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De : EDINEIA ROSA CECILIO
<edineia.cecilio@bradesco.com.br>

Assunto : RES: AUDIÊNCIA PÚBLICA DIA 23/05 - GOVERNO
DO ESTADO DA PARAÍBA - PB

Para : 'gelic11@centraldecompras.pb.gov.br'
<gelic11@centraldecompras.pb.gov.br>

Cc : RICHARD JOSE SCHWENGBER
<richard.schwengber@bradesco.com.br>, ALYNE
FELIPE TEIXEIRA ORTEGA
<alyne.ortega@bradesco.com.br>, DAIANE
CASTANHARO
<daiane.castanharo@bradesco.com.br>, FLAVIO
GOMES FRAGOSO DE ALBUQUERQUE
<flaviof.albuquerque@bradesco.com.br>, GLEISE
DE AVILA ALMEIDA CANELA
<gleise.canela@bradesco.com.br>, GRAZIELE
BRONZERRE RODILHA
<graziele.rodilha@bradesco.com.br>, MICHELLE DE
LIMA SOARES GARDEZANI
<michelle.gardezani@bradesco.com.br>, THAIS DE
SOUZA GREGORIO ALTAREJO
<thais.gregorio@bradesco.com.br>, THAMIRES
CORREA SILVA
<thamires.c.silva@bradesco.com.br>, THAYNA DE
LIMA BANDEIRA
<thayna.bandeira@bradesco.com.br>, YAN
GUSTAVO MEIRELLES DE SOUZA
<yan.m.souza@bradesco.com.br>, ELIETE
MACHADO <eliete.machado@bradesco.com.br>

Zimbra gelic11@centraldecompras.pb.gov.br

RES: AUDIÊNCIA PÚBLICA DIA 23/05 - GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - PB

qua, 18 de mai de 2022 10:42

Ao
Governo do Estado da Paraíba – PB
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO Gerência Executiva de Licitação –
GELIC  
Audiência Pública – processo n.º 30.000.012549.2021
 
 
Objeto: “...OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PAGAMENTO DE FORNECEDORES DO
ESTADO: Pagamento, com exclusividade, de salários, proventos e vencimentos, aposentadorias, pensões e similares,
de servidores ou empregados públicos ativos, inativos e pensionistas, da administração direta e indireta; e do
pagamento dos fornecedores, bens, serviços e insumos, da administração direta e indireta...”.
 
 
Retificamos as perguntas de n.ºs  10, letra “c” e 12, letra “a” conforme abaixo:
10) Quanto aos itens 8.14.1 e 8.14.1.1 do Temo de Referência - DO RECADASTRAMENTO PARA ATIVOS,
INATIVOS E PENSIONISTAS, pedimos informar:
c) O recadastramento dos servidores ativos, inativos e pensionistas será realizado apenas no primeiro e no
Terceiro ano do contrato?  E a Prova de vida dos servidores inativo no decorrer dos próximos anos do contrato?
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12)  Quanto aos itens 8.14.2 e 8.14.2.1 que dispõe “...PROVA DE VIDA PARA INATIVOS E
PENSIONISTAS...8.14.2.1. O Contratado realizará anualmente, a partir do segundo ano de contrato, a comprovação de
vida dos inativos e pensionistas, sem ônus adicional para o Contratante...”, pedimos informar:
a) A prova de vida dos servidores inativos e pensionistas poderá ser realizado no segundo, quarto e quinto
ano do contrato, considerando a realização dos recadastramentos no outros anos?  
 
