
PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E RESPECTIVAS RESPOSTAS. 

1. O item 11.3 do Edital, prevê prazo de vigência indeterminado para o Termo 

de Cooperação Técnica, enquanto o item 1.5, do anexo I e a Cláusula Sexta, 

do Anexo II, mencionam o prazo de 60 (sessenta meses) improrrogáveis. 
Assim, pedimos esclarecer qual será o prazo efetivamente adotado? 

11.3. O Termo de Cooperação Técnica terá prazo de vigência indeterminado, a partir da 

data da publicação da Portaria de Credenciamento 

 

1.5. O prazo de duração do Credenciamento será indeterminado. As inscrições poderão 

ser feitas, a qualquer tempo, pelos interessados. Os contratos celebrados em decorrência 

deste Credenciamento terão a vigência pelo período de 60 (sessenta) meses 

improrrogáveis 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 6.1. O presente Termo de Cooperação 

Técnica terá sua vigência limitada a até 60 (sessenta) meses improrrogáveis, a contar da 

data de sua assinatura. 

 

R: O item 11.3 será corrigido. O Termo de Cooperação Técnica terá vigência de 60 meses, 

improrrogáveis. Ao final da vigência, a instituição poderá renovar o credenciamento. 

 

2.  O Banco do Brasil no intuito de prestar o melhor atendimento aos servidores 

do Ministério das Relações Exteriores - MRE, pretende utilizar a estrutura de 

sua subsidiária integral no exterior, o Banco do Brasil Américas – BBA, que 

não possui representação legal no Brasil. Desta forma questionamos se os 

itens constantes do Edital quanto a habilitação e condições de participação, 

bem como as cláusulas constantes na minuta do Termo de Cooperação 

Técnica, são impeditivos para participação do BANCO DO BRASIL S.A., visto 

que o BB Américas é quem prestará o serviço bancário nas dependências no 

exterior, por meio de contrato específico firmado com o BB S.A.? Vale 

destacar que o BB Américas, atua como banco norte americano e por isso 

não necessita de CNPJ e autorização do Banco Central do Brasil para 

funcionamento no exterior, no entanto está sujeito legalmente as normas e 
leis que rege o sistema financeiro nos Estados Unidos da América. 

R: No sentido de ampliar a competição e nos termos do Acórdão nº 3.056/2008 – TCU- 

Plenário, “ é permitida a execução do contrato com a filial (subsidiária) em contrato 

assinado pela matriz, desde que comprovada a regularidade fiscal da executante”. 

Ademais, no recente acórdão nº1593/2019 – TCU – Plenário, foi reforçado que a 

distinção entre ‘matriz’ e ‘filial’ só tem sentido para fins tributários (responsabilidade 

tributária). A jurisprudência sobre o tema é pacífica, quando, no Acórdão nº1963/2018, 

ressalta-se a inexistência de ilegalidade na substituição da matriz pela filial, 

apontando apenas que, no caso específico analisado, a questão ensejaria ofensa à 

vinculação ao instrumento convocatório. Mesmo contrário ao edital, o relator 

considerou que o Tribunal, no caso em questão, não deve se encerrar em uma 

interpretação por demais restritiva do sentido da norma ou mesmo do edital, podendo 

invocar, como razão para o tratamento dessa questão, o interesse público. 

 

Nesse sentido, deverá ser comprovado: 



 O vínculo jurídico entre a matriz e a subsidiária, o que poderá ser demonstrado 

por contrato de consórcio ou de outras modalidades admitidas pelo direito civil 

brasileiro, em que se deixe clara a responsabilidade da controladora/matriz pelos 

atos da filial/subsidiária. O item 4.3.6 do edital será adequado para admitir a 

participação de consórcios e outras modalidades empresariais; 

 Autorização para funcionamento da instituição brasileira pelo Banco Central; 

 Apresentação dos documentos descritos no item 6.1 do edital pela empresa 

brasileira; 

 Autorização para funcionamento da instituição estrangeira pela autoridade local, 

bem como a regularidade fiscal. 

 

Eleito o foro da Justiça Federal, na Seção Judiciária de Brasília, a empresa brasileira 

será a responsável judicial e administrativamente por quaisquer demandas derivadas 

da atuação da empresa estrangeira. 

 

3. Relativo ao item 4 do Edital, pedimos informar se houve equívoco na 

numeração dos itens 4.2.1 a 4.2.9 e 4.3.1? Pois parece não seguir a ordem 
dos itens relacionados. 

