
 
Senhores(as), 
 
 
A seguir, respostas aos questionamentos referentes ao Pregão Presencial nº 
01/19: 
 
 
QUESTIONAMENTOS 1: 

DOCUMENTAÇÃO 
a) “Está correto o entendimento de que as certidões fiscais e demais 
documentos exigidos para habilitação deverão se referir ao Município sede do 
licitante e ao CNPJ do futuro contratado, não sendo exigidas certidões da rede 
de agências no Brasil?” 
  

RESPOSTA:  

Caberá ao licitante decidir se participará do certame com sua matriz ou com 
alguma filial. A documentação a ser apresentada dependerá dessa decisão. 

Nos termos do subitem 5.3.4 do edital do Pregão Presencial nº 01/2019: “se o 
licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 
se 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”. 

Na alínea “a” do mesmo subitem está previsto que “caso o licitante pretenda que 
um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o 
futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os 
estabelecimentos, disposta nos subitens 5.2.1 a 5.2.5.” 

 

 

b) “Nos termos da Lei Federal n. 8.666/93, “Os documentos necessários à 
habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou 
publicação em órgão da imprensa oficial” (caput do art. 32). 
  
Buscando dar maior eficiência, economicidade e agilidade aos processos 
licitatórios, o normativo prevê que os documentos exigidos nos arts. 28 a 31 
(habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e 
econômico-financeira) possam ser substituídos por certificados de registros 
cadastrais. Veja: 
  
“Lei 8.666/93 - Art. 32 (...) § 2º O certificado de registro cadastral a que se refere 
o § 1º do art. 36 substitui os documentos enumerados nos arts. 28 a 31, quanto 
às informações disponibilizadas em sistema informatizado de consulta direta 
indicado no edital, obrigando-se a parte a declarar, sob as penalidades legais, a 
superveniência de fato impeditivo da habilitação”.  
  



A Lei Federal n. 10.520/2002, lei do Pregão, foi ainda mais pragmática, ao 
determinar que o SICAF é opção à apresentação daquela enormidade de 
documentos nos artigos citados da lei 8.666/93: 
  
“Lei 10.520/2002 Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a 
convocação dos interessados e observará as seguintes regras:  (...) XIV - os 
licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já 
constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf e 
sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, 
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados nele 
constantes”.  
  
Assim, é correto afirmar que os licitantes estarão dispensados de apresentar os 
documentos exigidos cujas informações de validade já estejam disponibilizadas 
no precitado SICAF?” 
   

RESPOSTA:  

Não está correto. Como é cediço, o SICAF é o Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores que viabiliza o cadastramento de fornecedores de 
materiais e serviços para os órgãos e para as entidades da Administração 
Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional.  

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pertence à esfera Estadual. 

Assim, nos termos do item 5 do edital do Pregão Presencial nº 01/2019, a 
instituição bancária interessada em participar deste certame poderá apresentar 
inscrição válida no CAUFESP (Cadastro Único de Fornecedores do Estado de 
São Paulo) ou apresentar a documentação completa relacionada no 
instrumento convocatório no subitem 5.2. 

 

 

 

QUESTIONAMENTOS 2: 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 
Seguem abaixo as dúvidas sobre o produto: 
 
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. 



 

 

 
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). 

 

 

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. 

 

 

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


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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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

RESPOSTA:  

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. 

 

 

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

RESPOSTA:  

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. 

 

 

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 

 

 

QUESTIONAMENTOS 3: 

INÍCIO DOS SERVIÇOS 
a) “Tendo em vista a formalização e segurança que a atividade de abertura de 
uma conta requer, não obstante o sigilo bancário, é correto interpretar o subitem 
no sentido de que as contas deverão ser abertas no local e horário de 
funcionamento da agência bancária local?” 
   

RESPOSTA:  

Nos termos dos itens 13.1.4 e 13.1.5 do Anexo II (Memorial Descritivo) do edital 
do Pregão Presencial nº 01/2019, durante a instalação física da agência ou 
posto bancário, as operações convencionais, inclusive de abertura de conta, 
deverão ficar concentradas em agências bancárias da CONTRATADA em locais 
mais próximos do prédio Sede do TCE-SP, bem como de suas Unidades 
Regionais. 

No caso das Unidades Regionais a distância está limitada a, no máximo, 20 km 
dos endereços elencados no item 13.1.5 do edital. 

