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Processo Administrativo Eletrônico nº 0000452-81.2017.5.04.0000 - (PA)
Interessado(a): TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO e
outros (2)
Assunto:  Serviço  –  Credenciamento  de  instituições  financeiras  para
pagamento da folha de pessoal

A Coordenadoria de Licitações e Contratos do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região
disponibiliza,  para  o  conhecimento  das  interessadas,  respostas  a  questionamentos
relacionados aos termos do Edital de Credenciamento n.º 01/17,  formulados pelo Banco
ITAU:

QUESTIONAMENTOS:          

1 – O Anexo IV – Pedido de Credenciamento assim prevê:

-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.

Por sua vez o item 4 do Edital assim prevê:

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

Questionamos:

1.1)Caberá aos bancos credenciados incluir novos beneficiários? De que forma isso será
feito pelos bancos credenciados?

RESPOSTA: A escolha da IBC estará a critério do beneficiário que informará os dados
bancários a este Tribunal , cabendo a IBC a abertura de conta solicitada. 

1.2)Que tipo de serviços poderão ser incluídos?

RESPOSTA: Serviços futuros de interesse dos beneficiários oferecidos pela IBC aos seus 
clientes. 

1.3)Eventuais  alterações (inclusões) serão objeto de aditivo  contratual? E se algum dos
bancos  conveniados  não  concordar,  haverá  regras  diferentes  para  cada um deles  com
aditivos diferentes?

RESPOSTA: Os nomes dos beneficiários, bem como inclusões e exclusões não constarão
nos contratos e termo aditivos. Eventuais alterações na execução do objeto deliberadas pela
administração serão aplicadas a todas as instituições bancárias. 



1.4)Conforme anexo IV, ao final, há menção da existência de ‘contratos vigentes’. Pedimos
informar: Há contrato vigente que especifique exclusividade para o processamento da folha
do TRT? Caso não haja  exclusividade nos contratos vigentes,  quais  beneficiários serão
incluídos posteriormente? O total de beneficiários informados na tabela 7.1 do Termo de
Referência  corresponde ao  total  disponível  para  o  Credenciamento  01/2017 a  todos  os
bancos que se credenciarem ou não?

RESPOSTA:  Os  contratos  vigentes  não  possuem  previsão  de  exclusividade  para  o
processamento da folha de pagamento. Os beneficiários que serão incluidos posteriormente
referem-se a nomeações futuras. O total de beneficiários correspondem ao quantitativo de
servidores, magistrados e pensionistas civis atualmente registrados na folha de pagamento
deste Regional vinculados aos contratos atuais.

2)O item 6.17 do edital e correspondente na minuta contratual prevê a obrigação de manter
o Tribunal informado sobre a rede bancária existente e sua capacidade de atendimento, e
ainda  informar  sempre  que  ocorrer  fechamento  ou  alteração  de  determinada  unidade
bancária.  Exige  ainda  que  em caso  de  realocação  de  beneficiários  para  nova  unidade
bancária, caberá ao banco informar, por escrito, a nova conta de depósito, no prazo de 60
dias.

2.1)Rede bancária:

Diariamente há alterações nas estruturas de rede bancária, seja pela abertura de novos
pontos,  fechamento,  mudança de local  de atendimento,  do tipo de estrutura.  Quaisquer
alterações seguem regras estritas do Banco Central do Brasil,  seja de comunicação aos
correntistas, seja de divulgação de informações, tanto é que o próprio Banco Central do
Brasil  mantém base  atualizada  mensalmente  com a  rede  de  atendimento  de  todas  as
instituições  no  território  nacional.  Esta  base  pode  ser  consultada  livremente  no  site  do
Bacen para consulta a qualquer momento, por qualquer interessado.

Observamos que o citado item não especificou qual rede de atendimento que deve ser
informada.

Trata-se  de  toda  a  rede  do  Brasil?  Observe-se  que,  ainda  que  grande  parte  dos
beneficiários do Credenciamento residiram no estado do RS, outros tantos podem residir em
outras localidades (pensionistas, aposentados, afastados por doença), e utilizarão o banco
em  sua  rede  nacional,  então  informar  uma  rede  restrita  não  abrangerá  o  conjunto  de
beneficiários. Mesmo aos residentes no Estado do RS, certamente em viagens utilizarão as
estruturas bancárias em qualquer ponto em que elas existirem. Além disto, cada vez mais
não são os pontos físicos que atraem e mantém clientes numa instituição financeira, e sim
sua conveniência que é avaliada por cada um individualmente, portanto saber a existência
de  rede  de  atendimento  e  suas  alterações  trará  qual  tipo  de  implicação  ao  objeto  do
Credenciamento? Por  outro  lado,  prestar  estas  informações de  forma tão  específica  irá
gerar um custo operacional elevado. Veja que também o edital não identifica claramente
uma periodicamente, então imaginemos que diariamente alguém teria que avaliar todas as
informações e alterações para informar ao TRT.

Ressalte-se ainda que a escolha de instituição para receber o salário é do beneficiário, e de
qual unidade quer escolher também é do beneficiário, e se houver qualquer alteração este
será  informado  com  a  antecedência  necessária  que  é  obrigação  imposta  pelo  Bacen
diretamente aos correntistas.



