  para  cada  conta  de  depósito  utilizada  para  fins  de
crédito de remuneração decorrente da folha de pagamento do TRT do Rio Grande do
Sul, em no máximo 15 (quinze) dias.

4.1.7 Quando  solicitado  pelo  beneficiário,  devidamente  identificado,  a  opção  da
remuneração com crédito em unidade bancária da sua rede de atendimento, a IBC
deverá  providenciar  abertura  de  conta-salário,  nos  termos  das  resoluções  nº
3.402/2006, nº  3424/2006, nº 3.919/2010 e 4021/2011 do Banco Central do Brasil
(BACEN).

4.2 Crédito de remunerações nas contas de depósito.

4.2.1 Os  valores  provisionados  referentes  aos  pagamentos  de  remunerações  não
efetuados serão devolvidos pela IBC em até 2 (dois) dias úteis da data designada
para realização do crédito em conta do BENEFICIÁRIO. 

4.2.2 O Tribunal  poderá  cancelar  até  ás  12:00  (doze)  horas do  dia  anterior  ao  dia  do
pagamento quaisquer  pagamentos a serem feitos (bloqueio)”  - (redação dada pelo
edital de retificação de 03.08.2017)

4.2.3 Na hipótese de devolução posterior ao prazo estipulado no item 4.2.1, acima, estes
valores serão corrigidos pela taxa SELIC.

4.2.4 Caberá à IBC ressarcir  o Tribunal os valores correspondentes aos créditos pagos
indevidamente, cujo pagamento indevido seja comprovadamente de responsabilidade
da IBC, corrigidos monetariamente, mediante Guia de Recolhimento da União -GRU.

4.2.5 A  IBC  é  responsável  pela  prestação  de  contas  referente  aos  créditos  das
remunerações, devendo obedecer às orientações e especificações emanadas pela
CONTRATANTE. 

PA nº 0000452-81.2017.5.04.0000 - Edital de Credenciamento nº 01/2017   –   página 3



P O D E R  J U D I C I ÁR I O
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

4.2.6 A IBC deverá  transferir  gratuitamente,  quando  solicitado  pelo  BENEFICIÁRIO,  os
créditos  para  outras  instituições  bancárias  que  não  tenham  participado  deste
credenciamento,  nos  termos  da  Livre  Opção  Bancária  de  que  trata  a  Resolução
3.402/2006 ou de outra norma que venha a sucedê-la.

4.3 Comunicação com os BENEFICIÁRIOS e com o TRT.

4.3.1 As IBC deverão informar um número telefônico, padrão 0800 (ligação gratuita)  ou
tarifação  de  chamada  local,  imediatamente  após  a  assinatura  do  Contrato,  para
atender  às  demandas  dos  BENEFICIÁRIOS,  com  funcionamento  de  24  (vinte  e
quatro) horas, nos 7 (sete) dias da semana, durante todo o prazo de vigência do
Contrato. 

4.3.2 As IBC deverão designar um agente técnico de ligação, por meio de declaração, e
informar oficialmente ao Tribunal. 

4.3.2.1 A IBC poderá substituir o agente técnico de ligação, devendo comunicar a
nova designação, com pelo menos 5 (cinco) dias úteis de antecedência. 

4.3.2.2 As IBC designarão e informarão, ainda, uma agência centralizadora dos
pagamentos – ACP, para fins de recebimento dos arquivos relativos ao
pagamento  de  pessoal  e  de  envio  dos  arquivos  de  retorno  das
inconsistências  no  pagamento  e  de  encaminhamento  de  demandas
administrativas.

4.4 Cooperativas de Crédito.

4.4.1 A cooperativa de crédito deverá informar a instituição bancária que será responsável
pelo processamento dos seus pagamentos.

4.4.2 As  regras  aplicadas  à  cooperativa  deverão  ser  respeitadas  pelo  banco  por  ela
indicado.

4.4.3 Caso a cooperativa altere sua situação em qualquer momento após a contratação,
deverá informar ao Tribunal para a celebração de aditivo contratual.

5. OBRIGAÇÕES D  A CONTRATANTE 

5.1 O Tribunal deverá prestar as informações e os esclarecimentos necessários à IBC para o
cumprimento do contrato.

5.2 O Tribunal deverá fornecer os dados necessários à efetivação dos pagamentos via arquivo
magnético  de  pagamento  (arquivo-remessa  padrão  FEBRABAN  240  posições,  ou  outro
padrão mais  atualizado)  até  o  dia  útil  anterior  à  data  prevista  para  o  débito,  bem como
disponibilizará  à  IBC,  saldo  disponível  igual  ao  montante  a  ser  creditado  aos  seus
beneficiários.

5.3 A fiscalização realizada pela CONTRATANTE não exime a IBC de zelar pelo fiel cumprimento
das obrigações assumidas.

5.4 O Tribunal se compromete a manter atualizados os dados cadastrais de seus beneficiários.
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6. OBRIGAÇÕES DA IBC

6.1 Preservar o sigilo de todos os dados e informações a que tenha acesso, em decorrência do
contrato firmado, comprometendo-se a tomar as medidas necessárias à proteção dos dados
e  das  informações,  ficando  responsável,  no  caso  de  quebra  do  sigilo,  por  eventual
indenização em razão dos prejuízos causados por seus prepostos, mediante culpa ou dolo.

