
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE - SP 

1 
 

 
ESCLARECIMENTOS 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 0042/2019 - PROCESSO Nº 0101/2019  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, OFICIAL OU PRIVADA, 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA BANCÁRIA, ENVOLVENDO O 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, MEDIANTE CONTA INDIVIDUALIZADA, DE 
APROXIMADAMENTE 1405 (UM MIL, QUATROCENTOS E CINCO) SERVIDORES, EM 
REGIME DE EXCLUSIVIDADE, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES. 
 
1. Está correto o entendimento que, durante o prazo do contrato, apenas a contratada para processar a folha 
de pagamentos dos servidores públicos será autorizada a manter/instalar dependências bancárias de 
atendimento (PAB, RAE e agência) no interior de prédios pertencentes/de propriedade das Contratantes? 
Resposta: Sim, somente a contratada autorizada. 
 
2. Está correto que durante o prazo do contrato apenas a contratada para processar a folha de pagamentos 
dos servidores públicos poderá realizar propaganda e venda de produtos bancários nos prédios 
pertencentes/de propriedade das contratantes? 
Resposta: Sim. 
 
3. Pergunta-se:  
 
a) Existe contrato vigente para atendimento do objeto ora licitado? 
Resposta: Sim. 
 
b) Qual o termo final deste contrato?  
Resposta: Consta no edital. O prazo final do contrato com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL é 22 do mês de 
dezembro de 2019. 
 
4. Considerando a complexidade dos procedimentos para abertura de contas bancárias e necessidade de 
troca de informações entre as contratantes e a contratada pedimos informar se as entidades envolvidas no 
processo dispõem das informações abaixo, bem como se as mesmas serão disponibilizadas com a futura 
contratada. Pedimos, ainda, seja informado o prazo para compartilhamento: i) Nome completo ii) Número de 
CPF e RG; iii) Data de Nascimento; iv) Sexo; v) Nacionalidade; vi) Naturalidade; vii) Endereço residencial 
completo, inclusive CEP; viii) Telefone com DOD; ix) Código da Profissão; x) Renda mensal; xi) Nome 
completo da mãe; 
Resposta: Sim. Estimamos um prazo de até três dias. 
 
5. Sobre os dados quantitativos extraídos da pirâmide salarial e demais passagens do edital, necessário 
obter provimento expresso e objetivo sobre fatores a eles correlatos.  
 
Pergunta-se:  
 
a) qual a quantidade de CPF’s envolvida no presente processo?  
Resposta: A quantidade de servidores consta no Termo de Referência do edital. 
 
b) qual a quantidade de matriculas envolvidas no presente processo? 
Resposta: A quantidade de servidores consta no Termo de Referência do edital. 
 
6. Considerando que o site do Tesouro Nacional disponibiliza um painel onde apresenta uma simulação da 
situação fiscal dos entes subnacionais a respeito de sua elegibilidade para obtenção de operação de crédito.  
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Pergunta-se:  
Este ente público possui seus dados e informações contábeis atualizados junto a Secretária do Tesouro 
Nacional (STN), com a respectiva atribuição de seu Rating ?  
Resposta: Em sendo obrigatório o cumprimento, o Município atenderá as legislações. 
 
7. Para viabilizar a Implantação da Folha de Pagamento é requerida a abertura das contas correntes dos 
CNPJ Pagadores da Folha entidades públicas, bem como a estruturação do acesso ao canal Internet 
Banking Pessoa Jurídica, pelo qual trafegará/ trafegarão o(s) arquivo(s) do(s) convênio(s) de Folha das 
entidades públicas. Desta forma, podemos considerar que na assinatura do contrato da licitação o Município 
se compromete a entregar a documentação requerida para abertura das contas em até 5 dias do contrato e 
na sequência da abertura formalizar a contratação do canal Internet Banking Pessoa Jurídica?  
Resposta: Sim.  
 
