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ARQUIVAMENTO DO PRESENTE PROCESSO. 

 

 

Trata o presente processo do Edital de Pregão Presencial nº 

001/2017, encaminhado pela Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, cujo 

objeto é a contratação de instituição financeira para a prestação de serviços 

bancários, incluindo o pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos, 

inativos e pensionistas da administração direta e indireta do Poder Executivo, 

bem como o pagamento de fornecedores do Estado, e ainda, a centralização da 

arrecadação das receitas estaduais no âmbito do Poder Executivo, pelo prazo de 

60 (sessenta) meses. 

 

O tipo de licitação adotado é o de maior lance ou oferta, sendo 

fixada a importância de R$ 1.317.767.421,22 (um bilhão, trezentos e dezessete 

milhões, setecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e 

dois centavos) como valor mínimo de admissibilidade da proposta. 

 

A realização da licitação encontra-se designada para o dia 
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09.08.2017, às 13:00 hs. 

 

Os elementos constantes do presente processo foram 

cuidadosamente examinados pelo Corpo Técnico deste Tribunal, representado pela 

diligente Coordenadoria de Exame de Editais (CEE), na informação constante do 

arquivo digital datado de 31.07.2017, da qual destacamos: 

 

“(...) ECONOMICIDADE 

 

Em face das verificações realizadas na documentação que integra os autos quanto aos 

aspectos de legalidade e de economicidade e, ainda, do exame de preços estimados, 

tecemos os seguintes comentários: 

 

Para estimar o valor mínimo de outorga para esta licitação a Secretaria de Estado de 

Fazenda elaborou um criterioso estudo comparativo demonstrando o paralelismo entre a 

forma de precificação dos serviços neste edital com a oferta obtida por outros entes 

públicos por ocasião da alienação de suas folhas de pagamentos. 

 

Inicia sua argumentação indicando que a alienação da folha de pagamentos se tornou 

uma importante fonte de receita para os entes federados uma vez que os bancos 

promoviam intensa disputa entre si com o objetivo de obterem a prerrogativa de 

coordenarem as folhas de pagamentos dos servidores. Ainda que a aprovação da 

portabilidade tenha permitido aos servidores escolherem o banco onde querem receber 

os seus salários independente da instituição que tenha vencido o certame para 

gerenciamento da folha de pagamentos, ainda existe um grande interesse por parte das 

instituições na prestação deste tipo de serviço. 

 

As últimas negociações de venda de folha de pagamento dos servidores do Estado do 

Rio de Janeiro credenciaram o Banco Bradesco S/A, tendo gerado para os cofres 

estaduais as receitas demonstradas na tabela a seguir: 

 
Considerando que o contrato em vigor se encerrará no final do exercício de 2017 a 

Secretaria de Estado de Fazenda elaborou um estudo para subsidiar a nova licitação 

destinada à alienação da folha de pagamentos, tomando por referência licitações 

recentes efetuadas por outros entes da federação.  

 

A tabela a seguir mostra o desfecho de licitações realizadas nos anos de 2015 e 2016 

por entes públicos com o destaque para a relação entre o valor total da oferta e o salário 
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médio dos servidores: 
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Portanto, tomando como referência o número de servidores e a remuneração média o 

valor estimado para a alienação da folha de pagamentos seria de R$1.132.952.793,84. 

Não obstante, complementando o seu estudo, a Secretaria de Estado de Fazenda 

elaborou uma outra metodologia de cálculo levando em conta o potencial de ganho em 

serviços individuais que o banco poderá auferir em razão da prerrogativa de gerenciar a 

folha de pagamento dos servidores estaduais, levando em conta o portfólio de serviços 

bancários que será oferecido aos novos clientes:  
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Após estabelecer simulações com os ganhos potenciais decorrentes da fidelização dos 

clientes a secretaria de Estado de Fazenda elaborou a mesma tabela considerando os 

ganhos decorrentes do direito a exclusividade da arrecadação estadual, tendo efetuado a 

mesma simulação considerando o direito de exclusividade dos pagamentos a 

fornecedores estaduais: 

 



TCE-RJ 

PROCESSO  Nº 103.913-2/17 

RUBRICA                FLS. 
 