6.1.1 Atender ao disposto no artigo 48 da Resolução Administrativa TRT4 1/2017, relativo
ao sigilo de informações.

6.2 Cumprir,  rigorosamente,  a  legislação  aplicável  e  as  obrigações  estipuladas  no  edital  e
anexos, sob pena de aplicação de sanção administrativa. 

6.3 Proceder  a  todas  as  adaptações  de  seus  recursos  de  Tecnologia  da  Informação  e
Comunicação - TIC necessários ao aprimoramento e perfeito funcionamento das operações
de crédito das remunerações e outras indenizações aos Beneficiários e da fiscalização pelo
Tribunal.

6.4 Manter, ininterruptamente, a prestação dos serviços de crédito das remunerações atribuídos
até a cessação da remuneração, término da vigência contratual ou transferência do domicílio
bancário do BENEFICIÁRIO para outra Matriz Bancária. 

6.5 Responsabilizar-se legal, administrativa e tecnicamente pelas etapas do processo de crédito
das  remunerações  nas  contas-salário  dos  BENEFICIÁRIOS,  sob  sua  responsabilidade,
zelando sempre pela integridade e sigilo das transações efetuadas. 

6.6 Cumprir as disposições legais quanto à remuneração de seus empregados alocados para a
execução dos serviços contratados, bem como quanto aos demais  encargos de natureza
trabalhista, previdenciária, securitária ou qualquer outra. 

6.6.1 O inadimplemento da IBC com referência a qualquer desses encargos acima não
será motivo para transferir a responsabilidade ao Tribunal Regional do Trabalho da 4º
Região pelo seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato ou restringir
a sua execução. 

6.7 Prestar  todos  os  esclarecimentos  que  lhe  forem  solicitados  pelo  Tribunal,  atendendo
prontamente a todas as reclamações no prazo de até 5 (cinco) dias úteis. 

6.8 Garantir a isenção de tarifas para os serviços bancários essenciais, conforme o artigo 2º da
Resolução  do  Conselho  Monetário  Nacional  nº  3.919,  de  25  de  novembro  de  2010  e
subsequentes, sendo facultada à IBC a oferta de pacotes de serviços distintos, desde que
adicionais. 

6.9 Cumprir  as  normas  relacionadas  com  os  serviços  de  que  trata  o  presente  Termo  de
Referência. 

6.10 Manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste ato. 

6.11 Realizar o pagamento das remunerações aos BENEFICIÁRIOS ou aos seus procuradores ou
representantes legais na data estabelecida pelo TRT, atentando às exigências impostas pela
legislação pertinente, sendo vedada qualquer discriminação ou postergação, independente do
tipo de crédito, ainda que temporário, exceto em situações previstas em normas do Banco
Central. 
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6.12 Garantir  o  acesso  aos  servidores  do  Tribunal  incumbidos  de  fiscalizar  e  acompanhar  o
cumprimento dos serviços previstos neste Termo de Referência aos seus órgãos pagadores. 

6.13 Cumprir, imediatamente, todo e qualquer novo serviço que venha a ser acordado entre as
partes e formalizado em aditivo contratual.

6.14 Dar a opção ao BENEFICIÁRIO para sacar sua remuneração, onde desejar, ou seja, no caixa
ou nas salas de autoatendimento. 

6.15 Acompanhar o fluxo do atendimento pelas Unidades Bancárias, visando imprimir agilidade. 

6.16 Suprir todas as Unidades Bancárias pagadoras de numerários com antecedência, a fim de
evitar atrasos e interrupções nos saques pelos BENEFICIÁRIOS. 

6.17 Manter  o  Beneficiário  informado  sobre  a  rede  bancária  existente,  conforme  legislação
aplicável. (redação dada pelo edital de retificação de 03.08.2017)

6.18 Apresentar  as  funcionalidades  do  Sistema de Transferência  de  arquivos,  devendo  a  IBC
entregar  o  manual  ou  roteiro  operacional  para  a  garantia  da  transmissão  de  arquivos,
bloqueios, cancelamentos, entre outros.

7. PERFIL DA FOLHA DE PAGAMENTO 

7.1 Número de BENEFICIÁRIOS por tipos de vínculos, empregatícios ou não.

(mês referência: maio/2017):

CATEGORIA ATIVOS INATIVOS TOTAL

Servidores 3.476 1.257 4.733

Magistrados 291 125 416

Classistas - 88 88

Pensionistas Civis - - 482

TOTAL 3.767 1.470 5.719

8. REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1 Nenhuma remuneração, a qualquer título, será devida pelos contratados ou pelo TRT em
decorrência da execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.

9. VIGÊNCIA 

9.1 O  prazo  de  vigência  do  contrato  será  de  30 (trinta)  meses,  contados  a  partir  de  sua
assinatura,  prorrogável  por  igual  período,  observados  os  limites  legais,  a  critério  da
Administração.

9.1.1 Na hipótese de prorrogação, se a quantidade de beneficiários da instituição bancária
for inferior a 15 (quinze), o contrato poderá não ser renovado. 
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10. FISCALIZAÇÃO

10.1 Nos  termos  do  art.  67  da  Lei  nº  8.666/93,  serão  designados  gestores  e  fiscais  para
acompanharem e fiscalizarem a execução do contrato, que devem ser servidores efetivos do
Tribunal.