 

 

 

b) “A Contratada poderá, caso queira, providenciar a abertura das contas dos 
beneficiários imediatamente após a assinatura?” 
  

RESPOSTA:  

Sim, poderá iniciar a implantação dos serviços a partir da publicação do extrato 
do Contrato a ser celebrado. 

 

 

  
QUESTIONAMENTOS 4: 

CONTA BANCÁRIA 
a) “Tendo em vista que o serviço ora licitado é amplamente regulado pelo 
Conselho Monetário Nacional/Banco Central do Brasil (p.ex. Resoluções 3.402 e 
3.424/06), está correto o entendimento de que se aplicam integralmente as 
regras trazidas pelos normativos do CMN/BACEN, ou seja, caberá aos 
servidores a opção entre a abertura de conta corrente ou conta salário junto ao 
banco contratado para recebimento de seus vencimentos?” 
   

 



RESPOSTA:  

Na execução dos serviços, objeto do edital do Pregão Presencial n° 01/2019, 
será obedecida toda a legislação vigente e pertinente, inclusive os atos 
normativos do BACEN. 

 

 
b) “Se o servidor desejar contratar uma conta corrente, a negociação dos 
produtos e serviços bem como das tarifas será livremente pactuada entre o 
Banco e o cliente, respeitadas as regras emanadas pelo CMN/BACEN quanto à 
padronização de literais e isenções tarifárias?” 
   

RESPOSTA:  

O objeto licitado compreende a obrigação da Contratada em disponibilizar, no 
mínimo, a franquia de serviços bancários essenciais com isenção de tarifas 
definidas no inciso I do artigo 2º da Resolução 3.919/2010 do BACEN e suas 
alterações, nos termos do item 7.1.1 do edital do Pregão Presencial nº 01/2019. 

 

 

 
QUESTIONAMENTO 5: 

CORREÇÃO DE VÍCIOS OU DEFEITOS 
“O subitem 9.10 do Anexo II menciona que os eventuais vícios ou defeitos 
deverão ser reparados no prazo estipulado pelo contratante.  
  
O prazo dado pelo TCE será razoável, de maneira a considerar a complexidade 
dos eventuais vícios, defeitos ou incorreções?” 
  

RESPOSTA:  

Os prazos para o início dos serviços e/ou atividades poderão ser prorrogados, a 
critério do TCE-SP, nos termos do item 14.2 do Anexo II (Memorial Descritivo) 
do edital do Pregão Presencial nº 01/2019. 

 

 

 
 
  
QUESTIONAMENTO 6: 

FLOAT 
“O SUBITEM 11.4 DO Anexo II prevê que os recursos financeiros necessários 
para processamento da folha de pagamento dos servidores serão depositados 
no mesmo dia previsto para o crédito nas contas dos beneficiários. Para tanto, o 
edital invocou o art. 164, §3º da Constituição Federal. 
Ocorre que, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no Agravo 
Regimental da Reclamação n. 3.872, os recursos necessários ao pagamento da 



folha de servidores públicos não se confundem com o conceito de 
“disponibilidade de caixa”.  
O chamado floating (prazo entre o recebimento dos recursos por parte do órgão 
pagador e o depósito nas contas correntes dos beneficiários do crédito) é um 
aspecto operacional extremamente importante quando se trata do serviço de 
processamento da folha de pagamento. Como é sabido, tal procedimento 
pressupõe a troca anterior de arquivos, acerto de arquivos, conferências, 
ajustes, bloqueios e desbloqueios etc. etc. etc., de modo que o mercado, 
normalmente, opera com 01 (um) dia útil de prazo entre o recebimento do 
recurso e processamento dos créditos nas contas dos beneficiários. 
Considerando que a Corte Suprema de Justiça já decidiu que os recursos 
destinados ao pagamento da folha do funcionalismo público não se confundem 
com o conceito de disponibilidade de caixa, solicitamos seja alterado o 
procedimento previsto no item 11.4 do Anexo II, para prever que o floating do 
procedimento será de 01 (um) dia útil.” 
   

RESPOSTA:  

Esta é a sistemática adotada pela Secretaria da Fazenda do Estado de São 
Paulo. O envio do recurso é efetivado na 1ª fita que ocorre até às 11:00 horas. 
Por esse motivo a redação do subitem 11.4 do Anexo II (Memorial Descritivo) do 
edital do Pregão Presencial nº 01/2019 será mantida. 

