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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
SANTANDER:

QUESTIONAMENTOS:          

1- a) existe contrato vigente para atendimento do objeto ora licitado?; b) qual o termo final
deste contrato?; c) pedimos disponibilizar cópia do instrumento contratual para consulta; d)
caso não exista contrato vigente, pedimos informar o termo final da última contratação e
disponibilizar cópia do instrumento para consulta

RESPOSTA: Existem contratos vigentes sem exclusividade, que podem ser encontrados no
endereço eletrônico http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/transparencia/contas/contratos

2-Considerando a complexidade dos procedimentos para abertura de contas bancárias e
necessidade de troca de informações entre as contratantes e a contratada pedimos informar
se as entidades envolvidas no processo dispõem das informações abaixo, bem como se as
mesmas serão disponibilizadas com a futura contratada. Pedimos, ainda, seja informado o
prazo  para compartilhamento:  i)  Nome completo  ii)  Número  de  CPF e RG; iii)  Data  de
Nascimento; iv) Sexo; v) Nacionalidade; vi) Naturalidade; vii) Endereço residencial completo,
inclusive CEP; viii) Telefone com DDD; ix) Código da Profissão; x) Renda mensal; xi) Nome
completo da Mãe;

RESPOSTA: A escolha da IBC é do beneficiário, o qual será o responsável por prestar as
informações necessárias para a abertura da conta.

3-Sobre os dados quantitativos extraídos da pirâmide salarial e demais passagens do edital,
necessário obter provimento expresso e objetivo sobre fatores a eles correlatos. Pergunta-
se: a) qual a quantidade de CPFs envolvida no presente processo?; b) qual a quantidade de
matrículas envolvidas no presente processo?

RESPOSTA: O número expresso no edital refere-se ao número de servidores, magistrados
ativos e inativos e pensionistas civis, ou seja ,matriculas e CPF's distintos.

4-Pergunta-se:  a)  os  servidores  aposentados  recebem  os  proventos  por  intermédio  de
instituto de previdência?; b) o instituto de previdência faz parte do processo?; c) o instituto
de previdência autorizou por expresso a realização do certame?; d) o instituto assinara o
contrato em conjunto com o TRT ou celebrara contrato próprio?; e) o valor da proposta
vencedora será rateado entre instituto e TRT? Qual critério de rateio e como sera operado o
pagamento/repasse?; f) pedimos disponibilizar pirâmide salarial do instituto

RESPOSTA: O Tribunal Regional  do Trabalho é responsável  pelo pagamento dos seus
servidores,  magistrados inativos  e  pensionistas civis,  tendo crédito  orçamentário  próprio



disponibilizado  na  Lei  Orçamentária  Anual  para  este  fim.  Os  servidores  e  magistrados
inativos,  bem como   pensionistas  civis  que  possuem algum outro  provento  relativo  ao
regime  geral  não  estão  contemplados  por  este  certame,  que  visa  somente  os  valores
efetivamente pagos por este regional.

5-Sobre  item  4  do  objeto  trazido  no  edital  e  expressão  outros  servicos,  em  prol  da
objetividade  e  vinculação  estrita  do  edital,  pergunta-se:  esta  correto  que  estes  outros
servicos decorrerão de negociação entre banco e servidor  (cliente) no âmbito do direito
privado e fora do escopo do presente contrato?

RESPOSTA: Os  serviços  futuros  referem-se  a  serviços  de  interesse  dos  beneficiários
oferecidos  pela  IBC  aos  seus  clientes  e  sua  negociação  ocorrerá  entre  a  IBC  e  o
beneficiário.

6-Nota-se  que  o  edital  exige  o  relatório  de  capilaridade  no  item  10.V.c.  Considerando
aspectos  de  decorrem  da  possibilidade  dos  servidores  requererem  a  portabilidade  dos
salários,  o fato do edital  não esclarecer as cidades e comarcar cuja presença física do
banco  é  necessário  e  reflexos  atrelados  a  custos  para  instalação  de  dependências
bancárias  e  o  formalismo  exacerbado  em comprovar  capilaridade  em TODO o  Estado,
pergunta-se: está correto que será desconsiderada a exigência em pauta?

RESPOSTA:  O item exige somente a relação dos pontos de atendimento delimitados no
estado do Rio Grande do Sul, não há exigências no edital de abertura de unidades por parte
da IBC.

7-Sobre  o  item  12.3  do  Anexo  I,  pergunta-se:  está  correto  que  a  rescisão/resilição  do
contrato deverá observar os critérios trazidos na Lei de Licitações, inclusive pagamento de
indenização e reembolso de valores atrelados a desmobilização, além da observância da
ampla defesa e contraditório?

RESPOSTA:  Não  está  correto.  O  item  em  questão  trata  da  possibilidade  das  partes
requererem o encerramento do contrato mediante prévia comunicação.

8-Considerando que:(i)conforme determinam as normas do Conselho Monetário Nacional, a 
remuneração devida aos beneficiários transitará obrigatoriamente pela conta salário, para a 
qual o Banco Central do Brasil expressamente define, na Circular nº 3.338/06, os serviços 
que devem ser prestados gratuitamente (entre os quais, cartão de débito, cinco saques por 
evento de crédito e dois extratos dos últimos 30 dias) e(ii)a abertura de conta corrente será 
sempre facultativa, a critério do servidor, tendo em vista também que eventual recusa na 
abertura de conta corrente em nada impactará o processamento do pagamento das 
remunerações (as quais, como mencionado, são sempre creditadas em conta salário, em 
observância às normas do Conselho Monetário Nacional) e nela serão assegurados todos 
os serviços essenciais gratuitos previstos na Resolução CMN nº 3.919/10 (entre os quais, 
cartão de débito, quatro saques, duas transferências, dois extratos mensais e dez folhas de 
cheques), é possível entender que as disposições do item ‘4.1 Abertura da Conta Bancária’, 
subitem ‘4.1.4’ da Cláusula ‘4. Forma de Execução’ do Anexo I – Termo de Referência; da 
Cláusula Sétima, constante no tópico ‘Forma de Execução - Da Abertura da Conta Bancária’
da Minuta do Contrato; do item ‘4.1 Abertura da Conta Bancária’, subitem ‘4.1.5’ da Cláusula
‘4. Forma de Execução’ do Anexo I – Termo de Referência e da Cláusula Sétima, Parágrafo 
Segundo, constante no tópico ‘Forma de Execução - Da Abertura da Conta Bancária’ da 
Minuta do Contrato estarão assim atendidas, ou seja, poderão ser asseguradas aos 
servidores apenas (a) as gratuidades previstas na Circular BACEN nº 3.338/06 em conta 
salário e (b) as gratuidades previstas na Resolução CMN nº 3.919/10 em conta corrente?



RESPOSTA: As gratuidades referem-se as previstas nas legislações aplicáveis.

Porto Alegre, 03 de agosto de 2017.

ANDRÉ MAGNUS MARTINS
Coordenador de Licitações e Contratos


