
CREDENCIAMENTO nº 01/2017

R E L A T Ó R I O D E J U L G A M E N T O

A Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 7.100, de

07.12.2016, da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, procedeu ao

julgamento deste processo de  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,  a  serem  pagos  no  Brasil, cujo  instrumento  convocatório  foi

elaborado pela Coordenadoria de Licitações e Contratos, conforme segue:

2. Em 14.06.2017 restou autorizado o credenciamento de Instituições Bancárias

de Crédito, com fundamento na Inexigibilidade de Licitação prevista no caput do art. 25 da

Lei 8.666/93 (fl. 37), publicado no Diário Oficial da União do dia 19.06.2017 (fl. 38).

3. No dia 21 de junho do corrente ano, foi  elaborada a minuta preliminar do

Edital de Credenciamento nº 01/2017 (fls. 41-68) que, após alterações sugeridas pela área

requisitante  (Secretaria  de  Orçamento  e  Finanças)  e  correções  determinadas  pela

Assessoria Jurídica às fls. 102-105, deu origem ao edital das fls. 107-134.

4. O extrato do Edital  foi  publicado no Diário  Oficial  da União (fl.  135) e no

Jornal Zero Hora (fl. 136) e disponibilizado na íntegra, na página deste Tribunal na Internet

(fl.  137), onde também restaram respondidos os questionamentos efetuados quanto aos

termos  do  instrumento  convocatório.  Consoante  disposto  nas  fls.  163-164,  o  referido

instrumento restou retificado (fls.  163-164),  com publicação e divulgação pelos mesmos

meios do edital original (fls. 198-200)

5. No dia 10 do mês de agosto do corrente ano, procedeu-se à sessão pública

de recebimento e abertura dos envelopes de documentação (ata das fls. 208-209), na qual

foram abertos  os  envelopes  apresentados  pelas  seguintes  Instituições  Bancárias,  tendo

referidos  documentos  sido  juntados  às  folhas  do  processo  a  seguir  discriminadas:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS JUÍZES DO RIO GRANDE DO

SUL - SICREDI AJURIS RS (fls. 209-448); BANCO BRADESCO S/A (fls. 449-586); BANCO

SANTANDER (BRASIL) S.A. (fls. 587-740); BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO

SUL S.A – BANRISUL (fls. 741-842); ITAÚ UNIBANCO S.A. (fls. 843-925); COOPERATIVA
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DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PORDER JUDICIÁRIO DO

RGS – SICOOB JUSTIÇA (fls. 926-1051); CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (fls. 1052-1136);

BANCO DO BRASIL S/A (fls. 1137-1240), e; COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO

MÚTUO DOS SERVIDORES E MEMBROS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E MINISTÉRIO

PÚBLICO  DO  TRABALHO  NO  TERRITÓRIO  NACIONAL,  DO  PODER  JUDICIÁRIO

FEDERAL  E  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DA UNIÃO  NOS  ESTADOS  DO  PARÁ,  SANTA

CATARINA, DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL E SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

NO DISTRITO FEDERAL E DOS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DO ESTADO DO PARÁ – SICOOB CREDIJUSTRA (fls. 1241-1386).

6. Encaminhado  o  processo  para  a  Secretaria  de  Orçamento  e  Finanças

(SECOF), para fins de avaliação do disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso II do item 10 do

edital, manifestou-se aquela Secretaria (fl. 1393) informando, em síntese, que:

“(...)  todas  Instituições  Bancárias  apresentaram  a  Certidão  de  regularidade  de
funcionamento  emitida  pelo  Banco  Central,  a  exceção  das  Cooperativas  Sicredi
Ajuris e Sicoob Justiça, para as quais emitimos as referidas Certidões juntadas às
folhas 1391-1392.
(...) as Cooperativas Sicredi Ajuris, Sicoob Justiça e Sicoob Credijustra indicaram a
instituição bancária responsável pelo processamento dos pagamentos. (...)”

7. Conforme esclarecido,  a SECOF diligenciou  na juntada do documento de

autorização de funcionamento emitida pelo Banco Central relativas às Cooperativas Sicredi -

Ajuris e Sicoob – Justiça (fls. 1391-1392). De notar que tais documentos são acessáveis via

sítio eletrônico do Banco Central do Brasil.

8. Consoante planilha (check list) juntada na fl. 1.411, os demais documentos

necessários ao regular credenciamento exigidos no item 10 do edital foram devidamente

verificados  e  analisados,  nas  respectivas  folhas  indicadas  em  referido  documento,

merecendo as seguintes considerações, quanto aos documentos apresentados:

a) o  Banco  do  Brasil  S/A apresentou  a  certidão  de  regularidade  com  a

Fazenda  Federal  que  consta  nos  documentos  que  se  encontram  arquivados  na

Coordenadoria  de  Licitações  e  Contratos  deste  Regional  (devidamente  rubricado  pelos

presentes a sessão de recebimento de envelopes). No entanto, quando da digitalização dos

documentos para juntada no processo eletrônico, tal documento deixou de ser anexado,

sendo que vai agora juntado ao processo na fl. 1394;

b) o Banco Itaú Unibanco S.A não apresentou a Certidão Negativa Estadual.