 

 

 
QUESTIONAMENTO 7: 

ESTRUTURA 
“O subitem 13.1.2 do Anexo II prevê o prazo de 30 dias contados da assinatura 
para a instalação de agência ou posto bancário na contratada.  
  
Ocorre que: 
- Há norma vigente (Portaria 387/06-DG/DPF, atualizada pela Portaria 358/09-
DG/DPF, de 25.06.09 e 781/10-DG/DPF, de 19.01.10) da Polícia Federal que 
disciplina o procedimento de aprovação de plano de segurança para 
inauguração de pontos de atendimento bancário no Brasil;  
- Para implantação de uma agência, posto de atendimento bancário ou caixa 
eletrônico necessária é a aprovação do plano de segurança por aquela 
autoridade, e esta tem prazos próprios a serem cumpridos;  
- Que uma estrutura de atendimento bancário necessita de infraestrutura de 
tecnologia para operação e que as redes de dados e voz são solicitadas, 
analisadas, aprovadas e disponibilizadas pelas operadoras de telefonia, e que 
estas também têm prazos próprios a serem cumpridos; 
  
Assim, é correto afirmar que será observado o prazo mínimo de 90 (noventa) 
dias, contados de 21 de janeiro de 2020, para inauguração das estruturas 
bancárias exigidas no edital?” 
   

 



RESPOSTA:  

Não. Nos termos do item 13.1.2 do Anexo II (Memorial Descritivo) do edital do 
Pregão Presencial nº 01/2019: “O prazo para instalação física da agência ou 
posto bancário será de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de 21 de 
janeiro de 2020” (grifo nosso). 

 

 

 
QUESTIONAMENTO 8: 

“Identificamos que o Bradesco possui PAB na sede do TCE/SP. Assim, 
questionamos: em qual prazo essa estrutura será desocupada, caso a instituição 
vencedora não seja o Bradesco?” 
   

RESPOSTA:  

O banco atual possui um Termo de Concessão de Uso vigente e só desocupará 
o local após o término do seu prazo de execução, previsto para o dia 20 de 
janeiro de 2020. 

 

 

 
QUESTIONAMENTO 9: 

“O subitem 13.1.4 do Anexo II menciona que até a implantação da agência ou 
posto bancário nas dependências do TCE SP, a contratada deverá manter 03 
caixas eletrônicos em funcionamento também das dependências do TCE SP. 
  
Ocorre que  
- a agência ou PAB da instituição financeira vencedora, a ser instalada na sede 
do TCE SP já possuirá caixa eletrônico; 
- o subitem 13.1.4 do Anexo II já exige que as operações bancárias do TCE SP 
sejam concentradas na agência mais próxima da sede do Tribunal; 
- o edital não apresenta as condições demais obrigações para a instalação dos 
caixas eletrônicos; 
- a instalação dos 3 caixas eletrônicos requer um investimento alto, o que não 
faz sentido, haja vista que a instituição financeira já deverá instalar agência u 
PAB com essa estrutura.  
  
Assim, questionamos: 
É correto compreender que os três caixas eletrônicos exigidos no subitem 13.1.3 
do Anexo II poderão estar alocados na agência mais próxima da sede do TCE 
SP?” 
   

RESPOSTA:  

Não. Nos termos do item 13.1.3 do Anexo II (Memorial Descritivo) do edital do 
Pregão Presencial nº 01/2019: “Até a implantação física da agência ou do posto 
bancário, a CONTRATADA deverá manter três caixas eletrônicos para 



operações convencionais (saques, depósitos, pagamentos etc.) nas 
dependências do TCE-SP, em local a ser definido com a Comissão de 
Fiscalização do contrato.” (grifo nosso) 

 

 

 
 

QUESTIONAMENTOS 10: 

SERVIDORES 
O edital prevê o pagamento de inativos. Assim, questionamos: 
a) “Os inativos recebem por algum Instituto/Fundo de Previdência ou são pagos 
pelo próprio TCE?” 
   

RESPOSTA:  

Os inativos são pagos pelo próprio TCE-SP. 