10.2 Conforme o art. 68 da Lei nº 8.666/93, a IBC, durante o período de vigência do contrato,
deverá  designar  preposto,  aceito  pelo  Tribunal,  para  representá-lo  administrativamente,
sempre  que  for  necessário,  bem  como  para  gerenciar  os  profissionais  envolvidos  na
prestação de serviços.

10.3 A indicação do preposto pela IBC é adicional à do agente técnico de ligação e ocorrerá por
meio de declaração escrita, contendo o nome completo, número do CPF e documento de
identidade, além dos dados relacionados à qualificação profissional do empregado indicado e
para contato, no prazo de 10 dias a contar da assinatura do Contrato.

10.4 Na qualidade de representante administrativo da IBC, o preposto aceito pelo Tribunal terá
competência para receber comunicações, prestar todos os esclarecimentos que lhe forem
solicitados e tomar decisões sobre a execução do contrato, devendo reportar-se unicamente
ao fiscal do contrato.

10.5 O  preposto  indicado  pela  IBC  deverá  comandar,  coordenar,  supervisionar  e  fiscalizar  a
execução dos serviços contratados, devendo para tanto: 

a) garantir o cumprimento das obrigações contratuais; 

b) administrar todo e qualquer assunto que envolva a prestação dos serviços;

c) estar sempre em contato com o fiscal do contrato adotando as providências requeridas
quanto à execução dos serviços.

10.6 O Tribunal comunicará, por escrito, as deficiências e as irregularidades de qualquer natureza
porventura  verificadas  na  execução  dos  serviços  e  o  descumprimento  de  cláusulas
contratuais que sejam de responsabilidade da IBC, estabelecendo prazo para as correções,
sem prejuízo das sanções cabíveis. 

10.7 Os gestores e fiscais deverão reportar-se unicamente ao preposto indicado pela IBC ou a
seus procuradores, quando se tratar de assuntos relacionados à administração da execução
do contrato.

10.8 A administração e a fiscalização do TRT não farão cessar ou diminuir a responsabilidade da
IBC  pelo  perfeito  cumprimento  das  obrigações  estipuladas,  nem  por  quaisquer  danos,
inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Os  descumprimentos  contratuais  especificados  no  quadro  abaixo  sujeitarão  a  IBC  às
sanções previstas nos subitens que seguem:

Inexecução total 

Inexecução parcial
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Atraso injustificável

Falta de suporte técnico

Sistema de transmissão de arquivos inoperante

Vazamento de informações sigilosas

Outras obrigações previstas no artigo 6º (sexto)

11.1 Na hipótese de inexecução total do objeto contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil
e criminal que couber, com fundamento no artigo 87 da Lei nº 8.666/1993, ficará a IBC sujeita às
seguintes sanções: 

I – multa correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor disponibilizado ao banco;

II – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este 
TRT por até 2 anos;

  III – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

11.2 Na hipótese de inexecução parcial do objeto contratual, sem prejuízo da responsabilidade
civil e criminal que couber, com fundamento no artigo 87 da Lei nº 8.666/1993, ficará a IBC sujeita à
seguinte sanção:

I - multa correspondente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor disponibilizado ao banco. 

11.3 Na hipótese de atraso injustificável do objeto contratual, sem prejuízo da responsabilidade
civil e criminal que couber, ficará a IBC sujeita à multa correspondente a 0,5% (meio por cento) ao dia
sobre o valor disponibilizado ao banco e executado em atraso.

11.4 Na hipótese da falta de suporte técnico ou indisponibilidade do sistema de transmissão de
arquivos, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, com fundamento no artigo 87
da Lei nº 8.666/1993, ficará a IBC sujeita às seguintes sanções: 

I – advertência;

II – multa correspondente a 0,01 % (um décimo por cento) sobre o valor disponibilizado ao
banco, por dia de atraso. 

11.5 Na hipótese de vazamento de informações sigilosas, sem prejuízo da responsabilidade civil
e criminal que couber,  com fundamento no artigo 87 da Lei nº 8.666/1993, ficará a IBC sujeita às
seguintes sanções: 

I – advertência;
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II – multa correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor disponibilizado ao banco na
última folha mensal paga;

III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este
TRT por até 2 anos;

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

11.6 Na hipótese das demais obrigações previstas no item 6, obrigações da IBC, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal que couber, ficará a IBC sujeita à advertência.

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 Não será admitida a cessão ou transferência, ou subcontratação, total ou parcial do objeto do
presente credenciamento.

12.2 Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação da IBC, esta deverá comunicar previamente
por  escrito  ao  Tribunal,  que  poderá  manter  o  contrato,  desde  que  a(s)  Instituição(ões)
Bancária(s)  resultante(s)  preencha(m) os  mesmos requisitos  de habilitação exigidos neste
credenciamento, bem como não afete(m) a sua boa execução.

