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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 SANTANDER (BRASIL) S/A 

 

Trata-se de Pedido de Esclarecimentos em sede de Audiência Pública do Pregão 

Presencial 082/2022, 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 foi 

encaminhado para o e-mail desta comissão de licitação no dia 24/05/2022. 

 

II - DOS QUESTIONAMENTOS 

 

O Banco Santander (Brasil) S/A, CNPJ: 90.400.888/0001-42 realizou os seguintes 

questionamentos: 

 

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 
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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? 
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 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. 

 

III - DAS RESPOSTAS 

 

1) Informamos que o 9.2.5 da minuta do edital foi retificado, passando a constar a 

seguinte redação: 

 

9.2.5. Relativos à Qualificação Técnica: 

a. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em 

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta 

licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestado(s) 

fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

a.1. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua 

atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato 

social vigente; 

a.2. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato 

ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se 

firmado para ser executado em prazo inferior.  

a.3. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo 

do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de 

forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de 

comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, 

nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.  

a.4. o licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados apresentados.  

a.5. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da 

matriz ou da filial da empresa licitante; 

 

8) Segue em anexo cópia da minuta do contrato. 
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Tendo em vista que os questionamentos 2 a 7 referem-se à quesitos técnicos relativos ao 

Termo de Referência, estes foram encaminhados à Diretoria Executiva de Recursos 

Humanos – DEREH, setor responsável pela elaboração do documento questionado, por 

meio do Ofício Nº SAD-OFN-2022/03191, para manifestação.  

 

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

Despacho Nº SAD-DES-2022/16071, que passamos a relatar: 

 

 

2) Será mantido o que consta no Termo de Referência, item 4.1 do Anexo A 

do Termo de Referência, considerando que é o servidor que opta pela conta 

corrente, terá as garantias asseguradas pelas Resolução nº 3.424/2008 do 

Conselho Monetário Nacional. 

 

3) Entendemos que o item 4.2 do Anexo A do Termo de Referência, deverá 

ser mantido, na forma que consta o referido documento. 

 

4) Deve-se manter o que está previsto no Termo de Referência. 

 

5) Deverá ter uma unidade da Instituição Financeira, ganhadora do certame, 

com poder decisório no município de João Pessoa. 

 

6) Deve-se manter o que está previsto no item 13.1.7 do anexo A do Termo 

de Referência, tendo em vista, que não há a quebra do sigilo bancário, pois a 

solicitação não é referente as informações da movimentação bancária.  

 

7) De acordo, com o que está previsto no art. 36 da Lei nº 13.846/2019, bem 

como, o que está previsto na Medida Provisória nº 1.106/2022. 
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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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