
 
Senhores(as), 
 
 
A seguir, respostas aos questionamentos referentes ao Pregão Presencial nº 
01/19: 
 

QUESTIONAMENTO 1: 

“Solicitamos informar quem atualmente centraliza a folha de pagamento dos 
beneficiários do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.” 

 

RESPOSTA:  

Atualmente quem opera os serviços de processamento e gerenciamento de 
créditos provenientes da Folha de Pagamento dos servidores ativos, inativos e 
pensionistas do TCE-SP é o Banco Bradesco S/A. 

 

QUESTIONAMENTO 2: 

“Qual é a data de término do contrato com o atual prestador de serviços?” 

 

RESPOSTA:  

O prazo de execução do contrato atualmente vigente se encerrará no dia 20 de 
janeiro de 2020. 

 

QUESTIONAMENTO 3: 

“Tendo em vista a segurança jurídica necessária, uma vez que outra instituição 
financeira presta serviço do mesmo objeto ora licitado, o vencedor do Pregão 
será convocado para assinatura apenas após o término do contrato atual?” 

 

RESPOSTA:  

Não. O licitante vencedor do Pregão Presencial nº 01/2019 será convocado para 
assinar o termo de contrato ao final do certame, cumpridas todas as 
formalidades legais e editalícias. 
 

QUESTIONAMENTO 4: 

“Caso o contrato assinado antes do término do atual, é correto afirmar que a 
prestação de serviços (processamento da folha de pagamento), se iniciará após 
o término da vigência do prestador de serviços atual?” 

 

RESPOSTA:  

Sim. O início da execução dos serviços deverá ocorrer em 21 de janeiro de 
2020, nos termos do item 9.1 do edital do Pregão Presencial nº 01/2019. 



 

QUESTIONAMENTO 5: 

“Qual é a quantidade total de servidores/beneficiários envolvidos na prestação 
do serviço objeto da licitação que, atualmente, estão recebendo salários (favor 
apontar o mês de referência)?” 

 

RESPOSTA:  

O objeto licitado compreende a operação e o gerenciamento de créditos 
provenientes da Folha de Pagamento do TCE-SP, no total de 3.016 pessoas, 
sendo 1.887 servidores ativos e 1.129 inativos e pensionistas (Referência: 
Abril/2019). 
 
 
QUESTIONAMENTO 6: 

“Quais foram os valores brutos e líquidos das folhas de pagamento dos últimos 3 
meses?” 

 

RESPOSTA:  

Na composição do valor referencial do Pregão Presencial nº 01/2019 foram 
considerados os seguintes valores brutos e líquidos das Folhas de Pagamento, 
os quais não sofreram alteração: 

 

VALORES BRUTOS   VALORES LÍQUIDOS 

Janeiro/2019 R$   75.524.484   Janeiro/2019 R$   51.380.946 

Fevereiro/2019 R$ 102.646.148   Fevereiro/2019 R$   54.411.253 

Março/2019 R$   75.032.102   Março/2019 R$   54.744.971 

Abril/2019 R$   73.778.450   Abril/2019 R$   53.164.704 

TOTAL................. R$ 326.981.184   TOTAL................. R$ 213.701.874 

 

 

QUESTIONAMENTO 7: 

“Favor apontar a estratificação da folha (com base no salário líquido).” 

 

RESPOSTA:  

Na composição do valor referencial do Pregão Presencial nº 01/2019 foi 
considerada a seguinte Pirâmide Salarial: 

 



QUANT. FAIXAS SALARIAIS DE R$ 5.000,00 

47 Até R$ 5.000,00 (1,6%) 

444 R$ 5.000,01 R$ 10.000,00 (14,7%) 

225 R$ 10.000,01 R$ 15.000,00 (7,5%) 

648 R$ 15.000,01 R$ 20.000,00 (21,5%) 

402 R$ 20.000,01 R$ 25.000,00 (13,3%) 

279 R$ 25.000,01 R$ 30.000,00 (9,3%) 

313 R$ 30.000,01 R$ 35.000,00 (10,4%) 

544 R$ 35.000,01 R$ 40.000,00 (18,0%) 

114 Acima de R$ 40.000,00 (3,8%) 

 

QUANT. FAIXAS SALARIAIS DE R$ 10.000,00 

491 Até R$ 10.000,00 (16,3%) 

873 R$ 10.000,01 R$ 20.000,00 (28,9%) 

681 R$ 20.000,01 R$ 30.000,00 (22,6%) 

857 R$ 30.000,01 R$ 40.000,00 (28,4%) 

114 Acima de R$ 40.000,00 (3,8%) 

 

Nota explicativa: As faixas salariais correspondem aos vencimentos do cargo 
em valor bruto, acrescidas das vantagens pessoais, incorporações, abono de 
permanência e auxílios (alimentação, refeição, saúde, transporte e escola) 
(Referência: Abril/2019). 