12.3 Assegura-se às partes o direito de resilir o presente contrato a qualquer tempo, sem que
isso enseje pagamento de indenização a qualquer das partes, mediante aviso prévio por
escrito, com antecedência mínima de 60 dias para o seu encerramento, sem prejuízo da
CONTRATADA  complementar  a  execução  dos  serviços  contemplados  no  contrato
porventura já iniciados. 
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CONTRATO TRT Nº. ___/201@

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
PAGAMENTO DOS VALORES LÍQUIDOS DA FOLHA
SALARIAL E OUTRAS INDENIZAÇÕES A
MAGISTRADOS E SERVIDORES, ATIVOS E
INATIVOS, PENSIONISTAS CIVIS E ESTAGIÁRIOS
DO TRT DA 4ª REGIÃO, A SEREM PAGOS NO
BRASIL, QUE ENTRE SI FAZEM O TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO E
____________.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, inscrito no C.N.P.J.M.F.
sob o nº 02.520.619/0001-52, com sede na Av. Praia de Belas, n°. 1.100, em Porto Alegre,
RS, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Exma.
Presidente, Desa. BEATRIZ RENCK, e, de outro lado,________________, inscrita no
C.N.P.J.M.F. sob o nº __________, com sede na ______________, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por _________, inscrito no C.P.F.M.F. sob o nº
___________, ajustam entre si este contrato, o qual reger-se-á pelas condições adiante
discriminadas.

DAS DEFINIÇÕES

CLÁUSULA PRIMEIRA. Para o perfeito entendimento deste Termo de Contrato, são
adotadas as seguintes definições: 

I - ACP - Agência Centralizadora de Pagamento - unidade bancária ou administrativa
indicada pela IBC para fins de: 
a) recebimento dos arquivos e dos retornos das inconsistências bancárias e demandas
administrativas relativas ao pagamento de pessoal; e, 
b) relacionamento com o TRT do Rio Grande do Sul, inclusive solução de problemas e
prestação de esclarecimentos.
II - Agente técnico de ligação: pessoa indicada pela IBC para que seja o responsável pelo
recebimento dos arquivos relativos às remunerações a serem creditadas e os retornos das
inconsistências bancárias relativas ao crédito de remunerações de que trata este
instrumento.
III - TRT: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.

IV - Beneficiário: toda pessoa física magistrado ou servidor, ativo e inativo, pensionista civil
e estagiário do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul (4ª Região).
V - CADIN: Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do setor público federal.

VI - Conta-salário: conta bancária não movimentável por cheques destinada ao registro e
controle do fluxo de recursos referentes a folha de pagamento. 
VII - Conta-corrente: conta de depósito à vista regulada pelo CMN/BACEN, Resoluções
2.025/93, 2.747/00 e 2.953/02.
VIII - IBC - Instituição Bancária Credenciada.

IX - Instituição Bancária: a instituição financeira autorizada a captar recursos junto ao
público sob a forma de depósito à vista.
X - Matriz Bancária: identificação da instituição bancária pelo Código do Banco Central
(CBC).

1/8



 PODER JUDICIÁRIO
 JUSTIÇA DO TRABALHO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
 

Edital de Credenciamento nº 01/2017 - PA 0000452-81.2017.5.04.0000                                 Contrato TRT nº @/201@

XI - Meios eletrônicos: formas de atendimento eletrônico automatizado sem intervenção
humana, tais como os terminais de autoatendimento, a internet e o atendimento telefônico
automatizado.
XII - Mês de referência: mês de contabilização da folha de pagamento de salários.

XIII - OB - Ordem Bancária.

XIV - Remuneração: compreende todo o crédito realizado na conta-salário, tais como os
subsídios, vencimentos, proventos, reparação econômica ou pensão, outros benefícios,
indenizações e similares de natureza pecuniária.
XV - Serviços prioritários: serviços prestados a pessoas naturais, assim considerados
aqueles relacionados a contas de depósitos, transferências de recursos, operações de
crédito e de arrendamento mercantil, cartão de crédito básico e cadastro.
XVI - SICAF: Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, que constitui o
registro cadastral do poder executivo federal.
XVII - Unidade Bancária: unidade vinculada a uma Instituição Bancária, que pode ser uma
Agência, posto ou correspondente bancário.

DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA. O presente instrumento tem por objeto o credenciamento de
instituições bancárias de Crédito - IBC, autorizadas pelo Banco Central do Brasil, com
vistas à prestação de serviços de pagamento dos valores líquidos da folha salarial e outras
indenizações a magistrados e servidores, ativos e inativos, pensionistas civis e estagiários
do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul (4ª Região), a serem pagos no
Brasil. 
Parágrafo Primeiro. Permitir, em momento posterior, a inclusão de novos beneficiários e
outros serviços a serem prestados pelas instituições bancárias credenciadas.
Parágrafo Segundo. A caracterização pormenorizada do objeto, os requisitos técnicos e as
condições de prestação dos serviços, bem como as obrigações e responsabilidades
específicas do CONTRATANTE e da CONTRATADA, estão indicadas neste contrato e no
edital do Credenciamento e seus anexos, que passam a integrar o presente instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA. No caso de cooperativa de crédito, deverá ser informada a
instituição bancária que será responsável pelo processamento dos seus pagamentos.
Parágrafo Primeiro. As regras aplicadas à cooperativa deverão ser respeitadas pelo banco
por ela indicado.
Parágrafo Segundo. Caso a cooperativa altere sua situação em qualquer momento após a
contratação, deverá informar ao Tribunal para a celebração de aditivo contratual.