8. Considerando que para viabilização do acesso do cliente e seus usuários máster(es) e /ou secundário(s) 
no Internet Banking de instituição financeira é responsabilidade das entidades abrangidas na licitação a 
realização do 1° cadastro (definição dos usuários Masteres, Secundários, geração, emissão e assinatura do 
termo pelos responsáveis com poderes) bem como envio do Termo ao Atendimento Empresarial, indagamos 
se está correto o entendimento de que em até 1 dia após abertura da conta, tal providencia será realizada 
pelas entidades abrangidas na licitação, inclusive em relação a eventuais autarquias, fundações, sociedades 
de economia mista e empresas públicas, se houver e estiverem abrangidas no processo? 
Resposta: O prazo mencionado de 1 (um) dia para abertura da conta não consta no edital, mas poderá ser 
atendido. 
 
9. A entidade licitante está ciente de que o atraso na abertura das contas e contratação do Internet Banking 
Pessoa Jurídica impacta o prazo de Implantação da Folha, é premissa para evolução e, portanto, casos os 
prazos não sejam cumpridos pela entidade pública pode haver impactos negativos na equação econômico 
financeira do contrato? 
Resposta: Sim. 
 
10. Tendo em vista que o pagamento dos salários e benefícios, nos termos da Resolução 3402, do CMN-
Bacen, deverão ocorrer por meio de crédito em conta salário, aderentes portanto às normas do Banco 
Central do Brasil,_ e que a abertura/movimentação da conta corrente é uma opção do servidor, todas as 
passagens do Edital e da minuta de contrato que mencionam que os créditos salariais e os benefícios serão 
pagos por conta corrente devem ser interpretados como crédito em conta salário? Confirmamos que serão 
assegurados aos servidores apenas as gratuidades previstas na Circular BACEN n° 3.338/06 em conta 
salário e as gratuidades previstas na Resolução CMN n° 3.919/10 em conta corrente. 
Resposta: Sim. 
 
11. Sobre item XIII do edital e expressão valor estimado, pergunta-se: está correto que a interpretação do 
dispositivo deve considerar o valor ali indicado como o importe mínimo admitido a titulo de proposta 
comercial? 
Resposta: Sim. 
 
12. Está correto que o pagamento da proposta vencedora será realizado mediante transferência bancaria 
para conta de titularidade da prefeitura mantida em banco oficial? Pedimos informar dados bancários. 
Resposta: Sim. Os dados bancários já constam no edital. 
 
 
13. O edital determina que todos os documentos apresentados para habilitação deverão constar o nome da 
instituição financeira e o número do CNPJ e o endereço respectivo. Ocorre que algumas certidões não 
apresentam tais informações, uma vez que a situação certificada não tem qualquer relação com essas 
informações solicitadas, como por exemplo, a Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal relativa 
aos tributos imobiliários. Os tributos imobiliários perseguem a "coisa" e não a pessoa (tributos 
reipersecutórios). Assim, pedimos ratificarem nosso entendimento de que desde que o documento 
apresentado seja relativo à instituição financeira ou ao imóvel onde está instalada sua sede tal documento 
esse documento será aceito e não será aplicada a penalidade de inabilitação prevista no edital. 
Resposta: Prejudicado. Premissa não procede. 
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14 Considerando que o objeto licitado não ensejara despesas aos cofres públicos, revela-se equivocado 
exigir a indicação de dados bancários na proposta comercial. Pergunta-se: está correto que tal exigência será 
desconsiderada. 
Resposta: Sim. 
 
15. Sobre o float, considerando que a operação licitada não movimentara a disponibilidade de caixa da 
prefeitura, aliado a praxes de mercado e necessidade de critério de conciliação bancaria razoável, pergunta-
se: está correto que o montante financeiro será repassado a contratada com antecedência mínima de um dia 
útil? 
Resposta: Sim. 
 
CONSIGNADO 
 
16. Esta operação faz parte do objeto licitado ou sua contratação seguirá regras e procedimentos de 
processo administrativo próprio e independente ao presente certame? 
Resposta: Seguirá regras e procedimentos de processo administrativo próprio e independente ao 
presente certame 
 
17. Qual a margem consignável? 
Resposta: 30% 
 
18. Qual a legislação municipal aplicável? 
Resposta: Lei nº 008/2005 
 
19. Será celebrado convênio especifico? A minuta deve ser fornecida pelo banco ou pela prefeitura? Caso 
seja adotada minuta da prefeitura, pedimos disponibilizá-la para estudos. 
Resposta: Sim. As minutas poderão ser oferecidas pela instituição bancária, mas passarão para 
aprovação pela Procuradoria Jurídica do Município. 
 
