
 
São Paulo/SP, 30 de agosto de 2018 

 

 

AO 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

Secretaria de Economia, Finanças e Administração 

Diretoria de Administração 

Subdiretoria de Pagamento de Pessoal 

Att.: Comissão Especial de Credenciamento 

 

Ref.: Edital de Credenciamento nº 001/DIRAD-SDPP-PP4/2018 

 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição financeira, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº. 90.400.888/0001-42, com sede na Avenida Presidente Juscelino 

Kubitschek, nº. 2041 e 2235 – Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo/SP – CEP: 04543-011, por 

intermédio de seu representante legal, vem, respeitosamente perante Vossas Senhorias, de 

acordo com os artigos 40, inciso VIII, e 47, da Lei 8666/93, solicitar PEDIDO DE 

ESCLARECIMENTOS em relação aos pontos a seguir: 

 

I – DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

 Pedimos esclarecer a possibilidade de as Instituições Financeiras efetuarem os 

pagamentos via Internet por meio de GRU Eletrônica, evitando, assim, que os funcionários 

das Instituições Financeiras deixem as agências bancárias portando quantia em espécie para 

realizar o pagamento – garantindo, assim, maior comodidade e segurança tanto para a 

instituição financeira vencedora como para o Comando da Aeronáutica. 

 

II – DOS BENEFICIÁRIOS 

 

 Pedimos esclarecer se os servidores civis ativos, aposentados e pensionistas de 

servidores civis, beneficiários de pensões alimentícias e feitos pelo SISPAGAER farão parte 



 
do cálculo (se entrarão como beneficiários ou não) no credenciamento remuneratório, uma 

vez que as informações são contraditórias nos itens item 9.1, 11.15 e 18.2 e outros do Edital. 

 Isso porque, a somatória desses beneficiários cria um impacto na viabilização do 

estudo econômico-financeiro desta Instituição Financeira que poderá variar para mais ou 

para menos de acordo com a disponibilização dessas informações e pelo impacto que geram 

em relação aos custos a serem considerados com a operacionalização do contrato podem 

impacta na decisão de participação ou não no credenciamento. 

 

III – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

O edital, em seu item 8.5, determina que todos os documentos apresentados pela 

licitante deverão constar o nome da instituição financeira e o número do CNPJ. Ocorre que 

algumas certidões não apresentam tais informações, uma vez que a situação certificada não 

tem qualquer relação com os dados solicitados pelo Edital em epígrafe, tais como, a certidão 

de regularidade para com a Fazenda Municipal relativa aos tributos imobiliários. Destaca-se 

que os tributos imobiliários perseguem a “coisa” e não a “pessoa” (pois são tributos 

reipersecutórios). 

Dessa forma, e como exemplo, caso o imóvel esteja alugado, a certidão imobiliária 

terá como contribuinte o locador e não o locatário. 

Assim, pedimos ratificar o entendimento de que se o documento apresentado for 

relativo à instituição financeira, ou ao imóvel onde sua sede está instalada, tal documento 

será aceito e não será aplicada a penalidade de inabilitação prevista no edital. 

 

IV – DO EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

Em detrimento dos itens 11.5 e 13.3 do Edital, pedimos ratificar o entendimento de 

que os recursos interpostos contra a decisão da Comissão designada ao Processo de 

Credenciamento possuirão o efeito suspensivo, como determina o artigo 109 da Lei de 

Licitações. 

Isso porque, as condições editalícias não podem contrariar as normas legais vigentes 

e, de outra sorte, a infração de norma legal pelo Edital é causa nulidade do processo 



 
administrativo cujo vício é insanável, eis que afronta o princípio de legalidade constante no 

artigo 3º da Lei Federal 8.666/93. 

Ademais os efeitos dos recursos administrativos estão explícitos no artigo 109 da Lei 

Federal 8666/93 e disciplinar por meio do edital de maneira contrária àquela prevista na 

legislação representa trazer ao certame uma condição que macula todo o processo de 

nulidade.  

 

V – DA REVERSÃO DE VALORES 

 

O edital prevê em vários itens a obrigação das Instituições Financeiras Credenciadas 

realizarem reversões de valores. 

