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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 - Bradesco

 

Versa o presente sobre resposta a pedido de esclarecimento formulado, pela empresa Banco Bradesco S/A, com sede na Cidade de Deus, S/N, Vila Yara, Osasco/SP,
CNPJ: 060.746.948/0001- 12, 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 Bradesco S/A, encaminhou via e-mail, os seguintes questionamentos:
“1) Confirmar nosso entendimento que o contrato decorrente deste certame terá sua vigência contada à partir de 05/09/2021 (após
vencimento do contrato atual).
2) 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).
3) Qual a quantidade de membros e servidores lotados emcada unidade da Defensoria Pública no Estado do Tocantins?
4) 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?
5) Favor disponibilizar a pirâmide salarial por CPF´S conforme (...)” modelo apresentado.
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2. RESPOSTA

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

Relativamente ao Pregão Eletrônico nº 18/2021, nota-se que a consulente formulou exatamente os mesmos questionamentos ora apresentados (evento 0569531), a
despeito de ser a atual detentora do contrato vigente (Contrato nº 025/2016, evento nº 0098012, processo interno nº 16.0.000001703-9, Pregão presencial nº
13/2016), bem como é titular do Convênio nº 006/2017 (evento nº 0209294, processo interno nº 16.0.000002308-0), que diz respeito à empréstimo/financiamento
consignado em folha de pagamento, e, portanto, de posse de todas as informações à respeito da estrutura financeira desta DPE-TO.

 

De fato, as questões propostas foram devidamente respondidas pela Pregoeira titular (evento 0569540), cuja resposta além de publicada no site desta DPE-TO
(https://static.defensoria.to.def.br/odin-media/uploads/documento/arquivo/31004/1%20-%20Resposta.pdf), também foi encaminhada ao interessado via e-mail em data
de 22/07/2021 às 09:03:33 (evento 0569632), razão pela qual remete a consultante ao que foi publicado, dada a identidade de seu teor e por se tratar da mesma
licitação, porém, com numeração diferente.

 

A única inovação diz respeito à pergunta de número 5, em que a consultante pede a pirâmide salarial no formato apresentado.

 

Em razão disso, com fulcro no inciso II, do Art. 17, do Decreto 10.024/2019, os autos do processo foram encaminhados ao setor responsável pela elaboração do
Termo de Referência, que se manifestou nos termos abaixo:

 

“Em atenção ao Despacho CPL (evento0574470), que solicita subsídios para responder ao item 5 do pedido de esclarecimento do Banco Bradesco S/A
(evento 0574400),  relativamente à pirâmide salaria, a despeito de já ter havido uma resposta semelhante, conforme evento 0565048, encaminhamos a mencionada
pirâmide salarial com as devidas informações.

 
PIRÂMIDE POR CPF´S

Faixa Salarial
(R$/mês)

Servidores 
Ativos 

concursados

Servidores
Ativos

celetistas

Servidores Ativos
comissionados/contratados Membros

Até R$1000 2 - 1 -
De R$ 1.000,01 à R$ 2.000,00 5 - - -
De R$ 2.000,01 à R$ 4.000,00 28  150  
De R$4.000,01 à R$ 10.000,00 150 - 78 -

https://static.defensoria.to.def.br/odin-media/uploads/documento/arquivo/31004/1%20-%20Resposta.pdf
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De R$ 10.000,01 à R$ 15.000,00 125 - 1 -
Acima de R$ 15.000,00 70 - - 106

*Obs.: estão incluídos na tabela os servidores ativos concursados da DPE-TO e os servidores ativos concursados de outros órgãos requisitados/cedidos à DPE-TO"

 

Palmas, 13 de agosto de 2021.

 

Jefferson Lustosa Maciel
Pregoeiro em substituição

 

 

 

 

 

 

 

 

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 0574738 e o código
CRC 0675E37A.
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