 
BANCO BRADESCO S/A
4864-P/Departamento Bradesco Poder Público
Licitações e Contratos
Edinéia Rosa Cecílio
Tel.: (11)3684-7140 R: 47140 Fax: (11)3684-4861
edineia.cecilio@bradesco.com.br
 
Classificação: CONFIDENCIAL
"O acesso ao conteúdo desta mensagem está autorizado, exclusivamente, aos destinatários contidos neste
e-mail. A necessidade de reprodução desta mensagem a pessoas não enquadradas deve ser autorizada
pelo Gestor da Informação. Para identificá-lo, contate o remetente"
 
De: EDINEIA ROSA CECILIO 

 Enviada em: quarta-feira, 18 de maio de 2022 10:12
 Para: 'gelic11@centraldecompras.pb.gov.br' <gelic11@centraldecompras.pb.gov.br>

 Cc: RICHARD JOSE SCHWENGBER <richard.schwengber@bradesco.com.br>; ALYNE
FELIPE TEIXEIRA ORTEGA <alyne.ortega@bradesco.com.br>; DAIANE CASTANHARO
<daiane.castanharo@bradesco.com.br>; FLAVIO GOMES FRAGOSO DE ALBUQUERQUE
<flaviof.albuquerque@bradesco.com.br>; GLEISE DE AVILA ALMEIDA CANELA
<gleise.canela@bradesco.com.br>; GRAZIELE BRONZERRE RODILHA
<graziele.rodilha@bradesco.com.br>; MICHELLE DE LIMA SOARES GARDEZANI
<michelle.gardezani@bradesco.com.br>; THAIS DE SOUZA GREGORIO ALTAREJO
<thais.gregorio@bradesco.com.br>; THAMIRES CORREA SILVA
<thamires.c.silva@bradesco.com.br>; THAYNA DE LIMA BANDEIRA
<thayna.bandeira@bradesco.com.br>; YAN GUSTAVO MEIRELLES DE SOUZA
<yan.m.souza@bradesco.com.br>

 Assunto: AUDIÊNCIA PÚBLICA DIA 23/05 - GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - PB
 

João Pessoa - PB, 18 de maio de 2022.
 
Ao
Governo do Estado da Paraíba – PB
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO Gerência Executiva de Licitação –
GELIC  
Audiência Pública – processo n.º 30.000.012549.2021
 
 
Objeto: “...OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PAGAMENTO DE FORNECEDORES DO
ESTADO: Pagamento, com exclusividade, de salários, proventos e vencimentos, aposentadorias, pensões e similares,
de servidores ou empregados públicos ativos, inativos e pensionistas, da administração direta e indireta; e do
pagamento dos fornecedores, bens, serviços e insumos, da administração direta e indireta...”.

 
 
 

O Banco Bradesco S/A, com sede na Cidade de Deus, S/N, Vila Yara, Osasco/SP, CNPJ:
060.746.948/0001-12,  com o fito exclusivo de avaliar a minuta do Edital (Audiência Pública) em tela, bem como
baseado nos princípios basilares regentes da matéria e ainda no princípio da segurança jurídica, solicita o que segue:

 
 

1)        Confirmar o entendimento que serão assegurados aos beneficiários
dos créditos apenas as gratuidades previstas na Circular BACEN nº 3.338/06
(conta salário) e na Resolução CMN nº 3.919/10 (conta corrente).

 

mailto:edineia.cecilio@bradesco.com.br
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2)                  Confirmar nosso entendimento que a contratação decorrente do processo licitatório contemplará
100% dos servidores de órgãos da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional atuais e as
criadas durante a vigência Contratual.

 
3)                  Confirmar nosso entendimento que o Banco vencedor da licitação terá garantido a realização de
divulgação de produtos e serviços nas mídias internas do Governo.

 
4)                 O item 10.4 do Termo de Referência e demais passagens da minuta do edital dispõe a respeito do
início da vigência contratual a partir da data da assinatura, diante disso,
considerando que há contrato vigente com esta Instituição Financeira até
08/10/2022, pedimos informar se haverá retificação da minuta do edital
para constar que a assinatura do contrato será imediata (logo após a
licitação) e a contagem do prazo dos 60 (sessenta) meses de vigência
ocorrerá a partir de 09/10/2022.