 

A1/5/2 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Por fim, considerando potencial de ganhos das três atividades enumeradas nas tabelas 

acima a Subsecretária de Finanças da Secretaria de Estado de Fazenda sugere que a 

estimativa mínima para a alienação da folha de pagamentos seja de 

R$1.317.767.421,22 para o prazo de 60 meses, o que equivale a R$2.789,20 por 

servidor: 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A ESTIMATIVA E A ECONOMICIDADE 

 

 

O Termo de Referência da licitação apresenta as características básicas para a 

prestação dos serviços, incluindo-se as obrigações dos contratantes e da contratada, 

bases de dados para troca de informações, rotinas operacionais, etc. 

 

Conforme mencionado no item anterior que tratou da economicidade o mercado de 

prestação de serviços de processamento de folha de pagamento de órgãos públicos 

vem mudando radicalmente desde os anos 2000, conforme se pode ilustrar 

resumidamente no breve histórico a seguir: 

 

Até o começo da década de 2000, era comum que o poder público, de modo geral, 

aceitasse a realização de contratos em que as instituições bancárias cobravam tarifas 

para a prestação do serviço de processamento da folha (tipicamente, alguns reais por 

servidor, por mês). 

 

Após esse período, tornou-se comum a oferta de serviços de processamento da folha 

sem ônus para os órgãos públicos, com compromisso de os bancos assumirem 

despesas como: cobrança, confecção e postagem de carnes referentes a tributos, 

realização de obras e melhorias em imóveis públicos, ou algum outro tipo de 

compensação.  Este modelo gerou, em diversos casos, questionamentos acerca de sua 

legalidade.  

 

Após a metade da década de 2000, firmou-se o modelo em que os bancos ofereciam 

maiores valores financeiros em face da “outorga” da exclusividade na prestação de 

serviços de processamento da folha por determinado período.  Através dessa 

exclusividade, os bancos avaliaram o potencial de ofertarem outros serviços aos novos 

clientes (financiamentos, aplicações financeiras, etc.) e aumentarem suas receitas de 

modo a tornar economicamente viável a competição pelas folhas de pagamento dos 

órgãos públicos. A exclusividade de gestão de contas de salários de servidores 

públicos e de créditos de fornecedores da administração pública se firmou como um 

ativo intangível de alto valor econômico. 

 

Contudo, a partir dos anos de meados da década anterior, o Banco Central do Brasil 

passou a editar normas no sentido de facilitar a então chamada “portabilidade 

bancária” (transferência do saldo credor da conta-salário para a conta-corrente 

desejada, no mesmo dia do recebimento do salário, sem a incidência de qualquer ônus 

ou taxa), o que tende a apresentar riscos à pretensa “exclusividade” da outorga de 

serviços bancários. 
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A partir de então a elaboração de uma estimativa para a alienação da folha passou a 

contar com novas variáveis, dentre as quais a capacidade de fidelização a ser 

implementada pelo banco vencedor da disputa. 

 

A despeito das dificuldades técnicas de se proceder a uma avaliação financeira desse 

novo tipo de ativo intangível, empiricamente tem-se observado, em avenças de 

natureza semelhante à proposta no presente feito, que a concessão de exclusividade 

da folha de pagamento por um período de cinco anos (60 meses), tem correspondido a 

valores de outorga que giravam entre 50 e 200% do valor de um mês da folha de 

pagamento dos servidores.   Para ilustrar essa verificação, apresentamos alguns 

processos que tramitaram neste Tribunal: 

 

Ente /  
Processo 
TCE/RJ 

Folha de 
pagamento 

mensal 
Prazo 

Valor 
estimado 

Relação 
valor 

outorga/folh
a de 

pagamento 
mensal 

Município de Silva 
Jardim 

(210.284-1/11) 

R$ 

1.017.776,78 

(nov/07) 

60 
meses 

R$ 
1.000.001,00 

98,25% 

Município de 
Mendes 

(218.059-0/11) 

R$ 

1.846.428,00 

(mar/08) 