Em que pese o Banco ter encaminhado os documentos das fls. 1387-1389, esta Comissão

efetuou diligência junto ao SICAF constatando a regularidade, conforme documento juntado

à fl. 1398.
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c) quanto aos documentos juntados pelo Banco Bradesco S.A. (fls. 470-526),

temos a considerar que, em que pese a certidão apresentada registre a distribuição de uma

ação de recuperação judicial - proc. 1041738-49.2017.8.26.0100, da 1ª Vara de Falências e

Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo, o próprio documento informa

que a certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi

pesquisado figura como autor(a). Na sequência, a cópia da petição inicial juntada referente

à ação indicada na referida certidão esclarece que o banco figura como credor hipotecário

de  um contrato  de  financiamento  de imóvel  (fls.  473-476).  Correta,  pois,  a  informação

constante  na  declaração  de  fl.  470,  sendo  a  certidão  apresentada  na  fl.  471  apta  a

demonstrar o atendimento ao disposto na alínea “a” do inciso III do item 10 do edital, e;

d) esta Comissão procedeu consulta aos cadastros referidos no subitem 10.3

do  edital,  sendo  que  nada  constou  em relação  aos  bancos  credenciantes  no  cadastro

SICAF  (fls.  1395-1401)  e  no  Cadastro  Nacional  de  Condenações  Cíveis  por  Atos  de

Improbidade Administrativa,  mantida pelo Conselho Nacional de Justiça (fls.  1402-1410).

Também não  constou  nenhum apontamento  na  verificação  efetuada  junto  ao  Cadastro

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS.

9. Registre-se  que  os  documentos  juntados  após  a  sessão  de  entrega  dos

documentos,  referidos nos itens 6 e 7 e na alínea “b”  do item 8,  supra,  não macula o

presente  procedimento,  eis  que  tais  diligências  foram  efetuadas  mediante  consulta

eletrônica, sendo, portanto, informações públicas. Ademais, o subitem 7.7.1 do edital dispõe

que eventual falha na documentação poderia ser complementada, com abertura de prazo

para  tal.  No  caso,  entende-se  desnecessária  a  concessão  de  tal  prazo,  eis  que  a

complementação dos documentos restou possível com uma simples consulta, via eletrônica,

nos  sítios  dos  órgãos  referidos.  Em  razão  disso,  decide  esta  Comissão  por  aceitar  a

complementação  ora  processada,  seja  pela  economia  de  tempo  daí  decorrente,  seja

economia processual, ou, até mesmo, por economia de recursos, por evitar publicações e

diligências desnecessárias.

10. Por  todo  o  exposto,  considerando  os  termos  da  manifestação  da  área

técnica,  as  diligências  realizadas  e  a  análise  de toda documentação  apresentada,  esta

Comissão decide por declarar habilitadas as seguintes Instituições Bancárias de Crédito –

IBC, considerando-as aptas para se credenciarem 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:  COOPERATIVA DE  ECONOMIA E  CRÉDITO  MÚTUO  DOS  JUÍZES  DO  RIO

GRANDE  DO  SUL  -  SICREDI  AJURIS  RS;  BANCO  BRADESCO  S/A;  BANCO
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SANTANDER (BRASIL)  S.A;  BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A –

BANRISUL;  ITAÚ UNIBANCO S.A;  COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO

DOS SERVIDORES DO PORDER JUDICIÁRIO DO RGS – SICOOB JUSTIÇA;  CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL;  BANCO DO BRASIL S/A, e;  COOPERATIVA DE ECONOMIA E

CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES E MEMBROS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E

MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  TRABALHO  NO  TERRITÓRIO  NACIONAL,  DO  PODER

JUDICIÁRIO FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NOS ESTADOS DO PARÁ,

SANTA CATARINA,  DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL E  SUPERIOR TRIBUNAL

MILITAR NO DISTRITO FEDERAL E DOS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS

MILITAR DO ESTADO DO PARÁ – SICOOB CREDIJUSTRA.

Porto Alegre, 24 de agosto de 2017.

GEOVANE DUTA DE SOUZA
Coordenador da Comissão Permanente de Licitações

CIRO LUIZ STEPHANINI                           DELCIO ANTONIO MORETTI
   Membro da CPL- Substituto                                             Membro da CPL - Substituto