20. Em caso de desligamento/exoneração do servidor, está correto o entendimento de que a prefeitura fará o 
repasse das verbas rescisórias a consignatária? 
Resposta: O Município depositará a título de consignação 30% das verbas rescisórias. 
 
21. Em caso de perda de margem consignável do servidor, está correto o entendimento de que a Prefeitura 
fará o desconto parcial do valor consignado e repassará a consignatária? 
Resposta: O desconto sempre será de 30% da remuneração recebida. 
 
22. Há tempo mínimo de vinculo empregatício pra que o servidor tenha acesso ao crédito consignado? tal 
prazo é negociável? 
Resposta: A lei municipal não prevê tempo mínimo. 
 
23. A Prefeitura informará a data de admissão no site averbador ou no holerite dos servidores? Em caso 
positivo, pedimos informar em qual. 
Resposta: Sim. No holerite do servidor consta a data de admissão. 
 
24. A Prefeitura efetuará o desconto das parcelas na provisão de férias dos servidores? 
Resposta: Sim.  
 
25. É possível que os servidores tenham mais de um contrato de crédito consignado, desde que não 
ultrapasse a margem estabelecida por lei? 
Resposta: Sim. 
 
26. Em caso de falecimento do servidor, está correto o entendimento de que a Prefeitura nos enviará a 
certidão de óbito? 
Resposta: A requerimento do banco poderá ser enviada. 
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27. Pedimos encaminhar o estatuto dos Servidores da Prefeitura para análise. 
Resposta: O servidor é regido pela CLT. http://www.americobrasiliense.sp.gov.br/site/wp-
content/uploads/2014/08/LEI-N%C2%BA-114-2011-Atualizada-2019.pdf 
 
28. Está correto o entendimento de que cada autarquia formalizara convênio de consignado apartado do 
estado? 
Resposta: Prejudicado. 
 
 
DOCUMENTAÇÃO 

29. Nos termos da Lei Federal n. 8.666/93, “Os documentos necessários à habilitação poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor 
da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial” (caput do art. 32). 

Buscando dar maior eficiência, economicidade e agilidade aos processos licitatórios, o normativo prevê que os 
documentos exigidos nos arts. 28 a 31 (habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação 
técnica e econômico-financeira) possam ser substituídos por certificados de registros cadastrais. Veja: 

“Lei 8.666/93 - Art. 32 (...) § 2º O certificado de registro cadastral a que se refere o § 1º do art. 36 substitui os 
documentos enumerados nos arts. 28 a 31, quanto às informações disponibilizadas em sistema informatizado 
de consulta direta indicado no edital, obrigando-se a parte a declarar, sob as penalidades legais, a 
superveniência de fato impeditivo da habilitação”. (grifo nosso) 

A Lei Federal n. 10.520/2002, lei do Pregão, foi ainda mais pragmática, ao determinar que o SICAF é opção à 
apresentação daquela enormidade de documentos nos artigos citados da lei 8.666/93: 

“Lei 10.520/2002 Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e 
observará as seguintes regras:  (...) XIV - os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de 
habilitação que já constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf e sistemas 
semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, assegurado aos demais licitantes o direito 
de acesso aos dados nele constantes”. (grifo nosso) 

Assim, é correto afirmar que os licitantes estarão dispensados de apresentar os documentos exigidos cujas 
informações de validade já estejam disponibilizadas no precitado SICAF? 

Resposta: O Município não contemplou essa previsão em edital.  
 

CONTA BANCÁRIA 

30. Tendo em vista que o serviço ora licitado é amplamente regulado pelo Conselho Monetário 
Nacional/Banco Central do Brasil (p.ex. Resoluções 3.402 e 3.424/06), está correto o entendimento de que se 
aplicam integralmente as regras trazidas pelos normativos do CMN/BACEN, ou seja, caberá aos servidores a 
opção entre a abertura de conta corrente ou conta salário junto ao banco contratado para recebimento de seus 
vencimentos? 

Resposta: Sim. 
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31. Se o servidor desejar contratar uma conta corrente, a negociação dos produtos e serviços bem como das 
tarifas será livremente pactuada entre o Banco e o cliente, respeitadas as regras emanadas pelo CMN/BACEN 
quanto à padronização de literais e isenções tarifárias? 