60 
meses 

R$ 
1.000.000,00 

54,15% 

Município de 
Vassouras 

(240.599-1/08) 

R$ 

1.298.331,00 

(mar/08) 

60 
meses 

R$ 
2.733.000,00 

210,50% 

Município de 
Angra dos Reis 
(228.228-3/10) 

R$ 

16.000.000,00 

(abr/10) 

60 
meses 

R$ 
10.300.005,0

0 
64,38% 

Município de Rio 
Claro 

(236.024-3/10) 

R$ 

1.134.089,91 

(jun/10) 

60 
meses 

R$ 
700.001,00 

61,72% 

Município de 
Paraty 

(200.954-6/11) 

R$ 

2.702.851,00 

(set/10) 

60 
meses 

R$ 
1.618.000,00 

59,86% 

Município de 
Duque de Caxias 
(200.208-7/12) 

R$ 

49.783.230,00 

(set/10) 

60 
meses 

R$ 
45.000.000,0

0 
90,39% 

Município de 
Duque de Magé 
(232.517-4/11) 

R$ 

10.000.000,00 

(abr/11) 

60 
meses 

R$ 
8.354.511,83 

83,54% 

 

 

Isto posto, não verificamos óbice ao valor estimado pela Administração como oferta 

mínima para aceitabilidade das propostas, de modo que entendemos que os autos 

se encontrem em condições de prosseguimento no que tange ao aspecto da 

economicidade. 
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OBSERVAÇÕES 

 

Obs 1 - O Subitem 9.1.5.1 exige que o licitante comprove solvência bancária (Índice de 

Basiléia ou Índice de Adequação de Capital)  correspondente a 11% que é o percentual 

mínimo definido pelo Banco Central do Brasil – Bacen, para Instituições Bancárias que 

atuam no Brasil (Basileia III), com base nas resoluções do CMN, conforme informação 

consultada no sitio eletrônico da respectiva Autarquia: 

http://www.bcb.gov.br/pec/appron/apres/Apresentacao_Sergio_Odilon_Coletiva_Basilei

a_III-1-3-2012.pdf. 

 

 

Obs 2 - O subitem 14.2.1 indica que o banco vencedor deverá recolher 100% de sua 

oferta em até cinco dias a contar da assinatura do contrato. 
 

O item 5 do Termo de Referência define os prazos para implantação dos sistemas e 

para a execução dos serviços por parte na instituição que sagrar-se vencedora da 

licitação.  
 

 

 
 

Obs 3 - O subitem 9.1.1.3 enumera os serviços gratuitos a serem disponibilizados aos 

servidores estaduais pela instituição bancária: 

 

http://www.bcb.gov.br/pec/appron/apres/Apresentacao_Sergio_Odilon_Coletiva_Basileia_III-1-3-2012.pdf
http://www.bcb.gov.br/pec/appron/apres/Apresentacao_Sergio_Odilon_Coletiva_Basileia_III-1-3-2012.pdf
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Obs 4 - O subitem 9.4 do Termo de Referência define o float (tempo de permanência 

dos recursos na instituição) para cada uma das operações: 

 

 

 
 

O prazo definido no TR é compatível com os que são praticados no mercado cabendo 

destacar que o float previsto no 9.4.1.a é idêntico àquele que foi definido pela 

Comissão Mista Deliberativa Alerj, MPRJ e TCE/RJ quando foi elaborado o Edital de 

Pregão nº 71/2015 (Processo TCE-RJ nº 107.936-8/15) que tratou da alienação das 

respectivas folhas de pagamento, conforme se pode verificar no subitem 12.5 do Termo 

de Referência Anexo do respectivo edital. 

 

 
DA PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

 

 

Ante o exposto, síntese do que foi examinado sugerimos o conhecimento e posterior 

arquivamento do Edital de Pregão Presencial nº 001/2017 da Secretaria de Estado de 

Fazenda do Rio de Janeiro 
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O Ministério Público Especial, representado pelo Procurador Geral 

Sergio Paulo de Abreu Martins, em 31.07.2017, manifesta-se no mesmo sentido do 

Corpo Instrutivo. 

