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RESPOSTA

 

PROCESSO N°       : 21.0.000000243-4
ASSUNTO               : Resposta - Pedido de Esclarecimento
1. Vem ao exame desta Comissão o pedido de esclarecimento do Pregão Eletrônico nº 18/2021, cujo objeto é a
Contratação de instituição financeira, autorizada pelo Banco Central do Brasil, em caráter de exclusividade, para
prestação de serviços de pagamento da folha salarial e outras indenizações aos membros e servidores da Defensoria
Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO), bem como possíveis beneficiários que vierem a ser admitidos pela
administração.
1.1 Como o pedido de esclarecimento envolvia questionamento técnico da contratação, exceto para o questionamento
16, foi remetido e-mail ao setor responsável pela elaboração do Termo de Referência para pronunciamento, o que foi
feito conforme respostas expostas abaixo:
 
QUESTIONAMENTOS e RESPOSTAS:
 
O Banco Bradesco S/A, com sede na Cidade de Deus, S/N, Vila Yara, Osasco/SP, CNPJ: 060.746.948/0001-12, por
seus representantes subscritores do presente, com o fito exclusivo de avaliar o certame em tela, bem como baseado nos
princípios basilares regentes da matéria e ainda no princípio da segurança jurídica, solicita o que segue:
1)  Considerando o Contrato atualmente vigente com esta Instituição Financeira, cujo vencimento ocorrerá em 05 de
setembro de 2021, pedimos confirmar nosso entendimento que o contrato decorrente deste certame terá sua vigência
contada à partir de 05/09/2021.
Resp.: Sim.
 
2)  Confirmar nosso entendimento que a presente contratação contempla 100% dos servidores e membros (ativos,
inativos, aposentados, pensionistas e beneficiários) da Defensoria Pública do Estado do Tocantins. 
Resp.: Sim, exceto os inativos, aposentados e pensionistas que são pagos diretamente pelo Instituto de Gestão
Previdenciária do Estado do Tocantins – IGEPREV-TOCANTINS, nos termos do parágrafo único do art. 1º da
Lei Estadual nº 1.614, de outubro de 2005.
 
3)  Tendo em vista que os pagamentos dos salários e benefícios, nos termos da Resolução 3402, do CMN-Bacen,
deverão ocorrer por meio de crédito em conta salário, aderentes, portanto às normas do Banco Central do Brasil, e que
a abertura/movimentação da conta corrente é uma opção do servidor, todas as passagens do Edital e da minuta de
contrato que mencionam que os créditos salariais e os benefícios serão pagos por conta corrente devem ser
interpretados como crédito em conta salário? Sendo confirmado que se trata de conta salário, 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).
Resp.: De acordo com o subitem 10.49 do Termo de Referência a contratada poderá optar entre abertura de
contas salário ou conta corrente, desde que conceda a integralidade dos benefícios e isenções previstas no
Termo de Referência (subitem 4.7.1.2) e no Contrato.
Portanto os créditos salariais poderão ser feitos em ambas contas.
 
 
ESTRUTURA DE ATENDIMENTO



 
4)  Está correto o entendimento de que, durante a vigência contratual, apenas o Banco vencedor do certame será
autorizado a manter/instalar estruturas de atendimento (Agência/Posto de Atendimento Bancário/Posto de
Atendimento Eletrônico e ou correspondente bancário) em todas as dependências da Defensoria Pública do Estado do
Tocantins (Sede/Regionais/Defensorias do Estado (Órgãos de Atuação), ou seja, terá exclusividade na ocupação de
espaços?
Resp.: Sim.
 
5)  Pedimos informar se o prazo de 60 dias para instalação do PAE no edifício sede do Núcleo Regional da Defensoria
Pública em Gurupi e no edifício sede do Núcleo da Defensoria Pública em Araguaína –TO poderá ser prorrogada para
até 90 dias. 
Resp.: Sim, considerando que de acordo com o item 10.38 do Termo de Referência, a contratada deverá instalar,
no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do Termo de Permissão de Uso, cujo o prazo
para assinatura do mencionado Termo e até 30 (trinta) dias contados da assinatura do contrato.
Dessa forma o prazo total para instalação dos PAE é de 90 (noventa) dias, após assinatura do contrato.
 
FOLHA DE PAGAMENTO                                         
 
6)  Confirmar com quantos dias de antecedência a Defensoria disponibilizará os recursos financeiros para pagamento
dos servidores (floating)
Resp.: até 1 (um) dia útil antes da data do pagamento dos servidores.
 