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA QUARTA. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 30 meses,
contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite
de 60 meses. 
Parágrafo Primeiro. Assegura-se às partes o direito de resilir o presente contrato a
qualquer tempo, sem que isso enseje pagamento de indenização a qualquer das partes,
mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 60 dias para o seu
encerramento, sem prejuízo da CONTRATADA complementar a execução dos serviços
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contemplados no contrato porventura já iniciados.
Parágrafo Segundo. A denúncia do contrato deve ser feita por ofício dirigido pela parte
denunciante à parte denunciada e sem qualquer ônus financeiro ou de outra natureza para
qualquer das partes, a qualquer tempo.
Parágrafo Terceiro. Na hipótese de prorrogação, se a quantidade de beneficiários da
instituição bancária for inferior a quinze, o contrato poderá não ser renovado.

DA REMUNERAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. Nenhuma remuneração, a qualquer título, será devida pela
CONTRATADA, ou pelo CONTRATANTE, em decorrência da execução dos serviços objeto
deste contrato.

FORMA DE EXECUÇÃO 

Da Abertura da conta bancária.

CLÁUSULA SEXTA. Todas as remunerações serão creditadas na instituição bancária,
transitando em conta-salário de titularidade do beneficiário, com transferência automática
para a conta de depósito à vista, se for o caso. 
Parágrafo Primeiro. Os beneficiários poderão escolher, a qualquer tempo, uma das IBCs
contratadas pelo TRT para receber a sua remuneração.
Parágrafo Segundo. Os beneficiários, quando mudarem de IBC, deverão informar ao TRT
o seu novo domicílio bancário, no qual passará a ser realizado o pagamento dos valores
líquidos de sua remuneração.

CLÁUSULA SÉTIMA. Os beneficiários deverão providenciar a abertura de conta-salário ou
conta-corrente junto à IBC de sua opção e informar ao TRT.

Parágrafo Primeiro. Caso o beneficiário já possua conta em uma das IBCs contratadas,
na qual receba suas remunerações, sua inércia será entendida como manifestação tácita
de vontade de continuar a receber por intermédio dessa mesma instituição. 
Parágrafo Segundo. Nos casos em que o beneficiário optar por conta de depósitos (conta-
corrente), caberá à IBC as providências de abertura de conta-salário (neste caso,
conhecida como “transitória”), valendo-se para a conformidade legal da abertura de conta,
dos documentos fornecidos pelo correntista beneficiário para a abertura da conta-corrente.
Parágrafo Terceiro. A IBC que já opera crédito da folha de pagamento do TRT deverá,
imediatamente, providenciar a regularidade relativa à obrigação imposta pela Resolução
BACEN 3.402/2006, para todos os beneficiários, abrindo uma conta-salário (neste caso,
conhecida como “transitória”) para cada conta de depósito utilizada para fins de crédito de
remuneração decorrente da folha de pagamento do TRT, em no máximo 15 dias.
Parágrafo Quarto. Quando solicitado pelo beneficiário, devidamente identificado, a opção
da remuneração com crédito em unidade bancária da sua rede de atendimento, a IBC
deverá providenciar abertura de conta-salário, nos termos das resoluções nº 3.402/2006, nº
3424/2006, nº 3.919/2010 e 4021/2011 do Banco Central do Brasil (BACEN).

Do Crédito de remunerações nas contas de depósito.

CLÁUSULA OITAVA. Os valores provisionados referentes aos pagamentos de
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remunerações não efetuados serão devolvidos pela IBC em até 2 dias úteis da data
designada para realização do crédito em conta do beneficiário. 
Parágrafo Primeiro. O TRT poderá cancelar até as 12:00 horas do dia anterior ao dia do
pagamento quaisquer pagamentos a serem feitos (bloqueio). (alterado pelo edital de
retificação de 03.08.2017)

Parágrafo Segundo. Na hipótese de devolução posterior ao prazo estipulado no caput,
estes valores serão corrigidos pela taxa SELIC.
Parágrafo Terceiro. Caberá à IBC ressarcir o TRT os valores correspondentes aos
créditos pagos indevidamente, cujo pagamento indevido seja comprovadamente de
responsabilidade da IBC, corrigidos monetariamente, mediante Guia de Recolhimento da
União - GRU.
Parágrafo Quarto. A IBC é responsável pela prestação de contas referente aos créditos
das remunerações, devendo obedecer às orientações e especificações emanadas do TRT. 
Parágrafo Quinto. A IBC deverá transferir gratuitamente, quando solicitado pelo
beneficiário, os créditos para outras instituições bancárias que não tenham participado
deste credenciamento, nos termos da Livre Opção Bancária de que trata a Resolução
3.402/2006 ou de outra norma que venha a sucedê-la.

Comunicação com os beneficiários e com o TRT.

CLÁUSULA NONA. As IBCs deverão informar um número telefônico, padrão 0800 (ligação
gratuita) ou tarifação de chamada local, imediatamente após a assinatura do Contrato,
para atender às demandas dos beneficiários, com funcionamento de 24 horas, nos 7 dias
da semana, durante todo o prazo de vigência do Contrato. 

Parágrafo Primeiro. As IBCs deverão designar um agente técnico de ligação, por meio de
declaração, e informar oficialmente ao TRT. 

Parágrafo Segundo. A IBC poderá substituir o agente técnico de ligação, devendo
comunicar a nova designação, com pelo menos 5 dias úteis de antecedência. 