 

É o Relatório. 

 

Por oportuno, registro que atuo nestes autos por força dos Atos 

Executivos nºs 20.789 e 20.796, publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de 

Janeiro, respectivamente, nas datas de 04 e 11 de abril de 2017. 

 

O objeto do Edital de Pregão Presencial nº 001/2017 é a 

contratação de instituição financeira para a prestação de serviços bancários, 

abrangendo as seguintes atividades: 

 

- Pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos, inativos 

e pensionistas da administração direta e indireta do Poder 

Executivo; 

 

- Pagamento de fornecedores do Estado; 

 

- Centralização da arrecadação das receitas estaduais no âmbito 

do Poder Executivo; 

 

- Administração da conta centralizadora do Estado, que visa 

unificar os recursos financeiros do Tesouro do Estado do Rio de 

Janeiro; 

 

- Atuação como agente financeiro (agente de prestação de 

serviços bancários) para abertura de “special account”, 

acolhimento de depósitos, transferências, internações (fechamento 

de câmbio) dos recursos disponibilizados em moeda estrangeira e 

nas remessas para amortização de principal e pagamento de juros, 

nas operações de financiamento e crédito externo que forem 

contratadas entre o Estado e organismos financeiros no exterior. 
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Alguns aspectos das atividades englobadas na contratação em tela 

merecem ser destacados. 

 

No tocante ao pagamento dos servidores e pensionistas, o subitem 

9.1.1.3 do termo de referência estabelece um pacote de serviços e produtos isentos de 

tarifas, taxas ou encargos de qualquer natureza, além de assegurar a transferência dos 

créditos da conta salário para outra livremente aberta pelo respectivo titular, em outra 

instituição financeira, sem qualquer ônus (“direito à portabilidade”). Vejamos: 

 

 

 

 

 

Serviços adicionais, eventualmente contratados pelo servidor ativo, 

inativo ou pensionista, deverão observar os valores máximos praticados, conforme 

informação disponibilizada pelo Banco Central do Brasil (subitem 9.1.1.4 do termo de 

referência). 
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Já no que se refere ao pagamento dos fornecedores é previsto no 

item 9.2 do termo de referência que ele se dará mediante crédito em conta corrente 

aberta e mantida pelo contratado. No caso de fornecedores estabelecidos em 

localidades que não possuam agências da instituição ou que não possam manter conta 

em instituição financeira, ou ainda, no caso de fornecimento até R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), poderá o pagamento ser feito mediante crédito em conta corrente de outra 

instituição ou por meio de ordem bancária de pagamento. 

 

Quanto à centralização da arrecadação das receitas estaduais, o 

item 9.3 do termo de referência estipula que o contratado receberá as importâncias 

provenientes da arrecadação de tributos e outras rendas estaduais que lhe sejam 

entregues por terceiros e pelas repartições arrecadadoras do Estado, ou por outras 

entidades legalmente habilitadas, através da guia de recolhimento do Estado – GRE, 

documento de arrecadação do Rio de Janeiro – DARJ, boletos ou outro documento 

autorizado pelo Estado. Pela prestação do serviço de arrecadação de tributos e rendas 

estaduais não será devida qualquer remuneração à contratada, exceto os custos 

relativos às operações interbancárias. 

 

Os serviços de consulta de valores e geração de documento 

denominado GRD (guia de regularização de débitos), em formato de boleto eletrônico 

de cobrança para pagamento de IPVA estão incluídos no objeto do contrato, sem ônus 

ao Estado ou ao contribuinte. 

 

O tempo de permanência dos recursos mantidos ou depositados 

na instituição financeira vencedora, o chamado float, é regulado pelo item 9.4 do termo 

de referência, com os seguintes prazos: 

 

 



TCE-RJ 

PROCESSO  Nº 103.913-2/17 

RUBRICA                FLS. 
 