7)  Qual a quantidade de membros e servidores lotados em cada unidade da Defensoria Pública no Estado do
Tocantins?
Resp.:

Unidades da Defensoria Pública no Estado do Tocantins Quantitativo de Membro e Servidores

ALMAS 3

ALVORADA 2

ANANAS 2

ARAGUACEMA 2

ARAGUACU 3

ARAGUAINA 64

ARAGUATINS 20

ARAPOEMA 3

ARRAIAS 3

AUGUSTINOPOLIS 7

AURORA DO TOCANTINS 3

COLINAS DO TOCANTINS 11

COLMEIA 4

CRISTALANDIA 3



DIANOPOLIS 23

FIGUEIROPOLIS 3

FILADELFIA 2

FORMOSO DO ARAGUAIA 2

GOIATINS 2

GUARAI 17

GURUPI 53

ITACAJA 2

ITAGUATINS 4

MIRACEMA DO TOCANTINS 8

MIRANORTE 5

NATIVIDADE 3

NOVO ACORDO 6

PALMAS 345

PALMEIROPOLIS 2

PARAISO DO TOCANTINS 28

PARANA 3

PEDRO AFONSO 8

PEIXE 2

PIUM 2

PONTE ALTA DO TOCANTINS 2

PORTO NACIONAL 33

TAGUATINGA 5

TOCANTINOPOLIS 19

WANDERLANDIA 3

XAMBIOA 2

TOTAL 709

  

Unidade da Defensoria Pública no Distrito Federal Quantitativo de Membro e Servidores

BRASÍLIA 7

TOTAL 7



  

TOTAL GERAL 716

 
 
8)  Pedimos nos informar se o número de servidores previsto no edital (716) corresponde a matrículas
(funcionais/pagamentos) ou a pessoas (CPF’s)? Caso se refira a matrículas, qual o número de pessoas/CPF’s?
Resp.: Corresponde ao número de pessoas/CPF´s.
 
9)  A pirâmide salarial informada está baseada no valor líquido ou bruto da folha de pagamento?
Resp.: Valor Bruto da Folha de Pagamento.
 
10)       O certame contempla os membros e servidores inativos e pensionistas?
Resp.: Não.
 
11)       Em positivo, os mesmos recebem por algum Instituto/Fundo de Previdência ou são pagos pela própria
Defensoria?
Resp.: São pagos Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins – IGEPREV-TOCANTINS.
 
a)  Caso os inativos e pensionistas recebem por Instituto/Fundo de Previdência, este assinará o contrato junto com a
Defensoria?
Resp.: Não.
 
CRÉDITO CONSIGNADO
 
12)       Pedimos nos informar se existe normativo especifico para emissão de cartão de crédito consignado aos
servidores, em sendo positivo, o Banco vencedor do certame poderá disponibilizar aos mesmos?
Resp.: Não, porém a instituição financeira poderá apresentar proposta para concessão à Defensoria Pública.
 
13) Quais instituições estão habilitadas a oferecer créditos consignados?
Resp.: Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BRB - Crédito Financiamento e Investimento S.
A.
 
14) Quais as taxas e prazos praticados pelas instituições em créditos consignados?
Resp.: A Taxa de juros praticada é: Bradesco (1,75%), Banco do Brasil (1,19%) e Caixa Econômica Federal
(1,33%)
O Prazo máximo praticado é: Bradesco (96 meses), Banco do Brasil (96 meses) e Caixa Econômica Federal (120
meses)
Obs. O BRB - Crédito Financiamento e Investimento S. A. ainda não está operando com crédito consignado na
Defensoria Pública.
                                                    
15) Qual o valor mensal de repasse de consignado aos Bancos e o valor por instituição?

CONSIGNATÁRIO VALOR DO REPASSE MENSAL PERCENTUAL %

CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 11.259,27 2,25%

BANCO DO BRASIL R$ 125.948,09 25,21%



BANCO BRADESCO R$ 362.493,61 72,54%

TOTAL R$ 499.700,97 100%

Obs. O BRB - Crédito Financiamento e Investimento S. A. ainda não está operando com crédito consignado na
Defensoria Pública.
 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
 
16)           Quanto a Regularidade Fiscal, considerando que é a Matriz do Banco que participa da licitação e firma o
Contrato, bem como,  fornece a prestação de serviços (folha de pagamento), favor confirmar nosso entendimento de
que os mesmos referem-se à sede do participante.
 
Resp.: Sim. De acordo com o subitem 9.6. do Edital, se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão
estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.
 
CONCLUSÃO
Tendo em vista a manifestação da área técnica, essa é a resposta para o pedido de esclarecimento referente ao Pregão
Eletrônico n.º 18/2021.

Documento assinado eletronicamente por DULCIRENE PEREIRA OLIVEIRA, Pregoeiro (a), em 22/07/2021,
às 08:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/verifica.php informando
o código verificador 0569540 e o código CRC 6574E4DA.
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