 
5)                  Quanto ao disposto no item 13.1 do Termo de Referência da minuta do edital que dispõe “... 13.1. A
instituição financeira vencedora terá exclusividade na instalação de posto de atendimento bancário e posto de
atendimento eletrônico em imóveis ocupados pelo Estado, à exceção daquele existente na
Fundação Espaço Cultural da Paraíba – FUNESC...”, pedimos confirmar
nosso entendimento que a estrutura existente atualmente de outra
Instituição Financeira diversa da Instituição Financeira vencedora do
certame não poderá ter novos espaços cedidos para instalação de outras
estruturas, nem terá o espaço existente ampliado.

 
6)                  Confirmar nosso entendimento que o Banco contratado terá exclusividade na
instalação de estrutura de atendimento (Agência, Posto de Atendimento Bancário, Posto
de Atendimento Eletrônico e ou corresponde bancário) em todas as dependências do Governo abarcada pela
licitação durante a vigência do contrato, observada a exceção do disposto no item 13.1 do Termo de Referência
mencionado na pergunta anterior.

 
7)                  O item 13.1.17 do Termo de Referência da minuta do Edital dispõe que “... fica assegurado ao
Contratado a prerrogativa, durante toda a vigência do contrato e sem ônus adicional, de ser agente
credenciado para oferecer aos servidores empréstimos consignados em folha de pagamento, cujos
procedimentos estão previstos em regulamento específico do PODER EXECUTIVO DO ESTADO DA
PARAÍBA...”, pedimos confirmar nosso entendimento que o Banco
contratado ficará dispensado do pagamento de custos referente ao
processamento do consignado ao Governo a exemplo do contido no
Decreto n.º 39.015/2019.

 
8)                 Considerando o disposto no item 13.1.6 do Termo de Referência da minuta do edital e demais
passagens que dispõe “...manter o histórico dos pagamentos de pessoal pelo período de vigência do contrato,
fornecendo informações quando solicitadas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para os
pagamentos realizados nos últimos 60 (sessenta) dias e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para os
realizados em períodos superiores ao anteriormente referido. Findo o contrato, os arquivos
deverão ser fornecidos ao PODER EXECUTIVO DO ESTADO DA PARAÍBA
em até 15 (quinze) dias úteis ....”considerando que mensalmente já é encaminhado arquivo
contendo resultado do processamento da folha (arquivo retorno),
pedimos confirmar nosso entendimento que o Banco estará desobrigado
de apresentar ao final do contrato todos os arquivos.

 
9)                  Quanto ao disposto no item 13.1.10 do Termo de Referência que dispõe que o Contratado deverá
“...enviar ao PODER EXECUTIVO DO ESTADO DA PARAÍBA, em até 30 dias úteis após o
primeiro pagamento, em layout definido por este, arquivo de dados
eletrônico contendo as informações cadastrais dos SERVIDORES e
PENSIONISTAS capturadas quando da realização inicial da abertura das
contas correntes...”, pedimos confirmar nosso entendimento que caso o vencedor do certame seja o
atual prestador de serviços, este estará dispensado do envio do arquivo mencionado.
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10)               Quanto aos itens 8.14.1 e 8.14.1.1 do Temo de Referência - DO RECADASTRAMENTO PARA
ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS, pedimos informar:

 
a)      Podemos considerar que o processo de recadastramento será constituído pela conferencias,

correção/complemento ou ratificação de informações sobre o servidor como “nome completo, filiação,
nacionalidade, data e local do nascimento, sexo, estado civil, documento de identificação (tipo, número,
 data de emissão e órgão expedidor) e número de inscrição no Cadastro  de Pessoas Físicas – CPF?
 

b)     Os processos de recadastramento poderá ser realizado de acordo com o mês de aniversário do servidor,
entre os dias 11 a 25, considerando que nesses dias já foram realizados os pagamento de contas de
consumo, folha de pagamento e pagamento de beneficiário do INSS, para evitar acúmulos de clientes nos
dias de picos nas agências?
 

c)      O recadastramento dos servidores ativos, inativos e pensionistas será realizado apenas no primeiro e no
segundo ano do contrato?  E a Prova de vida dos servidores inativo no decorrer dos próximos anos do
contrato?