 

QUESTIONAMENTO 8-A: 

“É correto afirmar que o banco vencedor poderá oferecer empréstimos 
consignados caso tenha interesse, não sendo obrigado a isso, já que esta 
modalidade de empréstimo por regra do CMN/Bacen é prestada sem 
exclusividade?” 

 

RESPOSTA:  

Sim. A instituição bancária Contratada poderá oferecer empréstimos 
consignáveis em folha de pagamento, sem caráter de exclusividade, com 



taxas de juros reduzidas, nos limites permitidos pelo Decreto Estadual nº 
60.435/2014 com suas posteriores alterações, nos termos do Anexo II (Memorial 
Descritivo), item 7.2.1, do edital do Pregão Presencial nº 01/2019. 

 

QUESTIONAMENTO 8-B: 

“O conveniamento do consignado faz parte do objeto licitado ou sua contratação 
seguirá regras e procedimentos de processo administrativo próprio e 
independente ao presente certame?” 

 

RESPOSTA:  

Não. O conveniamento do consignado não integra o objeto licitado. Com a 
criação do Portal do Consignado para serem admitidas como Consignatárias as 
Entidades deverão solicitar seu credenciamento à Secretaria da Fazenda, por 
meio de requerimento dirigido ao Titular da Pasta, devendo ser instruído com os 
documentos especificados no Decreto Estadual nº 60.435/2014, com suas 
posteriores alterações e na Resolução SF nº 41/2014. (Fonte: 
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consig_inf.asp#p5). 
 
 
QUESTIONAMENTO 8-C: 

“Possui legislação especifica para o consignado? Se sim, pedimos a gentileza de 
disponibiliza-la.” 

 

RESPOSTA:  

Os empréstimos consignados são regidos pelo Decreto Estadual nº 60.435/2014 
com suas posteriores alterações, o qual poderá ser obtido no sítio oficial da 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

 

QUESTIONAMENTO 8-D: 

“Será celebrado convênio em especifico? A minuta será fornecida pelo órgão ou 
pelo banco? Caso seja minuta especifica do órgão, favor disponibiliza-la para 
análise.” 

 

RESPOSTA:  

Não. Os empréstimos consignados são realizados exclusivamente pelo Portal do 
Consignado, com informações fornecidas pela Câmara Interbancária de 
Pagamentos (CIP) e liberadas para quaisquer bancos que queiram participar. 
Para serem admitidas como Consignatárias as Entidades deverão solicitar seu 
credenciamento à Secretaria da Fazenda, por meio de requerimento dirigido ao 
Titular da Pasta, devendo ser instruído com os documentos especificados no 
Decreto Estadual nº 60.435/2014, com suas posteriores alterações e na 
Resolução SF nº 41/2014. (Fonte: 
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consig_inf.asp#p5). 

https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consig_inf.asp#p5


QUESTIONAMENTO 8-E: 

“Quais autarquias estão vinculadas ao certame? A formalização da minuta do 
consignado será individual para cada autarquia?” 

 

RESPOSTA:  

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não possui nenhuma autarquia 
vinculada. 

 

QUESTIONAMENTO 8-F: 

“Qual a margem máxima adota pelo órgão? É possível que os servidores tenham 
mais de um contrato de crédito consignado, desde que não ultrapasse a margem 
estabelecida por lei?” 

 

RESPOSTA:  

Os empréstimos consignados obedecem à margem e aos limites estabelecidos 
pelo Decreto Estadual nº 60.435/2014 com suas posteriores alterações. Além 
disso, a informação sobre margem consignada é fornecida pela Câmara 
Interbancária de Pagamentos (CIP) no Portal do Consignado. 

 

QUESTIONAMENTO 8-G: 

“O órgão opera com site de gestão das margens do consignado? Se sim, qual o 
site? Quais os custos envolvendo adesão e manutenção do site? A contratação 
do site ocorreu por licitação? Qual o vencimento do contrato? Solicitamos uma 
cópia do edital e ata?” 

