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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 pela BANCO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BANRISUL.

QUESTIONAMENTOS:          

1 – Considerando que Bolsa-Auxílio não é salário, e que trata-se de uma ajuda em dinheiro
para auxiliar o estagiário a cobrir parte de seus gastos pessoais, e que por isso a conta-
salário não se aplica a estagiários, solicitamos esclarecer como será o cumprimento dos
itens 4.1.1 e 4.1.5 do Termo de Referência para o caso específico dos estagiários. As IBCs
serão  dispensadas da  obrigatoriedade  de  creditar  as  remunerações  dos  estagiários  em
conta-salário?

RESPOSTA: As  IBCs  não  serão  dispensadas  da  obrigatoriedade  de  creditar  as
remunerações dos estagiários em conta-salário.

O  Banco  Central,  através  de  seu  FAQ  -  Conta  salário
(http://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/salario.asp)  estabelece  que  Diárias  e
bolsas-auxílio podem ser pagas por meio de conta salário, destinada ao pagamento
de salários,  proventos,  soldos,  vencimentos,  aposentadorias,  pensões e similares.
Podem  ser  pagas  por  meio  da  conta  salário  todas  as  verbas  provenientes  de
remuneração  do  trabalho  prestado,  devidas  pelo  empregador  ou  pela  entidade
pagadora.

Atualmente, o Tribunal não paga os seus estagiários em Folha de Pagamento.

2 – De que forma será realizada a devolução relativa aos pagamentos de remunerações não
efetuadas prevista  no item 4.2  do Termo de Referência?  Considerando  que  a  GRU de
devolução de folha de pagamento é aceita somente no Banco do Brasil, será criada uma
mensageria específica no sistema SPB?

RESPOSTA: A devolução será mediante "GRU Simples" com recolhimento através 
do Banco do Brasil, ou através da "Pagamento de GRU por meio de DOC/TED",  
conforme orientações do Tesouro Nacional.

3  –  Não  ficou  claro  no Parágrafo  Primeiro  da  Cláusula  Décima do  contrato  a  data  da
disponibilização dos recursos para pagamento da folha. Também será até o dia útil anterior
à data prevista para o débito?



RESPOSTA:  A emissão da Ordem Bancária FOPAG será no dia anterior à data  
prevista para o crédto aos beneficiários, e o recurso estará disponível  à IBC no  
primeiro dia útil subsequente à emissão desta Ordem Bancária, sendo, também, a  
data prevista no arquivo-remessa. 

Porto Alegre, 04 de agosto de 2017.

ANDRÉ MAGNUS MARTINS
Coordenador de Licitações e Contratos