Assim, ao tratar das reversões de valores já creditados em contas de terceiros, ainda 

que após o falecimento dos beneficiários, tal reversão de valores não pode ser realizada sem 

a competente autorização judicial ou com o consentimento do próprio beneficiário ou por 

seus sucessores legais, uma vez que houve a troca da titularidade do recurso, ou seja esse 

recurso não mais pertence ao Comando da Aeronáutica, mas sim ao beneficiário titular da 

conta corrente ou aos seus sucessores legais. 

Assim, as instituições financeiras credenciadas não podem realizar tal reversão, 

devendo nessa hipótese o Comando da Aeronáutica se valer dos meios jurídicos adequados 

para obter a tutela judicial especifica. 

Esse tema é de suma importância, pois imputa às instituições financeiras 

credenciadas uma obrigação que não pode ser cumprida, eis que flagrantemente contrária às 

normas legais vigentes.  

A supressão dessa disposição editalícia ganha maior relevância ainda em função de 

haver previsão no edital de aplicação de severas penalidades para a hipótese de não 

cumprimento da solicitação de reversão de valores/descumprimento contratual. 

Nesse sentido, é clara a posição do Banco Central do Brasil ao estabelecer que: “É 

vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósitos 

sem prévia autorização do cliente” (artigo 3º, da Resolução nº 3695, de 26/03/09), bem 

como sobre as contas de registro (conta-salário) disciplinando que: “Após a efetivação do 

crédito por ordem da entidade contratante, os recursos somente podem ser 

movimentados pelo beneficiário” (artigo 5º, §1º, da Resolução 3402, de 06/09/13). 



 
Ressaltamos que as exigências editalícias e contratuais vão contra as determinações 

emanadas pelo próprio Banco Central do Brasil. 

A entidade pública não pode exigir que uma instituição privada pratique ação 

contrária às disposições legais vigentes e ainda impingir-lhe pesada penalidade caso não 

realize esse ato que repetimos é flagrantemente contrário às disposições legais vigentes. 

Admitir-se a aplicabilidade dessa condição significa o mesmo do que admitir que uma 

pessoa com a qual o possuidor de uma conta corrente no Banco mantenha relacionamento 

solicite ao Banco para realizar um lançamento a débito na conta de um terceiro. É por 

demais claro que tal condição não pode ser realizada eis que lhe falta legitimidade para 

autorizar lançamentos na conta corrente. 

Releva destacar que não há qualquer disposição legal capaz de respaldar a condição 

estabelecida no edital de realizar reversões de valores creditados nas contas dos beneficiários, 

pois ainda que detectado a não adequação do lançamento que foi comandado ao Banco a 

realização de débito sem a autorização do destinatário equipara-se ao exercício arbitrário das 

próprias razões, motivo pelo qual o procedimento retratado no edital não pode ser exigido 

das instituições financeiras, especialmente em se tratando de uma entidade que tem por 

obrigação precípua pautar seus procedimentos de acordo com o princípio da 

legalidade estrita.  

 Ante o exposto, requer a imediata exclusão do edital da obrigação de realização de 

reversão de valores já creditados em contas correntes dos beneficiários, falecidos ou não, 

suprimindo as disposições constantes do item e “k” da Cláusula Sétima, Subcláusula Primeira 

da minuta de contrato e item “bb” e correlatos da Cláusula Nona da minuta contratual.  

 

VI – DO BLOQUEIO DE VALORES 

 

O edital prevê em vários itens a obrigação das Instituições Financeiras Credenciadas 

realizarem bloqueios de valores. 

Em relação aos bloqueios desde que realizados em momento anterior ao crédito na 

conta corrente do destinatário tal exigência poderá ser cumprida, uma vez que ainda não 

houve a troca de titularidade do recurso enviado, porém e desde que a comunicação seja 

efetuada em tempo hábil. 



 
Nesse sentido, informamos que a comunicação tardia (até às 18h00min do dia 

anterior ao dia do pagamento) como exige o Edital não permite qualquer ação das 

Instituições Financeiras Credenciadas no sentido de interromper os pagamentos já 

agendados pelo sistema, sejam por limitações técnicas ou operacionais das Instituições 

Financeiras Credenciadas. 

 Ante o exposto, requer a alteração do prazo previsto na alínea “h” da Cláusula 

Sétima, Subcláusula Primeira, que trata da comunicação do bloqueio/cancelamento do 

pagamento, para 02 (dois) dias úteis anteriores à data do pagamento (D-2). 

