
13/08/2021 SEI/DPTO - 0574737 - Resposta

sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=596707&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000954&infra_hash=f4fc3ab0fc5197195c0e… 1/4

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
Quadra 502 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado - Bairro Plano Diretor Sul - CEP 77021-654 - Palmas - TO - www.defensoria.to.def.br

RESPOSTA

PROCESSO N°: 21.0.000000243-4
ASSUNTO: Resposta - Pedido de Esclarecimento - Santander

 

Versa o presente sobre resposta a pedido de esclarecimento formulado, pela empresa 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 Avenida Presidente Juscelino Kubistchek, 2041 e 2235, Bloco A, Vila Olímpia, São
Paulo – SP, CEP: 04543-011, referente ao Pregão Eletrônico nº 23/2021 (Repetição dos Pregões Eletrônicos nº 15 e 18/2021), que tem por objeto a escolha da
melhor  proposta para 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 ativos da Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO), bem como possíveis
beneficiários que vierem a ser admitidos pela administração. 

 

1.  QUESTIONAMENTOS

A empresa BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, encaminhou via e-mail, os seguintes questionamentos:
1.Favor informar nome e CNPJ dos órgãos e entidades da administração direta e indireta que fazem parte do processamento da folha de
pagamento.
 2.Os pensionistas, aposentados, servidores inativos são pagos diretamente pela entidade pública contratante ou por algum Instituto de
Previdência?
3.A entidade licitante tem legitimidade jurídica para licitar em nome dos demais órgãos e entidades da administração direta e indireta que
processarão sua folha de pagamento com a instituição financeira vencedora?
4.Caso haja mais de um CNPJ abrangido no procedimento licitatório, pedimos informar se será firmado um contrato único de prestação de
serviços ou será formalizado um contrato para cada entidade.
5.Está correto o entendimento de que o pagamento do valor correspondente à proposta vencedora da Licitação ocorrerá mediante crédito
em conta mantida pela entidade licitante em Banco Público? Havendo mais de um CNPJ abrangido no procedimento licitatório, o valor
correspondente à Proposta Vencedora da Licitação a ser pago pela entidade contratada será desembolsado de modo direto e integral para
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a entidade licitante ou de forma segregada e proporcional para cada entidade abrangida pelo objeto da licitação? Caso o pagamento seja
realizado de forma segregada e proporcional, pedimos informar qual(is) critério(s) será(ão) adotado(s).
 6.Está correto que o processamento da folha de pagamento será executado em caráter de exclusividade pela instituição financeira
contratada?
7.Está correto o entendimento que, durante o prazo do contrato, apenas a contratada para processar a folha de pagamentos poderá
manter/instalar quaisquer dependências bancárias de atendimento, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, nos imóveis
ocupados pela(s) Contratante(s)?
8.Está correto que durante o prazo do contrato apenas a contratada para processar a folha de pagamento poderá realizar propaganda,
divulgação e venda de produtos bancários nos imóveis ocupados pela(s) Contratante(s)?
9.Considerando a complexidade dos procedimentos para abertura de contas bancárias e necessidade de troca de informações entre a(s)
Contratante(s) e a Contratada pedimos informar se a(s) entidade(s) envolvida(s) no processo dispõe(m) da(s) informações abaixo, bem
como se as mesmas serão disponibilizadas com a futura contratada e em qual prazo serão disponibilizadas: i)Nome completo ii) Número
de CPF e RG; iii) Data de Nascimento; iv) Sexo; v) Nacionalidade; vi) Naturalidade; vii) Endereço residencial completo, inclusive CEP;
viii) Telefone com DDD; ix) Código da Profissão; x) Renda mensal; xi) Nome completo da Mãe;
10.Favor disponibilizar a pirâmide salarial envolvida no objeto licitado.
11.Em relação à pirâmide salarial, em razão da necessidade de critérios objetivos para formulação de proposta, favor informar: a) qual a
quantidade de CPFs envolvida no presente processo de folha de pagamento?; b) qual a quantidade de matrículas envolvidas no presente
processo de folha de pagamento?; c) favor diferenciar a quantidade de servidores por vínculos mantidos pelo entidade licitante, por
exemplo: comissionados, efetivos, inativos, pensionistas, estagiários, temporários e bolsistas.
12.Considerando que o site da Secretaria do Tesouro Nacional - STN disponibiliza um painel onde apresenta uma simulação da situação
fiscal dos entes subnacionais a respeito de sua elegibilidade para obtenção de operação de crédito. Pergunta-se: esta entidade pública
possui seus dados e informações contábeis atualizados junto à STN, com a respectiva atribuição de seu Rating ? Caso não os tenha,
qual é a providência que essa entidade pública tomará para obtenção de seu Rating atualizado?
13.Para viabilizar a Implantação da Folha de Pagamento é requerida a abertura das contas correntes de titularidade dos CNPJ
correspondentes às entidades públicas pagadoras, bem como a estruturação do acesso ao canal Internet Banking Pessoa Jurídica, pelo
qual trafegará/trafegarão o(s) arquivo(s) do(s) convênio(s) de Folha da(s) entidade(s) pública(s). Desta forma, podemos considerar que
na assinatura do contrato da licitação a(s) entidade(s) pública(s) se compromete(m) a entregar a documentação requerida para abertura
das mencionadas contas correntes em até 5 (cinco) dias da assinatura do contrato e na sequência da abertura formalizar a contratação do
canal Internet Banking Pessoa Jurídica?
14.Considerando que para viabilização do acesso do cliente e seus usuários máster(es) e/ou secundário(s) no Internet Banking de
instituição financeira é responsabilidade das entidades abrangidas na licitação a realização do 1.º cadastro (definição dos usuários
Masteres, Secundários, geração, emissão e assinatura do termo pelos responsáveis com poderes), bem como envio do Termo ao
Atendimento Empresarial, indagamos se está correto o entendimento de que em até 1 (um) dia após abertura da conta corrente, tal
providência será realizada pelas entidades abrangidas na licitação, inclusive em relação a eventuais autarquias, fundações, sociedades de
economia mista e empresas públicas, se houver e estiverem abrangidas no processo?
15.A entidade licitante está ciente de que o atraso na abertura das contas correntes das entidades públicas pagadoras e a contratação do
Internet Banking Pessoa Jurídica impactam no prazo de Implantação da Folha de Pagamento e que o não atendimento dos prazos poderá
ensejar atrasos no início dos serviços e, por consequência, impactos negativos na equação econômico financeira do contrato?
16.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
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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).
17.Está correto o entendimento de que os documentos poderão ser apresentados sem rubricas, sem numeração e sem apresentação de
índice/sumário?
 