 

 

b) “Caso os inativos e pensionistas recebam por Instituto/Fundo de Previdência, 
o TCE SP obteve autorização prévia e expressa delas para promover a licitação 
de suas folhas de pagamento? Em caso positivo, favor disponibilizar cópias dos 
respectivos Convênios/autorizações.” 
   

RESPOSTA:  

Não é o caso. 

 

 

 
c) “Caso o Tribunal não tenha celebrado convênios/autorizações prévias, as 
entidades da Administração Indireta assinarão o contrato administrativo 
juntamente com o Tribunal? Na hipótese de as entidades administrativas não 
assinarem simultaneamente com o TCE, o futuro contratado deverá pagar ao 
Tribunal apenas o valor proporcional relativamente às folhas que realmente lhe 
forem transferidas?” 
   

RESPOSTA:  

O TCE-SP não possui entidades da Administração Indireta vinculadas. Por esse 
motivo a questão ficou prejudicada. 

 

 

 
 



 

QUESTIONAMENTO 11: 

“Favor apontar o vínculo empregatício dos servidores com o Tribunal, da 
seguinte forma:” 
  

Vínculo Qtde. Servidores 

Estatutários (ativos)   

Celetistas (ativos)   

Comissionados c/ estabilidade (ativos)   

Comissionados s/ estabilidade (ativos)   

Estagiários (ativos)   

Temporários (ativos)   

Aposentados (se incluídos na licitação)   

Pensionistas (se incluídos na licitação)   

Outros (favor especifica)   

TOTAL   

 

RESPOSTA:  

Verifica-se que no quadro proposto, há a divisão da quantidade de servidores 
por vínculos. 

Informamos que na composição do valor referencial do Pregão Presencial nº 
01/2019, foi considerado o total de 3.016 servidores, sendo: 1.887 ativos e 1.129 
aposentados (Referência: Abril/2019), dos quais, apenas 6% do total de 
servidores ativos é de livre nomeação e exoneração. Ademais, tais informações 
não têm o condão de influenciar na formulação de propostas.   

 
 
 
  
QUESTIONAMENTO 12: 

“A referida licitação e seu respectivo edital foram publicados, com, pelo menos, 
08 (oito) dias úteis de antecedência da data de abertura dos envelopes, 
respeitando o prazo legal previsto no art. 4º, inciso V da Lei 10.520/02?” 
   

RESPOSTA:  

Sim. 

 

 

 
QUESTIONAMENTO 13: 

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



RESPOSTA:  

Não. 

 

 

 
QUESTIONAMENTO 14: 

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

RESPOSTA:  

Sim. As respostas aos pedidos de esclarecimentos podem ser consultadas no 
endereço eletrônico http://www.tce.sp.gov.br/licitacao/licitacoes . 

 

 

 
 
QUESTIONAMENTO 15: 

“Está correto o entendimento que, durante o prazo do contrato, apenas a 
contratada será autorizada a manter/instalar dependências bancárias de 
atendimento (PAB, PAE e agência) no interior de prédios pertencentes/de 
propriedade das Contratantes?” 
   

RESPOSTA:  

O objeto licitado compreende a concessão de uso de espaço físico, com área 
aproximada de 200m², localizado na Av. Rangel Pestana nº 315, 7º andar, São 
Paulo/SP, a título oneroso, para a instalação de agência ou posto bancário, nos 
termos do preâmbulo do edital do Pregão Presencial nº 01/2019 e do item 1 de 
seu Anexo II (Memorial Descritivo). 

  

 
 
 
QUESTIONAMENTO 16: 

“Está correto que durante o prazo do contrato apenas a contratada poderá 
realizar propaganda e venda de produtos bancários nos prédios pertencentes/de 
propriedade das contratantes?” 
   

RESPOSTA:  

A propaganda e a comercialização de serviços e produtos não estão 
compreendidas no escopo do edital do Pregão Presencial n° 01/2019. 

 

 

http://www.tce.sp.gov.br/licitacao/licitacoes


 
 
QUESTIONAMENTOS 17: 

a) “existe contrato vigente para atendimento do objeto ora licitado?;” 
  

RESPOSTA:  

Sim. 