 
d)     O atendimento para a realização do recadastramento poderá ser direcionado também, mas não

obrigatoriamente para a agência mantenedora da conta salário do servidor?
 

e)      O recadastramento será realizado em qualquer agência dentro do território nacional, correto?  
 

f)       ü  Para os processos de recadastramento a contratada atenderá, inclusive, aos servidores com
portabilidade correto?
 

g)      Haverá   bloqueio do credito do salário, se o servidor não comparecer no período previsto para a
realização do processo de recadastramento? O bloqueio será efetuado pelo Contratante correto?
 

h)      O processo de recadastramento será também realizado por representante legal?
 

i)        Considerando que o atendimento de recadastramento é realizado apenas em agências em território
nacional, o processo para servidores domiciliados no exterior poderá ser realizado com o
comparecimento de representante legal munido de documentos de identificação do servidor e do
representante, em agências de território nacional?  

 
11)                Quanto ao item 8.14.1.2. Termo de Referência que dispo “...Para o recadastramento, o Contratante
enviará, em arquivo digital único (contemplando informações da Administração Direta e Indireta), os dados
cadastrais disponíveis em sua base de dados, os quais deverão ser validados, atualizados ou complementados
pelo Contratado, mediante documentação apresentada pelos beneficiários...”, pedimos informar:

 
a)      O leiaute de troca de informações (arquivo remessa e retorno), considerando que já temos expertise neste

processo, poderá ser em  leiaute próprio da Contratada  para  troca de informações eletrônicas  de dados ?
 
b)      Para as trocas/transmissão dos arquivos eletrônicos para as execuções do processo de recadastramento, a

Contratada poderá utilizar aplicativo próprio por meio da Internet ?
 

c)         O  leiaute do arquivo retorno poderá ser o padrão da contratada e no mesmo formato do arquivo
remessa?

 
d)        A divulgação realizada pela contratada, poderá ser realizada internamente por meio de cartazes afixados

em suas agências e disponibilização de mensagens nas maquinas de auto atendimento?
 

e)        A contratante emitira normativo (instrução Normativa, Decreto ou Portaria), sobre a obrigatoriedade de
o servidor comparecer ao banco para realizar o recadastramento?

 
f)       O processo de recadastramento será realizado de forma presencial, com a presença do servidor física dos

servidores nas dependências/agências da contratada para a apresentação dos documentos de identificação
correto?

 
12)               Quanto aos itens 8.14.2 e 8.14.2.1 que dispõe “...PROVA DE VIDA PARA INATIVOS E
PENSIONISTAS...8.14.2.1. O Contratado realizará anualmente, a partir do segundo ano de contrato, a
comprovação de vida dos inativos e pensionistas, sem ônus adicional para o Contratante...”, pedimos informar:
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a)      A prova de vida dos servidores inativos e pensionistas poderá ser realizado no segundo, terceiro e quinto ano
do contrato, considerando a realização dos recadastramentos no outros anos?  

 
b)      A   Prova de vida poderá ser realizado de acordo com o mês de aniversário do servidor, entre os dias 11 a

25, considerando que nesses dias já foram realizados os pagamentos de contas de consumo, folha de
pagamento e pagamento de beneficiário do INSS, para evitar acúmulos de clientes nos dias de picos nas
agências?

 
c)      ü  O atendimento para a realização da  prova de vida poderá ser direcionado também, mas não

obrigatoriamente  para a agência mantenedora da conta salário do servidor?
 
d)      A prova de vida poderá ser realizada em qualquer agência dentro do território nacional, correto?

 
e)      Para o processo prova de vida a contratada atenderá, inclusive, aos servidores com portabilidade correto?

 
f)       Haverá   bloqueio do credito do salário, se o servidor não comparecer no período previsto para a

realização do processo de prova de vida? O bloqueio será efetuado pelo Contratante correto?
 

g)      O processo de prova de vida poderá ser realizado por representante legal?
 

h)      Considerando que o atendimento de prova de vida é realizado apenas em agências em território nacional,
o processo para servidores domiciliados no exterior poderá ser realizado com o comparecimento de
representante legal munido de documentos de identificação do servidor e do representante, em agências
de território nacional?  
 

i)        A divulgação realizada pela contratada, poderá ser realizada internamente por meio de cartazes afixados
em suas agências e disponibilização de mensagens nas maquinas de autoatendimento?
 

j)        ü  A contratante emitira normativo (instrução Normativa, Decreto ou Portaria),  sobre a obrigatoriedade
de o servidor comparecer ao banco para realizar a prova de vida?

