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RESPOSTA

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

Versa o presente sobre resposta ao 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. 
Como o pedido de esclarecimento envolvia questionamento técnico da contratação, foi remetido o processo ao setor
responsável pela elaboração do Termo de Referência para pronunciamento, o que foi feito conforme
resposta exposta abaixo:
 
1.  QUESTIONAMENTOS e RESPOSTA:
A empresa Banco Bradesco S/A, encaminhou via e-mail, os seguintes questionamentos:

6)  Considerando a capilaridade que possuímos nas localidades de Araguaina e Gurupi,
representada por caixas eletrônicos no ambiente das agências e correspondentes
bancários, bem como, a rede 24 horas de atendimento, disponibilizando dentre as
funcionalidades, consulta de saldos, pagamento de contas, obtenção de extrato e etc...,
pedimos esclarecer se a exigência contida no item 10.38, “b” e “c” do Termo de
referência, poderá ser atendida com a instalação de terminal de transação bancário
(TTB) nos respectivos locais (Araguaina e Gurupi) 
Resp.:  Sim.

2. CONCLUSÃO
Embora a manifestação do setor técnico, esta pregoeira realizou pesquisa, porém não encontrou normativa que
distinguisse PAE (Posto de Atendimento Bancário Eletrônico, Fixo ou Móvel), do Terminal de Transação Bancário
(TTB), mencionado pela consultante.
O PAE, é definido pela Resolução nº 1.082/86 do Banco Central do Brasil, e especifica os serviços do mesmo,
conforme artigo 2º do Regulamento Anexo à Resolução 1.082/86.
Assim, se o TTB mencionado pela consultante se prestar  aos serviços de saques; depósitos; pagamentos; saldos de
contas; extratos de contas; e transferências de fundo, então, restará atendida a exigência do instrumento convocatório.
E por fim, acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, o esclarecimento solicitado, e nada mais havendo a informar,
publique-se a resposta no sítio eletrônico desta Defensoria Pública e no sítio do Comprasnet.
 

Palmas, 20 de agosto de 2021.
 

Dulcirene Pereira Oliveira
Pregoeira

Documento assinado eletronicamente por DULCIRENE PEREIRA OLIVEIRA, Pregoeiro (a), em 20/08/2021,
às 08:49, 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 0575860 e o código CRC A31995A5.



21.0.000000243-4 0575860v14