 

 
b) “qual o termo final deste contrato?;” 
  

RESPOSTA:  

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

 

 

c) “pedimos disponibilizar cópia do instrumento contratual para consulta;” 
  

RESPOSTA:  

O contrato atual poderá ser obtido no endereço eletrônico: 
http://www4.tce.sp.gov.br/licitacao/contratos/ 

 

 
 
 
d) “caso não exista contrato vigente, pedimos informar o termo final da última 
contratação e disponibilizar cópia do instrumento para consulta” 
   

RESPOSTA:  

O TCE-SP possui contrato vigente, conforme respostas anteriores. 

 

 
 
 
QUESTIONAMENTO 18: 

“Considerando a complexidade dos procedimentos para abertura de contas 
bancárias e necessidade de troca de informações entre as contratantes e a 
contratada pedimos informar se as entidades envolvidas no processo dispõem 
das informações abaixo, bem como se as mesmas serão disponibilizadas com a 
futura contratada. Pedimos, ainda, seja informado o prazo para 
compartilhamento: i) Nome completo ii) Número de CPF e RG; iii) Data de 
Nascimento; iv) Sexo; v) Nacionalidade; vi) Naturalidade; vii) Endereço 

http://www4.tce.sp.gov.br/licitacao/contratos/


residencial completo, inclusive CEP; viii) Telefone com DDD; ix) Código da 
Profissão; x) Renda mensal; xi) Nome completo da Mãe;” 
   

RESPOSTA:  

Caberá à Contratada promover a abertura de contas, dos servidores do 
Contratante, na modalidade conta corrente, efetuando a coleta de dados, 
documentos e assinaturas necessários, no local e horário de trabalho (dentro do 
horário de atendimento bancário), nos termos da Cláusula Sexta, item 6.1, do 
Anexo IV (Minuta de Contrato), do edital do Pregão Presencial nº 01/2019. 

 

 
 
 

QUESTIONAMENTO 19: 

“Sobre os dados quantitativos extraídos da pirâmide salarial e demais passagens 
do edital, necessário obter provimento expresso e objetivo sobre fatores a eles 
correlatos. Pergunta-se: a) qual a quantidade de CPFs envolvida no presente 
processo? b) qual a quantidade de matrículas envolvidas no presente 
processo?” 
   

RESPOSTA:  

Na composição do valor referencial do Pregão Presencial nº 01/2019 foi 
considerado o total de 3.016 servidores, sendo: 1.887 ativos e 1.129 
aposentados (Referência: Abril/2019). 

 

 

 
 
 
QUESTIONAMENTO 20: 

“Considerando que o site do Tesouro Nacional 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: este 
ente público possui seus dados e informações contábeis atualizados junto a 
Secretária do Tesouro Nacional (STN), com a respectiva atribuição de seu 
Rating? Caso não os tenha, qual é a providência que este ente público tomará 
para obtenção de seu rating atualizado?” 
   

RESPOSTA:  

A presente pergunta não guarda relação com o objeto licitado. 

 

 

 



 
 
QUESTIONAMENTO 21: 

“Para viabilizar a Implantação da Folha de Pagamento é requerida a abertura 
das contas correntes dos CNPJ Pagadores da Folha, 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 do TCE-SP. Desta forma, 
podemos considerar que na assinatura do contrato da licitação o TCE-SP se 
compromete a entregar a documentação requerida para abertura das contas em 
até 5 dias do contrato e na sequência da abertura formalizar a contratação do 
canal Internet Banking Pessoa Jurídica?” 
   

RESPOSTA:  

O TCE-SP prestará todo o apoio necessário à futura Contratada para que seja 
alcançado o objeto da contratação em toda sua extensão, nos termos do item 
11.6 do Anexo II (Memorial Descritivo) do edital do Pregão Presencial nº 
01/2019. 

 

 
 
 
QUESTIONAMENTO 22: 

“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 1º 
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 dia após abertura da conta, tal providencia 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?” 
   

RESPOSTA:  

O TCE-SP prestará todo o apoio necessário à futura Contratada para que seja 
alcançado o objeto da contratação em toda sua extensão, nos termos do item 
11.6 do Anexo II (Memorial Descritivo) do edital do Pregão Presencial nº 
01/2019. Vale ressaltar que o TCE-SP não possui autarquias, fundações, 
sociedades de economia mista e empresas públicas vinculadas. 