 
 

13)               Quanto ao item 8.14.2.1.1. do Termo de Referência que dispõe “...o inativo ou pensionista deverá
realizar procedimento de prova de vida, via sistema eletrônico próprio da Instituição Financeira e com
apresentação de documento de identificação com foto emitido nos últimos cinco anos, junto ao Contratado,
que emitirá comprovante de operação específica...”, pedimos informar:

 
a)      O processo de prova de vida poderá ser realizado de forma presencial, com a presença do servidor física

dos servidores nas dependências/agências da contratada para a apresentação dos documentos de
identificação?

 
14)               Item 8.14.2.2. do Termo de Referência que dispõe “...O Contratado enviará relatório mensal ao
Contratante, contendo a relação dos inativos e pensionistas que efetuaram a comprovação de vida.

 
a)      Para a realização de prova de vida, o contratante enviará arquivo magnético, no leiaute padrão da

Contratada, contendo os dados dos servidores selecionados para o processo correto? O leiaute de troca de
informações (arquivo remessa e retorno), considerando que já temos expertise neste processo, poderá ser
em leiaute próprio da Contratada para troca de informações eletrônicas de dados?
 

b)      Para as trocas/transmissão dos arquivos eletrônicos para as execuções dos processos de Prova de Vida, a
Contratada poderá utilizar aplicativo próprio por meio da Internet?
 

c)      ü  O  leiaute do arquivo retorno poderá ser o padrão da contratada e no mesmo formato do arquivo
remessa?

 

 

 
Solicitamos que as respostas sejam encaminhadas via e-mail: edineia.cecilio@bradesco.com.br;
alyne.ortega@bradesco.com.br; gleise.canela@bradesco.com.br;
michelle.gardezani@bradesco.com.br; graziele.rodilha@bradesco.com.br;
richard.schwengber@bradesco.com.br; ou pelo fax nº (11) 3684-4861.
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BANCO BRADESCO S/A
4864-P/Departamento Bradesco Poder Público
Licitações e Contratos
Edinéia Rosa Cecílio
Tel.: (11)3684-7140 R: 47140 Fax: (11)3684-4861
edineia.cecilio@bradesco.com.br
 
Classificação: CONFIDENCIAL
"O acesso ao conteúdo desta mensagem está autorizado, exclusivamente, aos destinatários contidos neste
e-mail. A necessidade de reprodução desta mensagem a pessoas não enquadradas deve ser autorizada
pelo Gestor da Informação. Para identificá-lo, contate o remetente"
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AVISO LEGAL 
...Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, 
podendo conter informação confidencial e/ou legalmente privilegiada. Se você não for 
destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, 
distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta 
mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, 
pedimos que nos retorne este E-Mail, promovendo, desde logo, a eliminação do seu 
conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. Fica desprovida de 
eficácia e validade a mensagem que contiver vínculos obrigacionais, expedida por quem 
não detenha poderes de representação. 
LEGAL ADVICE
...This message is exclusively destined for the people to whom it is directed, and it can 
bear private and/or legally exceptional information. If you are not addressee of this 
message, since now you are advised to not release, copy, distribute, check or, otherwise, 
use the information contained in this message, because it is illegal. If you received this 
message by mistake, we ask you to return this email, making possible, as soon as 
possible, the elimination of its contents of your database, registrations or controls 
system. The message that bears any mandatory links, issued by someone who has no 
representation powers, shall be null or void.