Parágrafo Terceiro. As IBCs designarão e informarão, ainda, uma agência centralizadora
dos pagamentos - ACP, para fins de recebimento dos arquivos relativos ao pagamento de
pessoal e de envio dos arquivos de retorno das inconsistências no pagamento e de
encaminhamento de demandas administrativas. 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA DÉCIMA. O CONTRATANTE deverá prestar as informações e os
esclarecimentos necessários à CONTRATADA para o cumprimento do contrato.
Parágrafo Primeiro. O CONTRATANTE deverá fornecer os dados necessários à
efetivação dos pagamentos via arquivo magnético de pagamento (arquivo-remessa padrão
FEBRABAN 240 posições, ou outro padrão mais atualizado) até o dia útil anterior à data
prevista para o débito, bem como disponibilizará à CONTRATADA, saldo disponível igual ao
montante a ser creditado aos seus beneficiários.
Parágrafo Segundo. A fiscalização realizada pelo CONTRATANTE não exime a
CONTRATADA de zelar pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas.
Parágrafo Terceiro. O CONTRATANTE se compromete a manter atualizados os dados
cadastrais de seus beneficiários.
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DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. São obrigações da CONTRATADA:
a) Preservar o sigilo de todos os dados e informações a que tenha acesso, em decorrência
do contrato firmado, comprometendo-se a tomar as medidas necessárias à proteção dos
dados e das informações, ficando responsável, no caso de quebra do sigilo, por eventual
indenização em razão dos prejuízos causados por seus prepostos, mediante culpa ou dolo;
b) atender ao disposto no artigo 48 da Resolução Administrativa TRT4 nº 1/2017, relativo
ao sigilo de informações;
c) cumprir, rigorosamente, a legislação aplicável e as obrigações estipuladas no edital e
anexos, sob pena de aplicação de sanção administrativa;
d) proceder a todas as adaptações de seus recursos de Tecnologia da Informação e
Comunicação - TIC necessários ao aprimoramento e perfeito funcionamento das operações
de crédito das remunerações e outras indenizações aos beneficiários e da fiscalização pelo
CONTRATANTE;
e) manter, ininterruptamente, a prestação dos serviços de crédito das remunerações
atribuídos até a cessação da remuneração, término da vigência contratual ou transferência
do domicílio bancário do beneficiário para outra Matriz Bancária;
f) responsabilizar-se legal, administrativa e tecnicamente pelas etapas do processo de
crédito das remunerações nas contas-salário dos beneficiários, sob sua responsabilidade,
zelando sempre pela integridade e sigilo das transações efetuadas;
g) cumprir as disposições legais quanto à remuneração de seus empregados alocados para
a execução dos serviços contratados, bem como quanto aos demais encargos de natureza
trabalhista, previdenciária, securitária ou qualquer outra;
h) o inadimplemento da CONTRATADA com referência a qualquer desses encargos acima
não será motivo para transferir a responsabilidade ao CONTRATANTE pelo seu
pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato ou restringir a sua execução;
i) prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE,
atendendo prontamente a todas as reclamações no prazo de até 5 dias úteis; 
j) garantir a isenção de tarifas para os serviços bancários essenciais, conforme o artigo 2º
da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.919, de 25 de novembro de 2010 e
subsequentes, sendo facultada à CONTRATADA a oferta de pacotes de serviços distintos,
desde que adicionais; 
k) cumprir as normas relacionadas com os serviços de que trata o presente instrumento; 
l) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital de
credenciamento; 
m) realizar o pagamento das remunerações aos beneficiários ou aos seus procuradores ou
representantes legais na data estabelecida pelo CONTRATANTE, atentando às exigências
impostas pela legislação pertinente, sendo vedada qualquer discriminação ou postergação,
independente do tipo de crédito, ainda que temporário, exceto em situações previstas em
normas do Banco Central;
n) garantir o acesso aos servidores do CONTRATANTE incumbidos de fiscalizar e
acompanhar o cumprimento dos serviços previstos neste instrumento aos seus órgãos
pagadores; 
o) cumprir, imediatamente, todo e qualquer novo serviço que venha a ser acordado entre
as partes e formalizado em aditivo contratual;
p) dar a opção ao beneficiário para sacar sua remuneração, onde desejar, ou seja, no caixa
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ou nas salas de autoatendimento; 
q) acompanhar o fluxo do atendimento pelas Unidades Bancárias, visando imprimir
agilidade; 
r) suprir todas as Unidades Bancárias pagadoras de numerários com antecedência, a fim
de evitar atrasos e interrupções nos saques pelos beneficiários; 
t) Manter o Beneficiário informado sobre a rede bancária existente, conforme legislação
aplicável. (redação dada pelo edital de retificação de 03.08.2017)
u) apresentar as funcionalidades do Sistema de Transferência de arquivos, devendo a
CONTRATADA entregar o manual ou roteiro operacional para a garantia da transmissão de
arquivos, bloqueios, cancelamentos, entre outros.

DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. A Gestão do contrato será exercida pelo servidor Cesar
Augusto Collatto, Coordenador de Pagamento. A Fiscalização será exercida pelo servidor
Flamarion Korkiewicz de Lima, da Seção de Processamento da Folha de Pagamento do
CONTRATANTE, localizada na Av. Praia de Belas, nº 1.100, prédio administrativo, 8º andar,
ala sul, em Porto Alegre/RS, telefone nº (51)3255-2229 e-mail: seprofo@trt4.jus.br.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Conforme o art. 68 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA,
durante o período de vigência do contrato, deverá designar preposto, aceito pelo
CONTRATANTE, para representá-lo administrativamente, sempre que for necessário, bem
como para gerenciar os profissionais envolvidos na prestação de serviços.
Parágrafo Primeiro. A indicação do preposto pela CONTRATADA é adicional à do agente
técnico de ligação e ocorrerá por meio de declaração escrita, contendo o nome completo,
número do CPF e documento de identidade, além dos dados relacionados à qualificação
profissional do empregado indicado e para contato, no prazo de 10 dias a contar da
assinatura do Contrato.
Parágrafo Segundo. Na qualidade de representante administrativo da CONTRATADA, o
preposto aceito pelo CONTRATANTE terá competência para receber comunicações,
prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e tomar decisões sobre a
execução do contrato, devendo reportar-se unicamente ao fiscal do contrato.
Parágrafo Terceiro. O preposto indicado pela CONTRATADA deverá comandar, coordenar,
supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços contratados, devendo para tanto: 
a) garantir o cumprimento das obrigações contratuais; 
b) administrar todo e qualquer assunto que envolva a prestação dos serviços;
c) estar sempre em contato com o fiscal do contrato adotando as providências requeridas
quanto à execução dos serviços.
Parágrafo Quarto. O CONTRATANTE comunicará, por escrito, as deficiências e as
irregularidades de qualquer natureza porventura verificadas na execução dos serviços e o
descumprimento de cláusulas contratuais que sejam de responsabilidade da
CONTRATADA, estabelecendo prazo para as correções, sem prejuízo das sanções
cabíveis. 
Parágrafo Quinto. Os gestores e fiscais deverão reportar-se unicamente ao preposto
indicado pela CONTRATADA ou a seus procuradores, quando se tratar de assuntos
relacionados à administração da execução do contrato.
Parágrafo Sexto. A administração e a fiscalização do CONTRATANTE não farão cessar ou
diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações
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estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades
constatadas.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Por descumprimento das obrigações contratuais, a
CONTRATADA estará sujeita às seguintes sanções:
Parágrafo Primeiro. Na hipótese de inexecução total do objeto contratual, sem prejuízo
da responsabilidade civil e criminal que couber, com fundamento no artigo 87 da Lei nº
8.666/1993, ficará a CONTRATADA sujeita às seguintes sanções:
I - multa correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor disponibilizado ao banco; 
II - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este
TRT por até 2 anos;
III - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
Parágrafo Segundo. Na hipótese de inexecução parcial do objeto contratual, sem prejuízo
da responsabilidade civil e criminal que couber, com fundamento no artigo 87 da Lei nº
8.666/1993, ficará a CONTRATADA sujeita à seguinte sanção:
I -  multa correspondente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor disponibilizado ao banco.
Parágrafo Terceiro. Na hipótese de atraso injustificável do objeto contratual, sem prejuízo
da responsabilidade civil e criminal que couber, ficará a CONTRATADA sujeita à multa
correspondente a 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor disponibilizado ao banco e
executado em atraso.
Parágrafo Quarto. Na hipótese da falta de suporte técnico ou indisponibilidade do sistema
de transmissão de arquivos, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber,
com fundamento no artigo 87 da Lei nº 8.666/1993, ficará a CONTRATADA sujeita às
seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa correspondente a 0,01 % (um décimo por cento) sobre o valor disponibilizado ao
banco, por dia de atraso. 
Parágrafo Quinto. Na hipótese de vazamento de informações sigilosas, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal que couber, com fundamento no artigo 87 da Lei nº
8.666/1993, ficará a CONTRATADA sujeita às seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor disponibilizado ao banco na
última folha mensal paga;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
este TRT por até 2 anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
Parágrafo Sexto. Na hipótese das demais obrigações previstas na cláusula décima
primeira (obrigações da CONTRATADA), sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal
que couber, ficará a CONTRATADA sujeita à advertência.
Parágrafo Sétimo. Os procedimentos referentes a sanções administrativas observarão o
disposto na Portaria nº 5.943, de 13 de outubro de 2016 da Presidência deste TRT.

DAS VEDAÇÕES 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. É vedado à CONTRATADA: 
I) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
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II) Interromper a execução dos serviços por decisão unilateral, sem que proceda na forma
do parágrafo primeiro da cláusula terceira.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Não será admitida a cessão ou transferência, ou
subcontratação, total ou parcial do objeto do presente credenciamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação da
CONTRATADA, esta deverá comunicar previamente por escrito ao CONTRATANTE, que
poderá manter o contrato, desde que a(s) Instituição(ões) Bancária(s) resultante(s)
preencha(m) os mesmos requisitos de habilitação exigidos neste credenciamento, bem
como não afete(m) a sua boa execução.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. De acordo com o disposto no § 1° do art. 61 da Lei n°
8.666/1993, o CONTRATANTE providenciará a publicação deste instrumento, de forma
resumida, no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA. Fica eleito o Foro da Justiça Federal da Capital deste Estado
para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em 2 vias
de igual teor e forma.

Porto Alegre, __de ___ de 201@.

