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CREDENCIAMENTO Nº 002/2020 

ESCLARECIMENTO V e VI 

 

ESCLARECIMENTO V 

 

O BANPARÁ S/A leva ao conhecimento de todos os interessados os seguintes 

esclarecimentos, relativos à licitação em epígrafe: 

 

PERGUNTA 1:  Os documentos que necessitarem de assinatura do diretor da empresa , 

pode ser via assinatura eletrônica via Token ?  envio documento em anexo para vocês 

verem se seria aceito com esse tipo de assinatura, ou se só será aceito assinatura via 

caneta e reconhecimento de firma? 

 
RESPOSTA 1: Conforme artigo 78 do Regulamento de Licitações e Contratos do Banpará, 
“todos os documentos pertinentes ao contrato, inclusive o próprio instrumento de contrato 
e aditivos, podem ser assinados digitalmente, com autenticidade reconhecida pelo 
certificado digital ICP-Brasil, e enviados, entre as partes, por meio eletrônico”. Portanto, 
documentos assinados digitalmente serão aceitos, sendo condicionada a validação da 
assinatura digital de forma automática no verificador do ITI (Instituto Nacional de 
Tecnologia da Informação). 
 
PERGUNTA 2:  No requerimento de credenciamento vocês pedem numero de conta que a 

empresa tem com o Banpará. Temos que abrir uma conta pra participar da Licitação? 

 
RESPOSTA 2: A abertura de conta corrente no Banco do Estado Pará para pagamento de 
fornecedores e prestadores de serviços é regra estabelecida no Decreto Estadual nº 
877/2008. Conforme artigo 1º  desse decreto, “o pagamento dos fornecedores de bens e 
prestadores de serviços dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado do Pará 
somente será efetuado mediante crédito em conta corrente aberta no Banco do 
Estado do Pará S/A - BANPARÁ”. 
 
Não obstante, o item 20.2. do Termo de Referência – Anexo I do Edital de 
Credenciamento nº 002/2020, estabelece a ressalva de que, caso o credenciado não 
possua conta corrente nesta Instituição Financeira, deverá providenciar a abertura 
desta no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a partir da Celebração do contrato de 
Credenciamento, conforme redação abaixo: 

20.2. Em conformidade com o art. 2º, do Decreto Estadual nº 877/2008, o 
pagamento decorrente da contratação a ser realizada com base no presente 
certame somente será efetuado mediante crédito em conta corrente aberta no 
Banco do Estado do Pará S/A. Assim, caso o credenciado não possua conta 
corrente nesta Instituição Financeira, deverá providenciar a abertura desta no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a partir da Celebração do contrato de 
Credenciamento, cabendo-lhe, ainda, apresentar os dados relativos aos números 
da Agência e Conta para o fiscal da contratação ou área gestora, observadas, 
ainda, as demais condições estipuladas na minuta do Contrato – ANEXO IV deste 
Termo de Referência. 

 
Portanto, a abertura de conta corrente no Banco do Estado do Pará poderá ser realizada 
após o resultado do credenciamento. 
 
PERGUNTA 3: Somos de Porto Alegre, podemos participar dessa licitação ou é só para 
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empresas ai de cima do Pais ? 
 
RESPOSTA 3:  Podem requerer o credenciamento empresas com sede em todo o país, 
observadas as disposições no Edital e Anexos. 
 
PERGUNTA 4: Tenho que enviar copia autenticada de todas as alterações do contrato 
social desde o primeiro, ou só o primeiro e a ultima alteração? 
 
RESPOSTA 4: Conforme o item 12.2.1.1 do Termo de Referência – Anexo I do Edital de 
Credenciamento n° 002/2020, deve ser apresentado o “Ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores”. Já o item 12.2.1.6 ressalva que “os documentos mencionados 
acima deverão estar acompanhados de todas as suas alterações ou da respectiva 
consolidação e deles deverá constar, entre os objetivos sociais, a execução de atividades 
da mesma natureza ou compatível com objeto deste Credenciamento”. 
Assim, se a última alteração do contrato social for CONSOLIDADA, a apresentação de 
sua cópia autenticada satisfará o disposto nos itens acima mencionados, do contrário, será 
necessário apresentar todas as alterações. 
 
 

Mateus Garcia 

Pregoeiro 

 

ESCLARECIMENTO VI 

 

O BANPARÁ S/A leva ao conhecimento de todos os interessados os seguintes 

esclarecimentos, relativos à licitação em epígrafe: 

 

PERGUNTA 1: O termo de credenciamento, possui um campo para preenchimento da 

conta corrente, porem no edital páginas 73 e 74 item 20.2 (conforme citado abaixo). 

20.2. Em conformidade com o art. 2º, do Decreto Estadual nº 

877/2008, o pagamento decorrente da contratação a ser realizada 

com base no presente certame somente será efetuado mediante 

crédito em conta corrente aberta no Banco do Estado do Pará S/A. 

Assim, caso o credenciado não possua conta corrente nesta 

Instituição Financeira, deverá providenciar a abertura desta no prazo 

de até 05 (cinco) dias úteis, a partir da Celebração do contrato de 

Credenciamento, cabendo-lhe, ainda, apresentar os dados relativos 

aos números da Agência e Conta para o fiscal da contratação ou 

área gestora, observadas, ainda, as demais condições estipuladas na 

minuta do Contrato – ANEXO IV deste Termo de Referência. 

Minha dúvida é: podemos informar o número da conta corrente após o credenciamento? 

 

RESPOSTA 1: Sim, conforme edital, trata-se de exigência para contratação! 

 

PERGUNTA 2:  Como fazemos para abrir a conta, visto que não tem agência do Banpará 

nos estados do Paraná e São Paulo? 
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RESPOSTA 2: Informamos que no site institucional do Banco do Estado do Pará (link 

abaixo) existe uma funcionalidade para solicitar a abertura de conta corrente Pessoa 

Jurídica. 

https://www.banpara.b.br/menu/servicos/empresa/abra-sua-conta/ 

 

PERGUNTA 3:  Em relação ao item abaixo em amarelo, refere-se aos documentos do 
item c que devem ser assinados dessa forma? 
c) Demonstrações contábeis elaboradas via escrituração contábil digital, através do 
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED. Os tipos societários obrigados e/ou 
optantes pela Escrituração Contábil Digital – ECD, consoante disposições contidas no 
Decreto nº 6.022/2007, regulamentado através da IN nº 1420/2013 da RFB e alterações, 
apresentarão documentos extraído do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED na 
seguinte forma:  
I - Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Público de 
Escrituração Digital – Sped, nos termos do Decreto 8.683/2016, desde que não haja 
indeferimento ou solicitação de providências;  
II - Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital extraídos do Sistema 
Público de Escrituração Digital – Sped;  
III - Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício extraídos do Sistema Público de 
Escrituração Digital – Sped.  
IV - Certificação e assinatura digital do contador e do titular ou representante da empresa. 

 

RESPOSTA 3: A resposta para o questionamento 3 é sim e esclarecemos que as 

disposições dos incisos da alínea c  do item 12.2.3.2.  do Termo de Referência – Anexo I 

do Edital de Credenciamento n° 002/2020 (citados no e-mail abaixo) fazem referência às 

demonstrações contábeis elaboradas via escrituração contábil digital, através do 

Sistema Público de Escrituração Digital – SPED. 

 

Mateus Garcia 

Pregoeiro 

 


