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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

PROCESSO Nº 30.000.012549.2021 

PREGÃO PRESENCIAL nº 082/2022 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA  

Órgão Requisitante: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO / ENCARGOS 

GERAIS. 

Empresa: BANCO BRADESCO S/A 

 

Trata-se de Pedido de Esclarecimentos formulado em sede de Audiência Pública, que 

tem por objeto a contratação de Instituição Financeira para prestação dos serviços de 

pagamento, com exclusividade, de salários, proventos e vencimentos, aposentadorias, 

pensões e similares, de servidores ou empregados públicos ativos, inativos e 

pensionistas e do pagamento dos fornecedores, bens, serviços e insumos da 

Administração Direta e Indireta, do Poder Executivo do Estado da Paraíba, destinado a 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO / ENCARGOS GERAIS, 

formulado pela empresa BANCO BRADESCO S/A. 

 

I - DA TEMPESTIVIDADE 

 

Considerando que a audiência pública foi realizada em 23/05/2022, e que o prazo fixado 

para recebimentos de dúvidas, sugestões e críticas sobre o evento ou sobre as 

especificações dos produtos era de até 02 (dois) dias úteis após a realização do evento, 

resta demonstrado a TEMPESTIVIDADE da presente solicitação, uma vez que este foi 

encaminhado para o e-mail desta equipe de pregão no dia 18/05/2022. 

 

II - DOS QUESTIONAMENTOS 

 

A Empresa solicitante Banco Bradesco S/A, CNPJ: 060.746.948/0001-12 realizou os 

seguintes questionamentos: 
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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). 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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 Terceiro 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) 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 
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(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: 

 

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? 
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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) 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) 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 
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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) O leiaute do arquivo retorno poderá ser o padrão da contratada e no 

mesmo formato do arquivo remessa? 

 

III - DAS RESPOSTAS 

 

Tendo em vista tratar-se de questionamentos técnicos relativos ao Termo de Referência, 

estes foram encaminhados a Diretoria Executiva de Recursos Humanos – DEREH, setor 

responsável pela elaboração do documento questionado, por meio do Ofício Nº SAD-

OFN-2022/03035. 

 

Em resposta aos questionamentos a DEREH emitiu o posicionamento atinente, por meio 

do Despacho Nº SAD-DES-2022/15109, o qual passamos a relatar. 
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1) De acordo com Anexo A (Manual de procedimentos Operacionais da 

Folha de Pagamento), do Termo de Referência, no dispositivo 10 que versa 

sobre procedimento específico de conta corrente, o dispositivo 10.3 ao 

dispositivo 10.3.11, garante aos servidores e pensionistas a isenção de 

tarifas, taxas ou encargos de qualquer natureza dentro das normas 

estabelecidas no art. 6º da resolução 3.424/2006 do Conselho monetário 

Nacional e da Circular nº3.338/06 – Banco Central, que descrimina todas as 

regras de benefícios aos servidores. 

 

2) A contratação decorrente do processo licitatório comtemplará os 

servidores pertencentes aos Órgãos que estão relacionados no Anexo E do 

Termo de Referência. 

 

3) Todas as obrigações e direitos da Instituição Financeira vencedora do 

certame estão contidas no Termo de Referencia. 

 

4) Como o processo licitatória tem várias fases, não tem como mensurar a 

data de finalização do certame, porém, será respeitado o prazo de vigência 

do contrato atual. 

 

5) A exclusividade nos imóveis ocupados pelo Estado é para a Instituição 

Financeira vencedora do certame, conforme descrito no item 13.1 do Termo 

de Referência. 

 

6) Conforme dito no dispositivo anterior “5”, a exclusividade nos imóveis 

ocupados pelo Estado é para a Instituição Financeira vencedora do certame, 

conforme descrito no item 13.1 do Termo de Referência. 

 

7) O objeto do Termo de Referência não trata de operacionalização referente 

ao processamento do consignado, para tanto, existe legislação específica. 

 

8) A Instituição Financeira vencedora do certame, deverá cumprir o disposto 

no item 13.1.6 do Anexo A do Termo de Referência. 

 

9) Deverá ser respeitado o disposto no item 13.1.10 do Anexo A do Termo de 

Referência, na integralidade. 

 

10 –  
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a) No Termo de Referência, item: 8.14.1.1 e 8.14.1.2, prevê as condições em 

que a contratada realizará o recadastramento dos servidores Ativos, Inativos 

e Pensionistas, no inicio da execução dos serviços. 

 

b) Como dito no dispositivo anterior, no Termo de Referência, item: 8.14.1.1 

e 8.14.1.2, prevê as condições em que a contratada realizará o 

recadastramento dos servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, no inicio da 

execução dos serviços. 

 

c) Como explanado anteriormente, o recadastramento será realizado no 1º 

ano do contrato, no início da execução dos serviços a prova de vida será 

feita anualmente, após o 1º ano do contrato, de acordo com os itens 8.14.2 e 

8.14.2.1, do Termo de Referência. 

 

d) O recadastramento poderá ser feito em qualquer agência, independente 

da agência em que o servidor mantenha a conta salário. 

 

e) O recadastramento poderá ser feita em qualquer agência da Instituição 

Financeira vencedora do certame, sem limite territorial. 

 

f) Sim. 

 

g) Sim. 

 

h) Sim. 

 

i) Conforme dito anteriormente, o recadastramento poderá ser feita em 

qualquer agência da Instituição Financeira vencedora do certame, sem 

limite territorial. 
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a) Não, o layout deverá ser o mesmo padrão do Governo do Estado. 

 

b) Não, o layout deverá ser o mesmo padrão do Governo do Estado. 

 

c) Não, o layout deverá ser o mesmo padrão do Governo do Estado. 
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d) Sim. 

 

e) Sim. 

 

f) Sim. 
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a) Como dito anteriormente, deverá ser feita anualmente, a partir do 2º ano 

do contrato, conforme o item 8.14.2. 

 

b) Como dito no dispositivo anterior, no Termo de Referência, item: 8.14.1.1 

e 8.14.1.2, prevê as condições em que a contratada realizará o 

recadastramento dos servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, no inicio da 

execução dos serviços. 

 

c) O recadastramento poderá ser feita em qualquer agência da Instituição 

Financeira vencedora do certame, sem limite territorial. 

 

d) O recadastramento poderá ser feita em qualquer agência da Instituição 

Financeira vencedora do certame, sem limite territorial. 

 

e) Sim. 

 

f) Sim. 

 

g) Sim 

 

h) O recadastramento poderá ser feita em qualquer agência da Instituição 

Financeira vencedora do certame, sem limite territorial. 

 

i) Sim 

 

j) Sim. 
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a) Sim. 
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a) Não, o layout deverá ser o mesmo padrão do Governo do Estado. 

 

b) Não, o layout deverá ser o mesmo padrão do Governo do Estado. 

 

c) Não, o layout deverá ser o mesmo padrão do Governo do Estado.  

 

IV - DA CONCLUSÃO 

 

Esclarecidos os questionamentos, e sem nada mais a evocar, solicitamos que acessem o 

site www.centraldecompras.pb.gov.br para acompanhamento. 

 

João Pessoa, 07 de junho de 2022. 

 

 

 

 

Diego de Almeida Santos 

Pregoeiro 

 

 

 

 

João Cláudio Araújo Soares 

Gerente Executivo de Licitação 

http://www.centraldecompras.pb.gov.br/
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