2. RESPOSTA

O Pregão Eletrônico nº 23/2021, é, em verdade, repetição dos Pregões Eletrônicos nº 15 e 18/20221, ambos tendo ficado desertos, conforme respectivas Atas das
Sessões (eventos 0567633 e 0570765).

Relativamente ao Pregão Eletrônico nº 15/2021, nota-se que a consulente formulou exatamente os mesmos questionamentos (evento 0565046) ora apresentados no
Pregão nº 23/2021.

Contudo, as questões propostas foram devidamente respondidas pela Pregoeira titular (evento 0565048), cuja resposta além de publicada no site desta DPE-TO
(https://static.defensoria.to.def.br/odin-
media/uploads/documento/arquivo/30903/Resposta%20ao%20Pedido%20de%20Esclarecimento%20Banco%20Santander%20PE%2015-2021.pdf), também foi
encaminhada ao interessado via e-mail em data de 06/07/2021 às 10:53:56 (evento 0565362), razão pela qual remete à resposta já divulgada, tendo em conta a
identidade de seu teor e por se tratar da mesma licitação, porém, com numeração diferente.

 

Palmas, 13 de agosto de 2021.

 

Jefferson Lustosa Maciel
Pregoeiro em substituição
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Documento assinado eletronicamente por Jefferson Lustosa Maciel, Pregoeiro (a) em substituição, em 13/08/2021, às 19:14, 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 0574737 e o código
CRC DBD6A5F2.
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