R: Houve equívoco na numeração dos itens, o que será corrigido. 

 

4. O item 5.1.5 do Anexo I, prevê prazos para conclusão das demandas em 

diferentes níveis de complexidade, entretanto não está claro como se 

distinguirá uma demanda de baixa ou alta complexidade. Pedimos esclarecer 

como ocorrerá esta classificação. 

5.1.5. prestação de atendimento segundo os níveis de serviços condizentes com 

o padrão do mercado, e conforme os seguintes prazos:  

R: A contratada deverá apresentar plano de ação, que contemplará o ritmo de 

migração de contas, bem como detalhamento dos níveis de serviço. A 

classificação da complexidade das de mandas deverá ser proposta pela instituição 

bancária, a ser validada pelo Ministério das Relações Exteriores. No plano, a 

instituição bancária deverá estipular, com base em experiência prévia, as 

ocorrências mais frequentes, caracterizando-as como de alta ou baixa 

complexidade, respeitada a classificação superior: (i) consultas/dúvidas gerais 

(abertura de conta, produtos, serviços, etc); (ii) consultas/dúvidas específicas 

(senhas, limites, etc); e (iii) Problemas técnicos (solicitações não processadas, 

atrasos em transações, etc). 

A contagem dos prazos será feita em horas úteis e no fuso-horário da praça 

comercial em que a instituição está sediada. Em caso de força maior ou caso 

fortuito, não se aplicam os prazos estabelecidos, tendo a instituição a 

obrigação de comunicar o Credenciante e o correntista do ocorrido e do 

prazo tentativo de solução. 

5. Além disso, o mesmo item 5.1.5 do Anexo I, também prevê prazos para a 

resolução de demandas. Entretanto, os prazos mencionados no referido item, 

não condizem com as práticas do mercado bancário, considerando que 



existem inúmeras situações a serem observadas, que podem demandar 

inclusive ajustes tecnológicos, análises jurídicas e técnicas de diversas áreas, 

inexequíveis nestes prazos. Desta forma, pedimos esclarecer se a tabela 

proposta foi elaborada considerando algum estudo técnico específico de 

resolução de demandas ou proposta por alguma instituição financeira? 

R: Na construção dos níveis e atendimento foram utilizados a Lei 8.078/90, 

que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências; o 

Decreto 6.528/2008, que fixar normas gerais sobre o Serviço de Atendimento 

ao Consumidor – SAC e a RESOLUÇÃO Nº 3.919 Bacen. Em tais instrumentos, 

é prevista a prestação imediata às consultas e prazo máximo de 5 dias úteis 
para reclamações, o que será adequado nos documentos licitatórios. 

6. O item 6.1.2.1 prevê atendimento de 24 (vinte e quatro) horas, nos 7 (sete) 

dias da semana, para atender às demandas e/ou dúvidas frequentes dos 

correntistas, do setor da Divisão de Pagamentos do MRE e do Escritório 

Financeiro em Nova York. Entretanto, não está claro qual o tipo de 

atendimento deve ser prestado neste prazo, inclusive se as dúvidas também 

seriam referentes ao atendimento às contas institucionais mantidas pelos 

consulados e embaixadas, sendo importante esclarecer que as instituições 

financeiras não dispõem de atendimento especializado de agências pelo prazo 

solicitado. Assim, solicitamos esclarecer o tipo de atendimento requerido, 

bem como considerar as normas de funcionamento do Banco Central do Brasil 

e demais entidades reguladoras dos sistemas financeiros. 

6.1.2. Da comunicação entre a instituição financeira x beneficiários e MRE:  

6.1.2.1. a instituição financeira credenciada deverá indicar contatos telefônicos e 

endereço eletrônico (e-mail), imediatamente após a assinatura do contrato, para 

atender às demandas e/ou dúvidas frequentes dos correntistas, do setor da Divisão 

de Pagamentos do MRE e do Escritório Financeiro em Nova York, com 

funcionamento 24 (vinte e quatro) horas, nos 7 (sete) dias da semana, durante 

todo o prazo de vigência do contrato 

R: O atendimento em questão, assim como todos os dispositivos que 

compõem o processo de Credenciamento dizem respeito APENAS às contas 

mantidas pelos particulares, não envolvendo, portanto, contas institucionais 

mantidas pelos Consulados ou Embaixadas. Espera-se que a instituição 

bancária mantenha SAC ou atendimento eletrônico para as demandas dos 

correntistas. Quanto a eventuais dúvidas da Divisão de Pagamentos ou do 

Escritório Financeiro, serão infrequentes e referir-se-ão, principalmente, ao 

processamento de depósitos bancários mais urgentes, para qual deverá se 
disponibilizar contato telefônico dedicado. 