 

 
 
 
 

 



QUESTIONAMENTO 23: 

“A entidade licitante está ciente de que o atraso na abertura das contas e 
contratação do Internet Banking Pessoa Jurídica impacta o prazo de 
Implantação da Folha, é premissa para evolução e, portanto, casos os prazos 
não sejam cumpridos pela entidade pública pode haver impactos negativos na 
equação econômico financeira do contrato?” 
   

RESPOSTA:  

O TCE-SP prestará todo o apoio necessário à futura Contratada para que seja 
alcançado o objeto da contratação em toda sua extensão, nos termos do item 
11.6 do Anexo II (Memorial Descritivo) do edital do Pregão Presencial nº 
01/2019. 

 

 
QUESTIONAMENTO 24: 

“Tendo em vista que o pagamento 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?  Confirmamos que serão assegurados aos 
servidores apenas as gratuidades previstas na Circular BACEN nº 3.338/06 em 
conta salário e as gratuidades previstas na Resolução CMN nº 3.919/10 em 
conta corrente.” 
   

RESPOSTA:  

O objeto licitado compreende a obrigação da Contratada em disponibilizar, no 
mínimo, a franquia de serviços bancários essenciais com isenção de tarifas 
definidas no inciso I do artigo 2º da Resolução 3.919/2010 do BACEN e suas 
alterações, nos termos do item 7.1.1 do edital do Pregão Presencial nº 01/2019. 

 

 
 
 
QUESTIONAMENTOS 25: 
Nota-se que o Edital arrola entidade da Administração Indireta, diante disso 
pergunta-se:  
a) “quais entidades da administração indireta fazem parte do processo? Pedimos 
informar razão social e CNPJ;” 
b) “elas autorizaram, por expresso, a realização do certame?;” 
c) “a assinatura do contrato será conjunta ou cada ente assinará contrato 
próprio?;” 
d) “o valor obtido com a proposta vencedora será rateado entre as contratantes? 
Qual critério de rateio? A contratada realizará o deposito integral em favor do 



TCE/SP e este se encarregará do rateio e repasse OU a contratada realizará 
depósitos proporcionais para cada contratante?;” 
e) “pedimos informar pirâmide salarial individualizada para cada entidade.” 
   

RESPOSTA:  

O TCE-SP não possui entidades da Administração Indireta vinculadas. Por esse 
motivo todos os subitens da questão ficaram prejudicados. 

  

 

 
QUESTIONAMENTOS 26: 

Acerca da processamento e gerenciamento dos créditos decorrentes de ordens 
judiciais, pergunta-se:  
i) “em que consiste estes créditos?” 
ii) “referem-se a pagamentos ou recebimentos?” 
iii) “pedimos nos informar todos os dados para operacionalização do objeto em 
comento.” 
   

RESPOSTA:  

Os créditos decorrentes de ordens judiciais são incluídos pelo TCE-SP na 
respectiva Folha de Pagamento. Assim, na relação nominal de servidores que 
será enviada à futura Contratada, estarão contemplados esses valores, no valor 
líquido a ser creditado, nos termos do item 11.2 do Anexo II (Memorial 
Descritivo) do Pregão Presencial nº 01/2019.   

 

 

 
 
 
QUESTIONAMENTO 27: 

“Considerando que a Resolução 40723/2012 possui definições, bem como 
serviços distintos entre agencia e posto de atendimento bancário, pedimos 
esclarecer qual tipo de dependência bancária refere-se este edital, agencia ou 
posto de atendimento bancário.” 
   

RESPOSTA:  

O objeto licitado compreende a concessão de uso de espaço físico, a título 
oneroso, para a instalação de agência ou, alternativamente, de posto bancário. 

 

 

 



 
 
QUESTIONAMENTOS 28: 

“Sobre o float, considerando que o objeto licitado NÃO movimentará a 
disponibilidade de caixa do TCE-SP (entendimento dado pelo STF e pelo fato da 
verba salarial já contar com empenho e destinação certa em razão da lei de 
responsabilidade fiscal), pergunta-se: ” 
 
a) “está correto que o montante financeiro será repassado com um dia útil de 
antecedência?;” 
  

RESPOSTA:  

Não. O objeto será executado nos termos estabelecidos no subitem 11.4 do 
Anexo II (Memorial Descritivo) do edital do Pregão Presencial nº 01/2019. Esta é 
a sistemática adotada pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. O 
envio do recurso é efetivado na 1ª fita que ocorre até às 11:00 horas. 