 

A1/5/2 

 

 

 

 

 

O Corpo Instrutivo, na detida análise constante do arquivo digital 

datado de 31.07.2017, assinala que “...o float previsto no 9.4.1.a é idêntico àquele que foi 

definido pela Comissão Mista Deliberativa Alerj, MPRJ e TCE/RJ quando foi elaborado o Edital de Pregão 

nº 71/2015 (Processo TCE-RJ nº 107.936-8/15) que tratou da alienação das respectivas folhas de 

pagamento, conforme se pode verificar no subitem 12.5 do Termo de Referência Anexo do respectivo 

edital.”. 

 

No que tange à administração da conta centralizadora do Estado, 

que tem por objetivo unificar os recursos financeiros do Tesouro do Estado do Rio de 

Janeiro, o item 9.5 do termo de referência, visando atender ao art. 164, § 3º da 

Constituição da República, preceitua que a contratada se obriga, após o prazo de 

floating, a transferir os recursos, via transferência eletrônica de dados (TED), oriundos 

das disponibilidades de caixa, à entidade bancária oficial a ser posteriormente definida, 

sem qualquer ônus para o Estado. 

 

A vigência contratual e o período de execução dos serviços é 

regulada no item 5 do termo de referência, como se segue: 

 

 

 

 

O preço mínimo admitido pelo Órgão Licitante, para aceitabilidade 

da proposta, é de R$ 1.317.767.421,22 (um bilhão, trezentos e dezessete milhões, 

setecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e dois 

centavos).  
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A metodologia para a fixação do valor mínimo foi apresentada pela 

Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, no arquivo digital de 28.07.2017 

(“Técnicas quantitativas de estimação”), tendo o Corpo Instrutivo se manifestado 

favoravelmente ao aspecto da economicidade, no percuciente exame inserto no 

arquivo digital datado de 31.07.2017. 

 

Nos termos do subitem 14.2.1 do edital, o valor do lance proposto 

pelo licitante vencedor deverá ser integralmente pago em até 05 (cinco) dias úteis a 

contar da assinatura do contrato. 

 

Os documentos de habilitação a serem apresentados pelo licitante 

detentor da melhor proposta estão previstos no item 9 do edital e no item 7 do termo 

de referência. Ocorre que apenas uma parte das exigências de habilitação estipuladas 

no instrumento convocatório está reproduzida no termo de referência, e em algumas 

situações com redações que não são exatamente coincidentes, o que deverá ser 

corrigido para não gerar dúvidas aos participantes. 

 

Ademais, verifico que para fins de qualificação econômico-

financeira, é solicitado que o licitante comprove o atingimento do mínimo de 11% (onze 

por cento) do chamado índice de Basileia (subitem 9.1.5.1 e 9.1.5.2 do edital). 

 

Neste aspecto, é importante esclarecer que o índice de Basileia é a 

relação entre o patrimônio de uma instituição financeira e o valor dos ativos 

ponderados pelo risco (risk weighted assests – RWA), sendo, portanto, um índice de 

solvência de uma instituição financeira, que inclusive é adotado pelo Banco Central do 

Brasil. Vale lembrar que a atividade de intermediação financeira dos bancos envolve 

riscos. Assim sendo, quanto maior o índice, maior a sobra de capital próprio ou 

patrimônio para a realização de operações de crédito de maior risco. A recomendação 

internacional é de um patrimônio de referência (PR) mínimo de 8%. No Brasil o índice 

mínimo é de 11%
1
. 

                                                           
1
 Fonte: www.mundodosbancos.com  

 

http://www.mundodosbancos.com/
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Desta forma, o índice de Basileia é importante e usual indicador 

para a análise de instituições financeiras, servindo para aferir o capital dos bancos 

frente aos riscos de perda em sua atividade, razão pela qual se encontra justificada 

sua exigência, nos termos do artigo 31, §5º, da Lei 8.666/93. 

 

Neste sentido, destaco que no Edital de Pregão Presencial 

71/2015, processo TCE-RJ nº 107.936-8/15, com objeto análogo ao presente, objeto 

de decisão pelo Conhecimento e Arquivamento em Sessão Plenária de 17.11.2015, 

também constou a obrigatoriedade de comprovação pelo licitante da comprovação do 

índice de Basileia de 11% (onze por cento). 