 

RESPOSTA:  

Os empréstimos consignados são realizados exclusivamente pelo Portal do 
Consignado, com informações fornecidas pela Câmara Interbancária de 
Pagamentos (CIP) e liberadas para quaisquer bancos que queiram participar.  
Nos termos do artigo 5º da Resolução SF nº 41/2014 ficou instituído o Serviço de 
Controle de Consignações (SCC), um sistema centralizado de processamento 
de dados para cálculo, controle e gestão de consignações para consignatárias e 
consignados com interface com a folha de pagamento. 

 

QUESTIONAMENTO 8-H: 

“Qual prazo máximo das operações de consignado? Consta em legislação? O 
órgão efetuará o desconto das parcelas na provisão de férias dos servidores?” 

 

RESPOSTA:  

Os empréstimos consignados obedecem aos prazos estabelecidos pelo Decreto 
Estadual nº 60.435/2014 com suas posteriores alterações. O TCE-SP não detém 



a gestão sobre os empréstimos consignados. Nos termos do artigo 5º 
da Resolução SF nº 41/2014 ficou instituído o Serviço de Controle de 
Consignações (SCC), um sistema centralizado de processamento de dados para 
cálculo, controle e gestão de consignações para consignatárias e consignados 
com interface com a folha de pagamento. 

 

QUESTIONAMENTO 8-I: 

“Em caso de perda de margem consignável do servidor, está correto o 
entendimento de que a prefeitura fará o desconto parcial do valor consignado e 
repassará a consignatária? Se a consignatária não quiser que a prefeitura faça o 
desconto parcial. É possível?” 

 

RESPOSTA:  

Primeiramente, não somos Prefeitura. Além disso, o TCE-SP não detém a 
gestão sobre os empréstimos consignados. Nos termos do artigo 5º 
da Resolução SF nº 41/2014 ficou instituído o Serviço de Controle de 
Consignações (SCC), um sistema centralizado de processamento de dados para 
cálculo, controle e gestão de consignações para consignatárias e consignados 
com interface com a folha de pagamento. 

 

QUESTIONAMENTO 8-J: 

“Em caso de desligamento/exoneração do servidor, está correto o entendimento 
de que a prefeitura fará o repasse das verbas rescisórias a consignatária?” 

 

RESPOSTA:  

Primeiramente, não somos Prefeitura. Além disso, o TCE-SP não detém a 
gestão sobre os empréstimos consignados. Nos termos do artigo 5º 
da Resolução SF nº 41/2014 ficou instituído o Serviço de Controle de 
Consignações (SCC), um sistema centralizado de processamento de dados para 
cálculo, controle e gestão de consignações para consignatárias e consignados 
com interface com a folha de pagamento. 

 

QUESTIONAMENTO 8-K: 

“Quais bancos operam atualmente na concessão de crédito consignado e qual a 
distribuição dos repasses entre as instituições?” 

 

RESPOSTA:  

Atualmente temos os seguintes bancos operando a concessão de crédito 
consignado (Referência: Abril/2019): 

 

 



BANCOS QTDE. DE SERVIDORES VALOR 

Banco Bradesco 722 R$ 1.604.856,52 

Banco do Brasil 313 R$ 809.556,38 

Banco Caixa Econômica Federal 29 R$ 35.126,44 

Banco Santander/Olé 48 24.088,16 

Banco Alfa 10 R$ 12.327,59 

Banco Daycoval 20 R$ 8.341,40 

TOTAIS.................................... 1.142 R$ 2.494.296,49 

 

 

QUESTIONAMENTO 9: 

“Tendo em vista que os esclarecimentos das questões acima impactam 
diretamente na formulação das propostas, com fundamento no art. 21, §4º da Lei 
8.666/93, requeremos a confirmação da nova data para apresentação das 
propostas.” 

 

RESPOSTA:  

A sessão pública permanece, neste momento, com a data de abertura 
inalterada. 

 

QUESTIONAMENTO 10: 

“Houve alguma alteração/aditamento ao Edital após sua publicação? Em caso 
positivo, solicitamos disponibilizar cópia para consulta.” 