 

 

b) “está correto que não será empregado o cheque para atendimento do float 
pois o prazo de compensação do título pode vir a caracterizar operação de 
credito e esta é sujeita as restrições da lei de responsabilidade fiscal c.c. Res. 
4589 do CMN?” 
   

RESPOSTA:  

O objeto será executado nos termos estabelecidos no subitem 11.4 do Anexo II 
(Memorial Descritivo) do edital do Pregão Presencial nº 01/2019. Esta é a 
sistemática adotada pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. O 
envio do recurso é efetivado na 1ª fita que ocorre até às 11:00 horas. 

 

 

 
 
 
QUESTIONAMENTO 29: 

“É correto o entendimento que se o banco atual possuir Posto de Atendimento 
nas dependências do Tribunal, o mesmo sairá do local em até 30 dias da 
celebração da ata do banco para que o banco vencedor inicie sua instalação?” 
   

RESPOSTA:  

Não. O banco atual possui um Termo de Concessão de Uso vigente e só 
desocupará o local após o término do seu prazo de execução, previsto para o 
dia 20 de janeiro de 2020. 

 

 



 
 
 
QUESTIONAMENTO 30: 

“É correto o entendimento que o prazo de instalação do Posto de Atendimento e 
ou Máquinas de autoatendimento do banco vencedor iniciará a partir da saída do 
concorrente do local?” 
   

RESPOSTA:  

Não. Nos termos do item 13.1.2 do Anexo II (Memorial Descritivo) do edital do 
Pregão Presencial nº 01/2019: “O prazo para instalação física da agência ou 
posto bancário será de até 30 (trinta) dias corridos , contados da data de 21 de 
janeiro de 2020”. 

 

 

 
 
 
QUESTIONAMENTOS 31: 

“Sobre o 5.2.1 do Anexo II – Memorial Descritivo, pedimos esclarecer:  
 
i) haverá pagamento mensal de aluguel pela cessão do imóvel? Se em caso 
positivo, qual o valor mensal?  
   

RESPOSTA:  

Não haverá pagamento mensal de aluguel pela cessão do imóvel. Nos termos 
da Cláusula Quarta, item 4.1, do Anexo V (Minuta de Termo de Concessão de 
Uso) do Edital do Pregão Presencial nº 01/2019, caberá à Concessionária 
efetuar o recolhimento do valor final ofertado na licitação em até 40 (quarenta) 
dias corridos anteriores à data de 21 de janeiro de 2020, mediante ordem 
bancária creditada na conta do CONCEDENTE, no Banco do Brasil S/A, Agência 
1897-X, conta nº 0018550-7, CNPJ nº 13.884.702/0001-27. 

 

 

ii) o aluguel será reajustado anualmente? Qual o índice aplicável?” 
 

RESPOSTA:  

Não é aplicável, vez que o pagamento será realizado integralmente em até 40 
(quarenta) dias corridos anteriores à data de 21 de janeiro de 2020, nos termos 
da Cláusula Quarta, item 4.1, do Anexo V (Minuta de Termo de Concessão de 
Uso) do Edital do Pregão Presencial nº 01/2019. 

  



 
  
QUESTIONAMENTOS 32: 

CONSIGNADO 
  
a) “Esta operação faz parte do objeto licitado ou sua contratação seguirá regras 
e procedimentos de processo administrativo próprio e independente ao presente 
certame?” 
   

RESPOSTA:  

A contratação do consignado pelos servidores interessados 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 ). 
 
 
 
b) “Qual a margem consignável?” 
   

RESPOSTA:  

Os empréstimos consignados obedecem à margem estabelecida 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. 

   

 
c) “Qual a legislação municipal aplicável?” 
   

RESPOSTA:  

Os empréstimos consignados são regidos pelo Decreto Estadual nº 60.435/2014 
com suas posteriores alterações. 

 
 
 
d) “Será celebrado convênio específico? A minuta deve ser fornecida pelo banco 
ou pelo TCE-SP? Caso seja adotada minuta do TCE-SP, pedimos disponibilizá-
la para estudos.” 
   

RESPOSTA:  

Não. Os empréstimos consignados são realizados exclusivamente pelo Portal do 
Consignado, com informações fornecidas pela Câmara Interbancária de 

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


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 ). 
 