O Credenciamento é instituto não exclusivo, ou seja, poderão ser 

credenciadas tantas quantas instituições bancárias se interessarem e 

cumprirem os requisitos previstos em edital. Não haverá alteração do escopo 
de prestação dos serviços, limitada ao atendimento das contas particulares. 

Deverá ser mantido canal 24 x 7 para atendimento aos correntistas, Já, para 

a DPAG e para o EFNY, deverá ser disponibilizado canal em horário comercial 
e contato do preposto. 

7. Relacionado a exigência mencionada no item 4.6.6, de reserva de cargos 

prevista em lei, como o serviço prestado ocorrerá em sua maior parte por 



instituições financeiras no exterior, que não são abrangidas por tal legislação, 

entende-se que somente as instituições financeiras localizadas no Brasil são 

obrigadas ao atendimento de tal legislação. Pedimos validar se este 
entendimento está correto e caso não esteja como se dará. 

4.6.6 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento 

de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

R: A Lei nº 8.213/1991 dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social e dá outras providências, cuja aplicação é restrita ao território nacional. 

Nesse sentido, a empresa brasileira (Matriz) deve atender o dispositivo. A 

subsidiária estrangeira deve se ater aos normativos locais sobre o tema. 

8. Relativo ao item 4.3 do anexo II, solicitamos esclarecer se o reajuste a que 

se refere este item está relacionado as taxas cobradas dos beneficiários das 

contas correntes, ou seja, as taxas cobradas dos servidores desse Ministério? 

Pois caso estejam, pode inviabilizar a prestação do serviço e podem ocorrer 

alterações mandatórias pelos entes reguladores do sistema financeiro. 

4.3. Considerando que a prestação do serviço será sem ônus para o Credenciante, 

não haverá aplicação de reajuste. 

R: O dispositivo pretende reforçar que não haverá custos ao Credenciante durante 

toda execução contratual. Não se refere, portanto, às tarifas a serem cobradas dos 

beneficiários das contas correntes. Como não há determinação prévia da praça 

comercial, as tarifas cobradas dos correntistas serão reajustadas por índice de 

inflação local (Consumer Price Index, no caso dos Estados Unidos por exemplo), 

a ser estipulado em plano de ação, desde que aprovado pelo Credenciante. A 

cláusula em questão será ajustada para conter o esclarecimento. 

9. O item 14.3 do anexo I menciona que a Contratada será remunerada por 

tarifas bancárias previamente estipuladas e sujeitas ao teto estipulado, 

entretanto não há teto estipulado no Edital. Pedimos esclarecimento quanto 

ao teto mencionado, assim como referenciá-lo no item. 

14.3. A Contratada será remunerada por tarifas bancárias previamente estipuladas 

e sujeitas ao teto estipulado. 

R: As tarifas bancárias máximas estão estipuladas no item 7.1 do Anexo II. 

10. No item 6.1.3 do anexo I, são detalhadas as taxas com isenções de cobrança 

pelos serviços prestados aos beneficiários, entretanto, considerando que não 

há remuneração direta pelo contrato e que haverá isenção das principais 

tarifas existentes, o acordo poderá se tornar financeiramente inexequível e 

pode ensejar em questionamentos quanto a legitimidade da transação. Desta 

forma, é importante esclarecer se tal proposta considerou estudo para 

verificação da viabilidade econômico-financeira ou consulta às instituições 

financeiras para verificar sua praticabilidade? 



6.1.3. As contas abertas e mantidas nas condições estabelecidas no Edital de 

Credenciamento -- do MRE funcionarão com isenções de tarifas referentes aos 

seguintes itens:  

6.1.3.1. manutenção;  

6.1.3.2. transferência eletrônica doméstica e internacional;  

6.1.3.3. encerramento de conta; 

 6.1.3.4. crédito proveniente de seguro médico em dólar norteamericano;  

6.1.3.5. crédito proveniente de salário ou verbas indenizatórias pagos pelo MRE; 

 6.1.3.6. transferências de recursos via Internet Banking feitas em dólar norte-

americano (USD) ou outras moedas para contas na mesma instituição financeira 

R: A obtenção dos valores tarifários, inclusive as isenções, foram obtidas de 

pesquisa de preços, nos termos da Instrução Normativa nº 73/2020. 