Ainda de forma mais ampla exige que seja indicada ‘capacidade de atendimento’, todavia
não existe uma métrica definida pelo Bacen para isto. Quem irá definir qual é a capacidade
máxima de atendimento? E, mesmo que atingida determinada capacidade, ela pode não
afetar diretamente o beneficiário que utiliza outra agência na mesma cidade. Observe-se
que em Porto Alegre, onde certamente grande parte dos beneficiários será atendida, todos
os principais bancos tem diversas agências,  como exemplo:  O Banco do Brasil  tem 48
agências, A CEF 51, O Itaú 45, o Banrisul 68... Então, alguém pode ter uma conta em uma
agência porém movimentá-la em tantas outras disponíveis, ou até mesmo valer-se apenas
de meios digitais e caixas automáticos.
Diante  dos  exaustivos  argumentos,  da  ausência  de  critérios  objetivos  no  edital  ((Lei
8.666/93,  art.  40, VII  c/c §2º, II  e Lei  10.520/02,  art.  3º,  I  e II),  da dificuldade técnica e
operacional de atender o item frente a necessidade/ aplicabilidade, solicitamos confirmar
que  bastará  que  a  Instituição  informe  diretamente  aos  seus  correntistas,  nos  moldes
definidos pelo Bacen as alterações de estrutura de forma antecipada permitindo que estes
decidam como preferem conduzir seu relacionamento.

RESPOSTA: Considerando que esta matéria já é regulamentada pelo Banco Central do
Brasil, será realizada a revisão através de alteração do edital.

2.2)Prevê ainda o edital a obrigação de informar ao TRT mudança de conta bancária em
caso de realocação de beneficiário. Ocorre que, na sistemática atual quem informa o banco
e a conta para o respectivo crédito é o próprio beneficiário ao TRT. Ainda que ocorra uma
realocação, poderá eventualmente ser mantida a mesma conta, ou ainda que seja alterada
o  beneficiário  será  informado  do  rompimento  de  todos  os  vínculos  sendo  necessário
providenciar a alteração junto ao seu empregador, assim como também o fará para débitos
automáticos, produtos vinculados na conta. Então, privilegiando uma vez mais a decisão do
beneficiário em primeiro lugar, assim como no questionamento 2.1, a inviabilidade técnica
de tal obrigação, solicitamos que seja acatado o pedido de que bastará a informação prévia
e clara ao beneficiário da alteração de sua conta para o cumprimento do item 6.17.

RESPOSTA: Será realizada a revisão através de alteração do edital.

3)O item 4.2.2  do Termo de referência  e parágrafo primeiro  da cláusula  oitava prevê a
possibilidade de cancelamento (bloqueio) de pagamentos no dia anterior ao pagamento com
horário previsto: até as 20:00 horas.

Veja que tal previsão é idêntica ao contrato firmado com a União para o processamento da
folha de servidores federais, contudo o horário naquele contrato é as 12:00 hrs. Inicialmente
inclusive o horário definido pela União era de 18:00hrs porém após audiência pública e
clamor de todas as Instituições Financeiras sobre a impossibilidade técnica de atendimento
o horário foi alterado de 18:00 para 12:00 horas. Veja o que o horário de 20:00 hrs extrapola
em muito o horário de atendimento comercial bancário, além disto, há rotinas operacionais
que cada banco precisa cumprir para que no próximo dia os salários estejam devidamente
creditados  não  sendo  possível  aguardar  até  as  20:00  horas  para  identificar  possíveis
bloqueios.  Sendo  assim,  solicitamos  que,  em  consonância  com  o  processo  de
credenciamento realizado  pela  União para  os servidores  federais,  o  horário  máximo de
bloqueio  seja  fixado  em 12:00  horas,  ao  invés  de  20:00  horas  atualmente  previsto  no
Credenciamento.



RESPOSTA: Será realizada a revisão através de alteração do edital.

4)Quais foram os valores brutos e líquidos das folhas de pagamento dos últimos 3 meses
(englobando os 5.719 servidores indicados na tabela 71)?

RESPOSTA: Apresentamos abaixo, os valores referentes a folha mensal paga nos últimos 3
meses conforme solicitado.

Mês Valor Bruto R$ Valor Líquido R$

Julho/2017 98.715.652,00 61.871.925,18

Junho/2017 100.134.487,69 62.995.420,40

Agosto/2017 99.521.834,76 63.486.766,92

5)Favor apontar a estratificação da folha (com base no salário líquido):

RESPOSTA: Apresentamos abaixo, os valores solicitados. Informamos que a base utilizada
foi maio/2017  que é a base do Edital de Credenciamento nº 01/2017.

Faixa Salarial(valor líquido da folha)
Qtde. 
Servidores

Até R$ 800,00 6

Entre R$ 800,01 e R$ 1.500,00 32

Entre R$ 1.500,01 e R$ 3.000,00 96

Entre R$ 3.000,01 e R$ 5.000,00 435

Entre R$ 5.000,01 e R$ 10.000,00 2.815

Acima de R$ 10.000,00 2.335

TOTAL 5.719

6)Houve alguma alteração/aditamento ao Edital após sua publicação? Em caso positivo, 
solicitamos disponibilizar cópia para consulta.

RESPOSTA:  Informamos  que  quaisquer  informações  pertinentes  ao  Edital  de
Credenciamento n.º 01/17  esta ou será disponibilizado no sitio do Tribunal Regional do
Trabalho da 4º Região ( www.trt4.jus.br) na aba Transparência/Contas Públicas (Ato CSJT
nº 8/2009)/Credenciamento de Instituíções Financeiras.

7) Houve apresentação de impugnação e/ou pedido de esclarecimentos por algum 
interessado? Em caso positivo, solicitamos disponibilizar cópia para consulta.

RESPOSTA:  Idem a resposta nº 6

Porto Alegre, 02 de agosto de 2017.

ANDRÉ MAGNUS MARTINS
Coordenador de Licitações e Contratos


