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Pregoeiro do Governo do Estado da Paraíba/PB 

 

Audiência Pública – Pregão Presencial nº 082/2022 – Processo nº 30.000.012549.2021 

 

A Instituição Financeira BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, pessoa jurídica de direto 

privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42, com sede na na Avenida 

Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041 - CJ 281, Bloco A, Cond. Wtorre JK – Vila Nova Conceição 

- São Paulo - SP - CEP 04543-011, vem perante a Vossa Senhoria, em atenção ao certame ora 

mencionado, apresentar seu PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS, pelas razões abaixo expostas: 

 

1.  No item 9.2.5 do edital onde é versado sobre a qualificação técnica das licitantes é dito na 

alínea a.1 que serão aceitos apenas atestados de capacidade técnica enviados conjuntamente 

com o contrato que lhe deu origem, todavia trata-se de demasiado formalismo, tendo em 

vista que o atestado por si só já tem o poder de comprovar o solicitado no item, pedimos 

que seja desconsiderada a passagem. 

 

2. Para o gerenciamento e processamento da folha de pagamento faz-se necessário que sejam 

abertas contas salário para os servidores, sendo facultado por eles a eventual abertura de 

conta corrente, relação que independe deste Ilustre Governo, sendo assim pedimos 

desconsiderar o disposto no item 4.1 do Anexo A do Termo de Referência, que prevê crédito 

salarial em conta corrente dos servidores. 

 
3. Ainda sobre recebimento em conta dos servidores, tendo em vista que serão abertas contas 

salário, e que os servidores poderão optar por eventual portabilidade de seus ganhos em 

outras Instituições Financeiras, pedimos que a passagem do item 4.2 do Anexo A do Termo 

de Referência seja desconsiderada, considerando que caso o pagamento dos servidores sejam 

recebidos em Instituição diversa a vencedora da licitação o contrato poderá vir a ficar 

desequilibrado economicamente. 

 
4. O item 7.3 do Anexo A do Termo de Referência prevê que o banco deverá em até 15 dias 

úteis após o primeiro pagamento enviar arquivo contendo informações sobre a conta dos 

servidores, está correto o entendimento de que as informações serão sobre a conta salário 

dos servidores, e ainda que as informações irão respeitar a Lei Complementar nº 105/01 e 

demais legislações pertinentes? 

 



 
  

5. Considerando que todo o Processamento e Gerenciamento da Folha será feito na sede desta 

Instituição Financeira em São Paulo), onde está toda a tecnologia e pessoal necessário para 

tal, pedimos ratificar nosso entendimento de que poderemos instalar a Unidade Gestora do 

Contrato no domicílio da Sede. 

 
6.  Está correto o entendimento de que os relatórios periódicos previstos no item 13.1.7 do 

Anexo A do Termo de Referência respeitarão a Lei de Sigilo Bancário, não sendo necessário 

envio de dados de agência e conta corrente? 

 
7. No item 13.1.9 do Anexo A do Termo de Referência temos a obrigatoriedade de a Instituição 

Financeira devolver eventuais valores creditados em conta após o óbito do servidor, está 

correto o entendimento que esta restituição será feita respeitando o artigo 36 da Lei Federal 

nº 13.846/19? 

 
8. Pedimos que seja enviada a Minuta do Contrato. 

 
 

São os breves questionamentos. 

Diante do exposto, aguardamos as respostas quanto ao questionamento elaborado acima. 

 

São Paulo/SP, 24 de maio de 2022 

 

 

               

E-mail: glaucia.feitosa@santander.com.br   

  

 