Resposta. Sim. 

MELHOR BENEFÍCIO ENTRE OS BANCOS 

32. O item 2.2 do Termo de Referência dispõe que “a licitante vencedora deverá atualizar constantemente seus 
serviços e produtos no sentido de alcançar para os servidores municipais o melhor e o maior benefício dentre 
os serviços e produtos oferecidos pelas instituições financeiras”.  

Cada cliente/servidor tem um perfil e um volume de transações próprio com seu banco, o que é levado em 
consideração pelas instituições financeiras para a fixação de valores de tarifas e concessão de benefícios, ou 
seja, quanto maior é o relacionamento com o banco, maior é o pacote de serviços diferenciado que o 
cliente/servidor terá acesso. Dependendo do relacionamento, pode-se chegar, inclusive, à isenção total de 
tarifas. 

A Prefeitura, ao determinar como obrigação da contratada oferecer o maior e melhor benefício dentre todos os 
bancos torna a obrigação de difícil execução, inclusive, no que diz respeito à fiscalização quanto ao 
cumprimento do contrato pela própria Prefeitura, isto porque, não é possível mensurar entre todos os bancos 
durante 60 meses quais são os serviços e produtos disponíveis no mercado e auferir o que seria ‘melhor’ e 
‘maior benefício’.  

Sendo assim, pedimos a exclusão do referido item. 

Resposta: O item será reavaliado. 

ISENÇÃO DE TARIFA 

33. Os subitens 2.3 do Termo de Referência e 1.4.3 da minuta contratual prevêem um pacote de conta corrente 
isento de tarifas que é idêntico àquele disciplinado pelo art. 6º da Resolução 3.424/06 CMN/BACEN. Ocorre 
que a disciplina prevista no art. 6º da Resolução 3.424/06 tinha prazo de vigência determinado, encerrando-se 
em 31/12/2011, conforme expressamente previsto. 

Com isso, o ‘pacote’ isento de tarifas, que até 31/12/2011 deveria ser disponibilizado obrigatoriamente ao 
beneficiário do crédito salário, deixou de sê-lo, tendo em vista o término do prazo fixado no art. 6º da 
Resolução 3.424/06. 

As normas que regem o assunto desde o início de 2012 são as Resoluções 3.919/10 (literais de tarifas, pacotes 
isentos ou com tarifas padronizadas etc.) e 3.402/06 (conta salário obrigatória). 

Por estas normas, quem desejar utilizar os serviços de uma instituição financeira de forma gratuita terá a sua 
disposição as seguintes opções:  

 optar pela chamada ‘portabilidade’ com transferência automática para o banco de sua preferência;  
 receber os vencimentos no banco que processa a folha de pagamento por meio de conta salário (cartão 

magnético) com isenções de tarifas previstas no artigo 2º da Circular 3.338/CMN/Bacen;  
  e ainda podem receber por meio de conta corrente com isenção de tarifas para os serviços essenciais 

(Resolução 3.919/10 CMN/Bacen).   
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Assim, para que o edital fique em consonância com os normativos do CMN/Bacen, está correto o 
entendimento de que prevalecerá o disposto nas Resoluções 3.919/10 e 3.402/06 e não as regras previstas no 
art. 6º da Resolução 3.424/06, quando o assunto referir-se à isenção de tarifas de pacotes de conta corrente? 

Resposta: Sim. O item será reavaliado. 

34. Solicitamos a retificação do subitem 1.4.3 da minuta contratual para prever isenções de tarifas 
mencionadas na Resolução 3.919/10 do BACEN/CMN. 

Resposta: O item será reavaliado. 

INÍCIO DOS SERVIÇOS 

35. Acerca do início dos serviços indagamos: 

Considerando que: 

- O edital não apresenta prazo para início dos serviços; 

- O objeto licitado pressupõe a convocação dos servidores para abertura de suas contas bancárias, com coleta 
de documentos, preenchimento de formulários etc; 

- Podem existir servidores em período de férias ou em gozo de licenças médicas, o que acarretará atraso no 
processo de abertura de 100% das contas do funcionalismo público; 

- Esta obrigação depende dos próprios servidores/beneficiários, pois, ainda que orientados se estes não 
comparecerem ao banco não será possível o cumprimento desta obrigação, ou se comparecerem todos juntos 
num determinado momento será impossível o atendimento sem causar um caos; 

- O processo envolve mais de 1.400 pessoas, que terão que se deslocar em horário de trabalho para 
formalização dos contratos de abertura de conta e retirada dos tangíveis (cartões, talonários de cheques etc.) 
necessários à movimentação das contas; 

- O início dos serviços implica no comparecimento do servidor no banco e apresentação documentos para 
proceder a abertura de suas contas. 