 

A questão, todavia, é que o instrumento convocatório, ao tratar do 

assunto, no item 9.1.5.2, menciona a Resolução nº 3.490/2007 do Conselho Monetário 

Nacional e a Circular nº 3.360/2007 do Banco Central. Todavia, em consulta ao sitio do 

Banco Central do Brasil foi possível constatar que as mesmas foram revogadas, 

respectivamente, pela Resolução nº 4.193/2013 do Conselho Monetário Nacional e a 

Circular nº 3.644/2007 do Banco Central. 

 

Por conseguinte, deverá a Secretaria de Estado de Fazenda e 

Planejamento revisar o item 9.1.5.2, observando as normas em vigor, acima citadas. 

 

No tocante aos documentos de qualificação técnica, o item 9.1.6 

do edital assim estabelece: 
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Do exame dos elementos previstos para fins de qualificação 

técnica é possível extrair algumas observações.  

 

A comprovação de aptidão de desempenho se dará mediante 

apresentação da autorização do banco central para funcionamento da instituição 

financeira, e da relação de agências disponíveis no Estado do Rio de Janeiro, 

atestando a presença da instituição em no mínimo 30 (trinta) municípios fluminenses. 

 

No já mencionado Edital de Pregão Presencial 71/2015, processo 

TCE-RJ nº 107.936-8/15, de objeto semelhante ao presente, que fora Conhecido e 

Arquivado em Sessão Plenária de 17.11.2015, de igual forma, foi prevista a 

necessidade de apresentação da autorização de funcionamento junto ao Banco 

Central do Brasil e a comprovação pelo licitante, mediante apresentação de listagem, 

de possuir agências em um número mínimo de municípios no Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

Ademais, no sobredito Edital de Pregão Presencial 71/2015, para 

fins de qualificação técnica, foi prevista também a obrigatoriedade de apresentação da 

seguinte declaração: 

 

 

 

Considerando que a cláusula acima transcrita tem por escopo 

garantir a segurança e a qualidade dos serviços contratados, será proposto à 

Secretaria de Fazenda e Planejamento que avalie a oportunidade e conveniência de 

adoção de cláusula análoga no presente instrumento convocatório. 
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Outros aspectos do instrumento convocatório ora em exame 

merecem ser observados. 

 

O item 8.7.1 do edital determina que “Cada lance realizado deverá 

superar a melhor proposta/lance anteriormente ofertado, a partir do autor da proposta classificada de 

maior preço em, no mínimo, R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).” 

 

Usualmente, os editais de pregão estabelecem valores mínimos 

para os lances dos licitantes, de forma a evitar a realização de lances com diferenças 

diminutas, que prolongariam em demasia o certame. 

 

Neste sentido, é necessário observar que o valor estimado da 

licitação em tela é de R$ 1.317.767.421,22 (um bilhão, trezentos e dezessete milhões, 

setecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e dois 

centavos). Assim sendo, o valor de diferença mínima entre os lances de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais) corresponde a 0,07% do valor mínimo de 

aceitabilidade da proposta, parâmetro este que se revela dotado de razoabilidade e 

proporcionalidade. 

 

Já o subitem 17.4 do instrumento convocatório trata dos 

acréscimos e supressões da futura contratação, com a seguinte redação: 

 

 

 

Todavia, a Lei 8.666/93, mais precisamente no artigo 65, é 

inequívoca ao estabelecer limites de alteração dos contratos administrativos, a 

exceção das supressões resultantes de um acordo celebrado entre os contratantes. 

Vejamos: 

 

Art.65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 

justificativas, nos seguintes casos: 
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I - unilateralmente pela Administração: 
 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica aos seus objetivos; 
 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 

acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por 

esta Lei; 
 

II - por acordo das partes: 
 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
 

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, 

bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da 

inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a 

antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a 

correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra 

ou serviço; 
 

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 

encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa 

remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem 

fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de 

força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 

extraordinária e extracontratual. 
 

§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, 

serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de 

equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus 

acréscimos. 
 

