
OFÍCIO CIRCULAR – COPEL

Salvador, 04/07/2019.

Referente: Esclarecimentos ao Edital de Licitação – Pregão Presencial n. 03/2019. 

Objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  BANCÁRIOS,
COM  EXCLUSIVIDADE  DA  GESTÃO,  CENTRALIZAÇÃO  E  PROCESSAMENTO  DOS
CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS, SERVIDORES,
ESTAGIÁRIOS  DO  TRIBUNAL  DE  CONTAS  DO  ESTADO  DA  BAHIA  -  TCE/BA  E  DO
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA - TCM/BA NA CAPITAL
E INTERIOR DO ESTADO DA BAHIA, COM A CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO
PARA  A  INSTALAÇÃO  DE  AGÊNCIA  OU  POSTO  BANCÁRIO,  DE  ACORDO  COM  O
MEMORIAL  DESCRITIVO  -  ANEXO  V,  DE  ACORDO  COM  OS  QUANTITATIVOS  E
ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS  CONSTANTES  NO  TERMO  DE  REFERÊNCIA,  E
PAGAMENTO  DOS  FORNECEDORES,  BENS,  SERVIÇOS  E  INSUMOS,  CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Prezados licitantes e interessados, segue abaixo a resposta aos seguintes questionamentos
formulados.

PERGUNTA 1 – O edital contempla servidores inativos e pensionistas?

RESPOSTA 1  – Não, a licitação em questão não contempla servidores inativos e pensionistas.
Conforme item 5.1.1 do Edital: “NÃO se incluem os INATIVOS (membros e servidores) nesta
composição.” A folha relativa aos inativos e pensionistas está a cargo do Executivo Estadual.

PERGUNTA 2 – Em sendo positiva a resposta à pergunta anterior, favor nos informar:
a)    Os mesmos recebem por algum Instituto/Fundo de Previdência ou são pagos pelo própria
Tribunal?
b)    Caso os inativos e pensionistas recebem por Instituto/Fundo de Previdência, este assinará
o contrato junto com o Tribunal?

RESPOSTA 2  – Prejudicado, tendo em vista resposta negativa ao item anterior.

PERGUNTA 3 –  Atualmente há contrato vigente até o dia 10.09.2019 para o objeto licitado,
pedimos nos informar:
a) Quando irá ocorrer a assinatura do contrato?

b) A vigência do contrato decorrente do presente procedimento licitatório será contada à partir 
do vencimento do atual contrato com o Banco, ou seja, à partir do dia 10.09.2019?

c) Caso o contrato seja rescindido antes do término do prazo contratual, o Tribunal devolverá o 
valor pago proporcionalmente?

RESPOSTA 3  – a) A assinatura do contrato ocorrerá após a homologação, em momento
prévio  ao  encerramento  do  contrato  vigente,  com prazo  suficiente  para  a  adequação  das
instalações. 
b) A vigência do contrato decorrente do presente procedimento licitatório será iniciada a partir
do primeiro dia subsequente ao vencimento do atual contrato.
c) Prejudicado, uma vez que não haverá rescisão antecipada do contrato vigente.



PERGUNTA 4 –  Pedimos esclarecer  o  contido  no  item 6.5  do edital  que  menciona  “...  a
realização da licitação não obriga o TCE, CEDASC e o TCM a efetivar o contrato, objeto desta
licitação, podendo a mesma ser revogada ou anulada, bem como ter o seu objeto reduzido ou
aumentado...”.

RESPOSTA 4  – A legislação vigente prevê e autoriza a revogação do procedimento licitatório
por  razões  de  interesse  público  superveniente,  ou  anulação  por  ilegalidade,  não  havendo
direito líquido e certo do licitante vencedor à contratação, mas mera expectativa de direito,
mesmo após a homologação do certame, até a assinatura do contrato, em defesa do interesse
público.  Da mesma forma,  a legislação permite  a Administração a efetuar,  unilateralmente,
alterações quantitativas e qualitativas do objeto do contrato, visando adequá-lo às finalidades
de interesse público supervenientes, verificadas durante a sua execução, até o limite de 25%.
Em  todos  os  casos,  é  sempre  assegurado  o  direito  à  ampla  defesa  e  contraditório  ao
contratante, direito esse previsto expressamente na Constituição Federal, art. 5º, LV.
Cumpre ressaltar, ainda, que o trecho transcrito no pedido de esclarecimentos difere em parte
da redação do item 6.5 do Edital.

PERGUNTA 5 – O Banco vencedor do certame será a única instituição a possuir estrutura de
atendimento (agência/PAB/PAE) em todas as dependências do TCE/BA e TCM/BA, durante o
prazo do contrato?