 

RESPOSTA:  

Não. Em caso de sua ocorrência os interessados serão informados nos termos 
do estabelecido no "Anexo I – Recibo de Retirada de Edital pela Internet" do 
instrumento convocatório. 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTIONAMENTO 11: 

“Houve apresentação de impugnação e/ou pedido de esclarecimentos por algum 
interessado? Em caso positivo, solicitamos disponibilizar cópia para consulta.” 

 

RESPOSTA:  

Sim. Até o presente momento, recebemos 2 (dois) pedidos de esclarecimentos, 
com as respectivas respostas disponibilizadas a todos os interessados no 
Certame, nos termos do estabelecido no “Anexo I – Recibo de Retirada de Edital 
pela Internet” do instrumento convocatório. 

 

QUESTIONAMENTO 12: 

“Pedimos seja disponibilizada a pirâmide salarial a ser considerada para estudos 
relacionados a formulação da proposta comercial e entrega da documentação de 
habilitação.” 

 

RESPOSTA: 

Na composição do valor referencial do Pregão Presencial nº 01/2019 foi 
considerada a seguinte Pirâmide Salarial: 

 

 

QUANT. FAIXAS SALARIAIS DE R$ 5.000,00 

47 Até R$ 5.000,00 (1,6%) 

444 R$ 5.000,01 R$ 10.000,00 (14,7%) 

225 R$ 10.000,01 R$ 15.000,00 (7,5%) 

648 R$ 15.000,01 R$ 20.000,00 (21,5%) 

402 R$ 20.000,01 R$ 25.000,00 (13,3%) 

279 R$ 25.000,01 R$ 30.000,00 (9,3%) 

313 R$ 30.000,01 R$ 35.000,00 (10,4%) 

544 R$ 35.000,01 R$ 40.000,00 (18,0%) 

114 Acima de R$ 40.000,00 (3,8%) 

 

 

 



QUANT. FAIXAS SALARIAIS DE R$ 10.000,00 

491 Até R$ 10.000,00 (16,3%) 

873 R$ 10.000,01 R$ 20.000,00 (28,9%) 

681 R$ 20.000,01 R$ 30.000,00 (22,6%) 

857 R$ 30.000,01 R$ 40.000,00 (28,4%) 

114 Acima de R$ 40.000,00 (3,8%) 

 

Nota explicativa: As faixas salariais correspondem aos vencimentos do cargo 
em valor bruto, acrescidas das vantagens pessoais, incorporações, abono de 
permanência e auxílios (alimentação, refeição, saúde, transporte e escola) 
(Referência: Abril/2019). 

 

QUESTIONAMENTO 13: 

“Pedimos seja informado o quantitativo de servidores (separados por faixas 
salariais e tipo de vínculo), complementando tal informação com os indicativos 
de quantidades atreladas a CPFs e Matriculas.” 

 

RESPOSTA: 

O quantitativo de servidores, separados por faixas salariais, está descrito na 
Pirâmide Salarial inserida na resposta anterior. No tocante ao tipo de vínculo, 
temos a informar que apenas 6% do total de servidores é de livre nomeação e 
exoneração. Por fim, deixamos de informar CPFs e matrículas vez que tais 
informações não têm o condão de influenciar na formulação de propostas. 

 

QUESTIONAMENTO 14: 

“Pedimos sejam especificados os locais/endereços, bem como a quantidade de 
servidores lotados em cada uma delas.” 

 

RESPOSTA: 

Em resposta ao questionamento formulado segue quadro indicando a 
localização e a quantidade de servidores lotados em cada Unidade Regional 
deste Tribunal, sendo que os demais prestam serviços na Capital de São Paulo: 

 

 

 

 



LOCAL UNIDADES REGIONAIS SERVIDORES 

Araçatuba UR-01 23 

Bauru UR-02 30 

Campinas UR-03 33 

Marília UR-04 26 

Presidente Prudente UR-05 24 

Ribeirão Preto UR-06 22 

São José dos Campos UR-07 24 

São José do Rio Preto UR-08 23 

Sorocaba UR-09 26 

Araras UR-10 21 

Fernandópolis UR-11 24 

Registro UR-12 7 

Araraquara UR-13 20 

Guaratinguetá UR-14 19 

Andradina UR-15 12 

Itapeva UR-16 12 

Ituverava UR-17 15 

Adamantina UR-18 9 

Mogi Guaçu UR-19 18 

Santos UR-20 12 

TOTAL................................................................ 400 

 
 
 
Atenciosamente, 
 
Seção de Licitações 
 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 