§ 2o Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites 

estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: 
 

I - (VETADO) 
 

II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 
 

(grifos meus) 
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O estabelecimento de um limite para as alterações do contrato 

administrativo pela legislação visa a elidir que o objeto da licitação venha a ser 

descaracterizado no curso da execução do contrato, estando atrelado à observância 

dos princípios que regem a Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição da 

República) e a Licitação (artigo 3º da Lei 8.666/3). 

 

Também não é válido o argumento no sentido de que a 

contratação pretendida estaria fora do alcance do artigo 65 da Lei 8.666/93, por não 

ocorrer um desembolso financeiro por parte da Administração Pública. O certame 

licitatório em análise tem por fim a prestação de serviços para o Poder Executivo do 

Estado do Rio de Janeiro, sob a égide de um contrato administrativo, sendo certo que 

é proporcionado ao contratado auferir receitas diversas, a título de contraprestação 

pecuniária pelos serviços executados.  

 

A precificação das receitas geradas pela execução do futuro 

contrato, que levaram à fixação do valor mínimo de aceitabilidade da proposta, tem por 

base os quantitativos estimados dos serviços, não sendo razoável que estes possam 

ser alterados sem qualquer limite, ao arrepio da legislação que rege a matéria, sob 

pena de mácula aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da economicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos (artigo 37, caput, da Constituição da República c/c artigo 3º da Lei 8.666/3). 

 

Em vista do exposto, deverá a Secretaria de Estado de Fazenda e 

Planejamento adequar a redação do subitem 17.4 do instrumento convocatório aos 

preceitos do artigo 65 da Lei 8.666/93. 

 

Também merece comentário a previsão da cláusula décima quinta 

da minuta do contrato, que mediante anuência do contratante possibilita a cessão ou 

transferência parcial ou total do contrato. 
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Os Tribunais de Contas têm se posicionado contra a possibilidade 

da cessão, transferência, ou mesmo a subcontratação total do objeto de licitação. 

 

Isto porque uma das características do contrato administrativo é o 

seu caráter intuito personae. O participante do certame é declarado vencedor da 

licitação não só por ter apresentado a proposta mais vantajosa, mas também por ter 

preenchido os requisitos de habilitação jurídica, de regularidade fiscal, de qualificação 

econômico-financeira e de qualificação técnica, eleitos como essenciais para a boa 

execução do objeto contratual. 

 

Assim sendo, deverá ser o licitante vencedor (contratado) o 

responsável direto pelo cumprimento do ajuste, admitindo-se, conforme a peculiaridade 

do caso concreto, tão-somente a subcontratação de parte do objeto do contrato, 

conquanto não seja relativo à(s) parcela(s) de maior relevância, mediante previsão no 

instrumento convocatório e no contrato, e com a devida anuência expressa da 

Administração Pública contratante. 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU), por exemplo, registrou no 

Informativo de Licitações e Contratos nº 76/2011 que “É inadmissível subcontratação total por 

ofensa às normas regentes dos contratos administrativos”. 

 

De igual modo, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

(TCE-RJ) possui extensa linha de julgados nesse sentido, podendo ser citados, dentre 

outras, as decisões prolatadas nos processos TCE-RJ nºs 104.960-0/16 (Sessão de 

19.07.2016), 100.410-9/17 (Sessão de 16.02.2017), 100.631-5/17 (Sessão de 

21.02.2017) e 207.380-0/17 (Sessão de 08.06.2017). 

 

Por fim, cabe-me registrar que, tanto o Tribunal de Contas da 

União (TCU), como o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), 

admitem o emprego da modalidade licitatória do pregão para a seleção de instituição 

financeira para prestação de serviços de pagamento de servidores e outros 

assemelhados.  
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O TCU assentou, no Informativo de Licitações e Contratos nº 

254/2015, que “Havendo interesse de a Administração Pública Federal promover prévio procedimento 

licitatório para contratação de prestação de serviços, em caráter exclusivo, de pagamento de 

remuneração de servidores ativos, inativos e pensionistas e outros serviços similares, com a previsão de 

contraprestação pecuniária por parte da contratada, deverá a contratante, além de franquear acesso ao 

certame tanto às instituições financeiras públicas como às privadas, adotar a modalidade pregão (Lei 

10.520/2001), preferencialmente sob forma eletrônica, tendo por base critério "maior preço", em 

homenagem ao princípio da eficiência e da seleção proposta mais vantajosa para a Administração 

Pública.” 