11. O item 6.1.1.3 do anexo I, que trata do prazo para abertura de contas, de 5 

dias úteis, considera este prazo somente após conclusão do plano de 

migração previsto nos itens 3.1.4 e 10.22 do anexo I? Em caso afirmativo, 
não seria adequado este esclarecimento neste item? 

6.1.1.3. o processo de abertura de conta deverá ser executado no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias úteis, a partir da entrega da documentação. 

3.1.4. A contratada deverá apresentar plano de ação, que contemple a abertura 

das contas em ritmo de absorção de 6000 (seis mil) contas em até 30 (trinta) 

meses, a contar da assinatura do contrato; 

10.22. A contratada deverá apresentar plano de ação, que contemple a abertura 

das contas em ritmo de absorção de 6000 (seis mil) contas em até 30 (trinta) 

meses, a contar da assinatura do contrato. 

R: Os pedidos de abertura de contas só terão início após a entrega do plano de 

ação, para qual a empresa terá 30 dias de prazo de entrega, a contar da assinatura 

do Termo de Cooperação. Já durante a execução, o prazo de 5 dias úteis é contado 

a partir do recebimento da documentação do futuro correntista. O dispositivo será 

aclarado. 

Durante os 30 dias iniciais do Termo de Cooperação, não serão abertas novas 

contas, devendo o Credenciado debruçar-se sobre a elaboração do plano de ação. 

No período de migração, deverão ser obedecidas as metas de aberturas mensais 

estipuladas em edital.  

Durante o fluxo normal de execução, após a migração das contas, o prazo de 5 

dias úteis passará a valer, contado a partir do recebimento do pacote de 

documentos chancelados pela DPAG e já assinados pelo correntista. 



12. A Cláusula Décima Primeira do Anexo II, estabelece um prazo mínimo de 30 

meses de antecedência para a comunicação de eventual rescisão contratual, 

entretanto, o prazo é demasiadamente longo, visto que os fatos que 

porventura possam impedir a continuidade da prestação do serviço não são 

de conhecimento com tal antecedência. Considerando a impossibilidade de 

prever situações supervenientes com essa anterioridade, não seria coerente 

ajustar tal prazo aos aplicáveis nos contratos firmados entre a administração 
pública e as instituições financeiras? 

11.1. Este Termo de Cooperação Técnica poderá ser denunciado por qualquer dos 

Partícipes em razão do descumprimento de qualquer das obrigações ou condições 

nele pactuadas, bem assim pela superveniência de norma legal ou fato 

administrativo que o torne formal ou materialmente inexequível ou, ainda, por 

ato unilateral, mediante comunicação prévia da parte que dele se desinteressar, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) meses, ficando os Partícipes 

responsáveis pelas obrigações anteriormente assumidas. 

R: Conforme consignado em matriz de risco, a manutenção das contas 

particulares no exterior é fundamental para operação dos postos no exterior, haja 

vista que é por meio desse serviço que se mantém o depósito de salários e 

indenizações aos servidores do MRE. O serviço, portanto, não é passível de 

descontinuidade, sob risco de impactar a própria execução da política externa 

brasileira. Nesse sentido, a rescisão deverá ser comunicada com 90 dias de 

antecedência, período em que poderão ser abertas novas contas. Após esse 

período, a vigência da cooperação técnica extingue-se, ainda que obrigação em 

manter a relação com os clientes se mantenha pelos próximos 27 meses. No 

período de 27 meses, a instituição bancária manterá abertas as contas dos 

servidores e não poderá praticar tarifas acima das tarifas vigentes e 

oferecidas para o público em geral.  

Nesse sentido, o prazo de 30 meses faz-se necessário para que haja tempo hábil 

para desincumbir-se de novo processo de credenciamento, no caso de 

encerramento contratual, e de migração das 6.000 contas de correntistas ativos e 

inativos. O prazo é o mesmo proposto para o início da operação, conforme 

explícito na questão anterior. 

13. Relacionado ao Anexo II - minuta do Termo de Cooperação Técnica, em 

atenção ao previsto na Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, Lei Nº 13.709, 

de 14 de agosto de 2018, não seria pertinente a inclusão de cláusula 
especifica que trate deste tema? 

R: Será acrescida cláusula que contemple a LGPD ao Anexo II. 

 

 