 
 
e) “Em caso de desligamento/exoneração do servidor, está correto o 
entendimento de que o TCE-SP fará o repasse das verbas rescisórias a 
consignatária?” 
   

RESPOSTA:  

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. 

 

 

f) “Em caso de perda de margem consignável do servidor, está correto o 
entendimento de que o TCE-SP fará o desconto parcial do valor consignado e 
repassará a consignatária?” 
   

RESPOSTA:  

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. 

 

 
 
g) “Há tempo mínimo de vínculo empregatício pra que o servidor tenha acesso 
ao crédito consignado? Tal prazo é negociável?” 
   

RESPOSTA:  

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. 

 

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


 
h) “O TCE-SP informará a data de admissão no site averbador ou no holerite dos 
servidores? Em caso positivo, pedimos informar em qual” 
   

RESPOSTA:  

O TCE-SP não inclui a data de admissão no holerite dos seus servidores. 

 

 

i) “O TCE-SP efetuará o desconto das parcelas na provisão de férias dos 
servidores?” 
   

RESPOSTA:  

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. 

  

j) “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. 

 

 

 
k) “Em caso de falecimento do servidor, está correto o entendimento de que o 
TCE-SP nos enviará a certidão de óbito?” 
   

RESPOSTA:  

Não. 

 

 

 
 
 
 
 



 
l) “Pedimos encaminhar o estatuto dos Servidores do TCE-SP para análise” 
   

RESPOSTA:  

O TCE-SP não possui Estatuto próprio. Aplica-se aos servidores do TCE-SP o 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, o qual poderá 
ser obtido no sítio oficial da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

  

m) “Está correto o entendimento de que cada autarquia formalizará convênio de 
consignado apartado do estado?” 
   

RESPOSTA:  

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

 

 

n) “Quando os assuntos tratados se referirem ao crédito consignado, pedimos 
informar quem é o responsável do estado pela intermediação com o banco, 
contendo o nome, e-mail e telefone para contato.” 
   

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.  

 

o) “Opera com site averbador? Se sim, qual o site? Quais os custos envolvendo 
Adesão e Manutenção do site?” 
   

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. 

 

 
 
 



 
 
p) “Como é o processo de averbação dos contratos na folha de pagamento?” 
   

RESPOSTA:  

A averbação dos contratos na folha de pagamento é feita por intermédio do 
Serviço de Controle de Consignações (SCC), o qual centraliza o processamento 
de dados para cálculo, controle e gestão de consignações para consignatárias e 
consignados com interface com a folha de pagamento. 

 

 
q) “Se eletrônico, qual a empresa gestora do sistema?” 
   

RESPOSTA:  

Os empréstimos consignados são realizados exclusivamente pelo Portal do 
Consignado, por intermédio do Serviço de Controle de Consignações (SCC) da 
Secretaria da Fazenda. 

 

 
r) “Quais bancos operam atualmente na concessão de crédito consignado e 
suas respectivas margens consignadas?” 
   

 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 



s) “Há restrição quanto a concessão de crédito consignado por canais 
eletrônicos/digitais?” 
   

RESPOSTA:  

Os empréstimos consignados são realizados exclusivamente pelo Portal do 
Consignado, por intermédio do Serviço de Controle de Consignações (SCC). 

 
 
t) “Repasses estão em dia?” 
   

RESPOSTA:  

Sim. 

 
 
 
u) “Qual prazo máximo das operações de consignado? Consta em legislação?” 
  

RESPOSTA:  

Os empréstimos consignados obedecem aos prazos estabelecidos pelo Decreto 
Estadual nº 60.435/2014 com suas posteriores alterações. 

 

 

QUESTIONAMENTO 33: 

Favor confirmar nosso entendimento que caso o Banco sagre  se vencedor do 
certame, não será permitida nova instalação, ampliação e ou alteração da 
estrutura de outro Banco (diverso do vencedor do certame) nas dependências do 
Tribunal. 
 

RESPOSTA:  

O objeto licitado compreende a concessão de uso de espaço físico, com área 
aproximada de 200m², localizado na Av. Rangel Pestana nº 315, 7º andar, São 
Paulo/SP, a título oneroso, para a instalação de agência ou posto bancário, nos 
termos do preâmbulo do edital do Pregão Presencial nº 01/2019 e do item 1 de 
seu Anexo II (Memorial Descritivo). 

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