 

VII – DO CÁLCULO SOBRE OS BENEFICIÁRIOS 

 

Pedimos esclarecer como será realizada a verificação do Comando da Aeronáutica 

sobre o beneficiário que optar por transferir automaticamente os vencimentos da conta de 

registro de uma Instituição Financeira Credenciada para a conta-corrente de outra instituição 

financeira (credenciada ou não), respeitado o sigilo bancário previsto na Lei Complementar 

105/01. 

 

VIII – DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO 

 

Pedimos excluir a redação dada pelos itens I, II e III da alínea “aa” da Cláusula Nona 

da minuta contratual, uma vez que o fornecimento de tais informações caracteriza a quebra 

do sigilo bancário previsto na Lei Complementar 105/01. 

 

IX – DO EFETIVO VARIÁVEL 

 

Pedimos ratificar o entendimento de que o Efetivo Variável, em especial os recrutas, 

não participarão do credenciamento remuneratório, não sendo, assim, computados para 

efeito de pagamento mensal 

 

X – DA ELABORAÇÃO DE NORMAS ESPECÍFICAS 

 



 
Pedimos excluir a redação dada pelo item 18.3 do Edital em comento, uma vez que a 

elaboração de normas específicas de monitoramento e avaliação de desempenho dos serviços 

executados pelas Instituições Financeiras competem privativamente ao Banco Central do 

Brasil. De outra forma, não podem ser exigidas obrigações aos proponentes credenciados 

que não expressamente definidas pelo Edital, pois afronta a segurança jurídica das 

Instituições Financeiras Credenciadas pela subjetividade e falta de transparência. 

 

XI – DA DISPONIBILIDADE DO CONTRACHEQUE ELETRÔNICO 

 

Pedimos ratificar o entendimento de que os contracheques eletrônicos dos 

beneficiários ficarão disponibilizados para impressão pelo prazo de 01 (um) ano, isto é, o 

beneficiário que quiser imprimir a 2ª via do seu contracheque em jul/13, poderá extraí-lo 

retroativamente a partir de ago/12. 

 

XII – DA DISPONIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO 

 

Pedimos ratificar o entendimento de que os telefones disponíveis no site: 

www.santander.com.br, como o da “Central de Atendimento Santander” tel: 4004-3535 

(para regiões metropolitanas) e tel: 0800 702 3535 (para as demais localidades), e do 

“Serviços de Atendimento ao Consumidor” tel: 0800 762 7777 – ambos com atendimento 

de 24 horas por dia, todos os dias da semana, atendem as exigências do item 2.f do Anexo I, 

referente ao Banco Santander (Brasil) S.A. 

 

XIII – DO NÚMERO DE LANÇAMENTOS POR CPF 

 

Pedimos ratificar o entendimento de que as Instituições Financeiras Credenciadas 

realizarão 01 (um) lançamento por CPF/beneficiário por mês, independentemente da 

quantidade de créditos/depósitos que o COMAER incluir no arquivo eletrônico com as 

diretrizes de pagamento do referido beneficiário, seja da natureza que for. 

 

XIV – DA REMUNERAÇÃO POR BENEFICIÁRIO 
 



 
Pedimos ratificar o entendimento de que a remuneração devida ao COMAER será 

calculada por beneficiário/CPF e não por número de lançamentos/créditos/depósitos em 
conta que o mesmo beneficiário receber em determinado mês. 
 

XV – DA PORTABILIDADE E DA REMUNERAÇÃO 
 
Pedimos esclarecer como o COMAER calculará a remuneração devida pela IFC, 

bem como o reequilíbrio do contrato, uma vez que não verificará qual beneficiário optou 
por transferir automaticamente os vencimentos da conta de registro de uma IFC para a 
conta corrente de outra instituição financeira (credenciada ou não), conforme o 
entendimento da Subcláusula Segunda, Cláusula Décima Quarta da minuta contratual. 
 

XVI – DO PEDIDO 

 

Por todo o exposto, requer esclarecimentos acerca dos itens acima, na medida em 

que as soluções dos presentes questionamentos interferem diretamente na execução do 

futuro contrato administrativo a ser firmado entre o licitante vencedor e essa Ilustre 

Administração Pública. 

 

Atenciosamente, 

 

_____________________________________ 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. 

CNPJ: 90.400.888/0001-42 

Adriano Manzani Pereira 