RESPOSTA  5 –  Conforme  item  11.18.3  do  Edital,  “A  exclusividade  de  atendimento  será
assegurada a instituição financeira contratada somente na área cedida, podendo os Tribunais
de Contas manter ou incluir Postos de Atendimento Eletrônico (PAE), respeitando o limite de no
máximo 02 (dois).”
Destaque-se que, quanto à disposição de estruturas de atendimento nas dependências do TCE
e TCM, a presença de Agências e Postos de Atendimento Bancários (PAB) será garantida
exclusivamente à instituição contratada, entretanto, outras instituições poderão instalar Postos
de Atendimento Eletrônico (PAE).

PERGUNTA 6 –  Caso a resposta da pergunta anterior seja negativa, favor confirmar nosso
entendimento de que as Instituições Financeiras presentes nos Tribunais não poderão ampliar
a quantidade/tamanho de suas estruturas de atendimento bancário em relação as atuais e não
será permitida a entrada de novas instituições.

RESPOSTA 6  – Prejudicado em razão da resposta ao item anterior.

PERGUNTA 7 – O Banco vencedor do certame será a única instituição a realizar propaganda e
comercialização  de  serviços/produtos  nas  dependências  do  TCE/BA e  TCM/BA,  durante  o
prazo do contrato?

RESPOSTA 7  – Não. Não está garantida exclusividade para a realização de propaganda e
comercialização de serviços/produtos nas dependências do TCE/BA e TCM/BA.

PERGUNTA 8 – Considerando o disposto na cláusula primeira da minuta do Termo de Cessão
de uso de espaço que dispõe a respeito de cessão de duas áreas para instalação de estrutura
a título oneroso, pedimos esclarecer, qual será o valor para cada espaço?

RESPOSTA 8  – O valor dos espaços está contido no valor global da proposta vencedora.



PERGUNTA 9 – Quantos servidores são:
Magistrados:
Concursados (Estatutários/Celetistas):
Não Concursados (Comissionados/Contratados):
Estagiários:

RESPOSTA 9  – 
Conselheiros: 14
Concursados (efetivos): 717
Não concursados (comissionados): 198
Estagiários: 226

PERGUNTA 10 –  Favor confirmar nosso entendimento que ao Banco vencedor do certame
será garantido o direito de conceder créditos consignados SEM EXCLUSIVIDADE durante toda
a vigência do contrato.

RESPOSTA 10  – Sim. Sem exclusividade.

PERGUNTA  11 –   O  Banco  vencedor  do  certame  terá  exclusividade  para  realizar  os
pagamentos aos fornecedores?

RESPOSTA 11  –  Não,  uma  vez  que  o  pagamento  a  alguns  fornecedores  tem que  ser
realizado através de outra instituição vinculada por força do sistema de contabilidade estadual.

PERGUNTA  12 –  Os  fornecedores  deverão  abrir  conta  corrente  no  Banco  vencedor  do
certame? 

RESPOSTA 12  – Não obrigatoriamente.

PERGUNTA 13 –  Qual  a  forma e meio  de pagamentos  adotado pelo  Tribunal?  (ex.  Meio
Eletrônico, TED, DOC, Listagem etc.) 

RESPOSTA 13  – Os Tribunais de Contas utilizam TED, DOC, Meio eletrônico, listagem etc.

PERGUNTA 14 – Favor confirmar com quantos dias de antecedência da data de pagamento
será enviado o recurso para pagamento (floating)? 

RESPOSTA 14  – Para o pagamento de fornecedores, os recursos serão enviados até, no
máximo, a data prevista para o vencimento.

PERGUNTA 15 –  Favor confirmar nosso entendimento que as certidões fiscais referem se a
sede do Banco participante que firmará o Contrato. 

RESPOSTA 15  – Sim, o entendimento está correto.

PERGUNTA  16 –   Considerando  o  disposto  no  item  2.3  do  edital  que  menciona  que  o
representante deverá apresentar suas credenciais, preferencialmente na forma do item 2.3.1 do
edital, pedimos confirmar nosso entendimento de que para atendimento a mencionado item, a



representação  poderá  ser  feita  por  substabelecimento  de  procuração,  acompanhada  de
procuração contendo os poderes descritos no modelo apresentado no edital, da ata de eleição
da atual diretoria, do Estatuto Social devidamente publicado e registrado.   

RESPOSTA 16  – Sim, o entendimento está correto.

PERGUNTA 17 –  Favor esclarecer se em caso de rescisão será respeitado o devido processo
administrativo, com o direito ao contraditório e ampla defesa, bem como, haverá a restituição
“pro rata” do valor pago. 

RESPOSTA 17  – Sim, em caso de rescisão, será respeitado o devido processo legal, com
direito ao contraditório e ampla defesa.  Contudo, não haverá restituição  pro-rata,  conforme
previsão do edital: 7.3 - As parcelas já pagas não serão devolvidas, no todo ou em parte, caso
seja rescindido o contrato.

Salvador, 04 de Julho de 2019

Carlos Magno Rehem Dantas
Pregoeiro Oficial 