Assinaturas

Pelo CONTRATANTE: Pela CONTRATADA:

________________________________ _________________________________
BEATRIZ RENCK

Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho da 4ª Região

____________________
 C.P.F.M.F. nº. __________

Testemunhas

___________________________________ ___________________________________
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ANEXO III -MODELO DE DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR 

Ref.: Credenciamento 01/2017 

DECLARAÇÃO 

A CREDENCIADA abaixo identificada DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, e no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de
pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14
(quatorze) anos. 

IDENTIFICAÇÃO: Empresa: CNPJ: Signatário(s): CPF: 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz? 

Selecionar: SIM ( ) NÃO ( ) 

Município, ___ de __________ de 201_. 

(Nome Representante Legal) 

CPF nº (especificar) 
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ANEXO IV – MODELO DE PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 

AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2017 

DADOS DO PROPONENTE 
RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
TELEFONE: 
E-MAIL: 

DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) 
NOME: 
CARGO: 
RG Nº: 
CPF Nº: 
ELEFONE: (..) FAX: 
 E-MAIL: 

Pela  presente,  apresentamos  e  submetemos  à  apreciação,  nosso  Pedido  de  Credenciamento
referente à: 

 - O presente instrumento tem por objeto credenciamento de instituições bancárias, autorizadas pelo
Banco Central do Brasil, com vistas à prestação de serviços de pagamento dos valores líquidos da
folha salarial e outras indenizações a beneficiários do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Rio
Grande do Sul), a serem pagos no Brasil; 

-Permitir, em momento posterior, a inclusão no rol dos serviços a serem prestados pelas instituições
bancárias  credenciadas,  o  pagamento  dos  valores  líquidos  relativos  à  folha  salarial  e  outras
indenizações pagas, bem como novos magistrados e servidores, ativos e inativos, pensionistas civis e
estagiários,  cujos  contratos  com  instituições  bancárias  firmados  por  órgãos  e  entidades  estejam
atualmente vigentes. 

Visando instruir  este Pedido de Credenciamento,  encaminhamos a documentação de que trata o
Edital de Credenciamento nº 01/2017, com o qual manifestamos, de forma irretratável e irrevogável,
nossa plena concordância. 

A validade deste Pedido de Credenciamento é de 60 (sessenta) dias a contar da data da entrega da
documentação. 

____________ , ____ de ___________ de 2017. 

Representante 
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ANEXO V – COMPROMISSO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 

TERMO DE COMPROMISSO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 

1. A(o) [razão social da proponente], com sede na [endereço completo], inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob nº [nn.nnn.nnn./nnnn-nn], neste ato
representada  por  seu  [representante  legal  ou  procurador],  [nome],[nacionalidade],[estado  civil],
[profissão], residente e domiciliado na [endereço completo], portador da Cédula de Identidade sob o nº
[nnn] e inscrito no CPF/MF sob o nº [nnn.nnn.nnn-nn] (doravante “PROPONENTE”),  em razão do
presente Edital de Credenciamento nº 001/2017, obriga-se a manter sob sigilo absoluto os dados e/ou
informações da Folha de Pagamento do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul (4ª
Região) e da relação de pagamentos e respectivos valores líquidos pagos, bem como dados pessoais
e  financeiros  dos  magistrados  e  servidores,  ativos  e  inativos,  pensionistas  civis  e  estagiários,
identificados como confidenciais,  desde o recebimento  das informações,  até o prazo de 20 anos
contados da assinatura do presente termo, ressalvados os casos de cumprimento de exigência legal
ou  determinação  judicial,  nos  quais  deverá  comunicar  à  Administração  os  exatos  termos  e
abrangência respectiva da divulgação de dados, antecipadamente. 

1.1.  Obriga-se,  ainda,  o  PROPONENTE,  aos  termos  deste  instrumento,  por  seus
administradores, empregados, consultores, prepostos, dentre outros, a qualquer título. 

1.2.  O  descumprimento  da  obrigação  de  sigilo  e  confidencialidade  de  que  trata  este
instrumento importará, cumulativamente: 
a) na rescisão de pleno direito do CONTRATO, caso o PROPONENTE tenha sido credenciado; 
b) em responsabilidade civil, se a violação decorrer de ação ou omissão culposa ou dolosa, ainda que
decorrente de culpa leve; 
c) em responsabilidade penal dos culpados, nos termos da lei; 
d) na adoção de outros remédios jurídicos e sanções administrativas cabíveis; 
e) no pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) dos valores líquidos transferidos à IBC,
pela Administração Pública Federal, nos 6 meses anteriores à quebra do sigilo; e 
f) impedimento de habilitação no caso de entidade ainda não credenciada. 

2.  Qualquer exceção à obrigação de sigilo  e confidencialidade aqui  contida depende de prévia e
expressa autorização do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul (4ª Região). 

3.  As  questões  decorrentes  da  execução  deste  instrumento,  que  não  possam  ser  dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, Subseção Judiciária de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. 

Município, em ____ de _______________ de 2017. 

Identificação e assinatura do Representante Legal (com firma reconhecida em cartório) 


	1-Edital de Retificação
	JUSTIÇA DO TRABALHO
	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO


	2-Edital credenciamento-IBC-RETIFICADO
	3-Anexo I - Termo de Referência - RETIFICADO
	4-Anexo II - Minuta de Contrato-RETIFICADO
	5-Anexo III - Trabalho de Menor
	6-Anexo IV - Modelo pedido de credenciamento
	7-Anexo V - Modelo confidencialidade