 

O TCE-RJ, por sua vez, já prolatou decisões pelo Conhecimento 

de edital de pregão, ou de ajustes decorrentes dessa modalidade licitatória, relativos à 

contratação de instituição financeira para pagamento de servidores e outros serviços, 

podendo ser elencados, dentre outros, os processos TCE-RJ nºs 107.936-8/15 

(Sessão de 15.12.2015), 240.599-1/08 (Sessão de 26.03.2013) e 232.517-4/11 

(Sessão de 29.04.2014). 

 

Pelo exposto e examinado, posiciono-me parcialmente de acordo 

com o Corpo Instrutivo e com o Ministério Público Especial, e 

 

VOTO: 

 

I - Pelo CONHECIMENTO do Edital de Pregão Presencial nº 

001/2017 da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, com as 

DETERMINAÇÕES e RECOMENDAÇÃO a seguir elencadas, que deverão ser 

providenciadas antes da realização do certame e comprovadas quando do envio 

do contrato a este Tribunal, sob pena de sujeição do responsável às sanções 

previstas na Lei Complementar 63/90 e nulidade da licitação. 
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I.1 – DETERMINAÇÕES: 

 

I.1.1 - Rever o item 7 do Termo de Referência, de modo que 

todos os requisitos de habilitação previstos no item 9 do Edital sejam fielmente 

reproduzidos no referido anexo, elidindo divergências que possam gerar dúvidas 

aos participantes do certame; 

 

I.1.2 – Retificar o subitem 9.1.5.2 do edital, observando que a 

Resolução nº 3.490/2007 do Conselho Monetário Nacional e a Circular nº  

3.360/2007 do Banco Central foram revogadas, respectivamente, pela Resolução 

CMN nº 4.193/2013 e a Circular BC nº 3.644/2007; 

 

I.1.3 – Adequar o subitem 17.4 ao disposto no artigo 65, § 1º, 

da Lei 8.666/93, estabelecendo os limites de acréscimos e supressões de 

serviços, nos termos expostos na fundamentação deste Voto; 

 

I.1.4 – Rever a cláusula décima quinta da minuta do contrato, 

eliminando a possibilidade de cessão ou sub-rogação, bem como de 

subcontratação total do contrato, estipulando, se for o caso, o limite para 

eventual subcontratação; 

 

I.1.5 - Detalhar, através de errata, todas as alterações 

porventura efetuadas no ato convocatório, dando a devida publicidade à mesma, 

na forma do § 4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93, encaminhando as cópias a 

este Tribunal; 

 

I.1.6  - Comunicar ao Tribunal eventual revogação ou anulação 

do procedimento licitatório em tela, remetendo, na ocasião, prova da publicação 

do ato respectivo, acompanhada pelos elementos arrolados no art. 49 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 
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I.2 – RECOMENDAÇÃO: 

 

I.2.1 – Nos termos expostos na fundamentação deste Voto, 

avalie a oportunidade e conveniência de inclusão no instrumento convocatório, 

para fins de qualificação técnica, de cláusula com a seguinte redação: 

“Declaração de que suas agências, postos de atendimento bancários e caixas 

eletrônicos possuem toda a infraestrutura necessária ao perfeito cumprimento 

do objeto do contrato, inclusive quanto à mão de obra especializada, 

equipamentos, segurança e tecnologia”. 

 

 

II – Pela DETERMINAÇÃO à Secretaria-Geral de Sessões para 

que anexe o inteiro teor do presente Voto, da manifestação do Ministério Público 

Especial e do Corpo Instrutivo ao expediente a ser remetido ao Jurisdicionado 

para ciência desta Decisão; 

 

 

III – Pelo ARQUIVAMENTO do presente processo. 

 

 

GA-3,           de                                          de  2017. 
 
 
 

ANDREA SIQUEIRA MARTINS 

CONSELHEIRA SUBSTITUTA  