Solicitamos a dilação de prazo para início dos serviços para 90 dias contados da assinatura. 

Resposta: O prazo será reavaliado. 

36.  Considerando que a abertura de contas é uma das atividades objeto da execução dos serviços, além disto, 
os servidores poderão estar alocados em endereços diversos.  

Tendo em vista a formalização e segurança que a atividade de abertura de uma conta requer, não obstante o 
sigilo bancário, é correto interpretar o subitem no sentido de que as contas deverão ser abertas no local e 
horário de funcionamento da agência bancária local?  

 Havendo entendimento diverso, solicitamos que seja dada nova redação ao edital para que o local e datas para 
a abertura das contas correntes dos servidores objeto da licitação serão estabelecidos em comum acordo entre 
a Contratada e a Prefeitura, de maneira a cumprir os prazos estabelecidos para o início da prestação de 
serviços 
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Confirmar o entendimento de que a abertura da conta deverá ser realizada com o comparecimento do servidor 
na agência bancária por ele escolhida.  

Resposta: O Município cederá local. 

 

SERVIDORES 

 

37.  O número de servidores previsto no edital (8.375) corresponde a matrículas (funcionais/pagamentos) ou a 
pessoas (CPF’s)? Caso se refira a matrículas, qual o número de pessoas/CPF’s? 

Resposta: As informações de quantidades dos servidores constam no item 4 do Termo de Referência 
do Edital. 

38.  Favor apontar o vínculo empregatício dos servidores com a Prefeitura, da seguinte forma: 

 

Vínculo 
Qtde. Servidores 

Estatutários (ativos) 0 

Celetistas (ativos) 1097 

Comissionados c/ estabilidade (ativos) 0 

Comissionados s/ estabilidade (ativos) 7 

Estagiários (ativos) 44 

Temporários (ativos) 69 

Aposentados (se incluídos na licitação) 148 

Pensionistas (se incluídos na licitação) 40 

Outros (favor especificar) 0 

TOTAL 1405 

 

ESTRUTURA 

39.  Com a RESOLUÇÃO BACEN n.º 3.402, a conveniência disponibilizada aos clientes influenciará 
diretamente na escolha, por parte deles, da instituição financeira com a qual manterão relacionamento. Em 
outras palavras: se a vencedora do certame tiver exclusividade na ocupação de espaços para instalação e 
funcionamento de Agência, PAB ou Caixas Eletrônico, o valor da proposta a ser apresentado à Prefeitura 
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poderá ser sensivelmente alterado. Caso contrário (se outras instituições financeiras forem mantidas nas 
dependências municipais), a proposta poderá ter valor inferior. 

 

Diante disso, indagamos: o Banco vencedor da licitação será a única instituição financeira a prestar o 
serviço de pagamento da Folha, e a possuir instalações físicas se vierem a ser cedidas (Agência/PAB/caixa 
eletrônico) e promover ações/campanhas para venda/comercialização de produtos financeiros aos servidores 
em todas as dependências da Administração Pública, durante toda a vigência do contrato? 

Resposta: Sim. 

ATENDIMENTO PREFERENCIAL 

40.  Nos termos da Constituição Federal, “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...)” (caput do art. 5º). 

Assim, as instituições financeiras, no exercício de suas atividades, devem atender de forma isonômica a todos 
os clientes. 

As exceções àquele princípio constitucional estão prescritas em lei: “pessoas portadoras de deficiência física, 
os idosos com idade igual ou superior a sessenta e cinco anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas 
acompanhadas por crianças de colo” deverão ter atendimento preferencial (Lei Federal n.º 10.048/2000). 

A extensão do tratamento preferencial a outros grupos pode caracterizar ato discriminatório, punível nos 
termos da Lei. 

Data venia, ainda que prescrito no Edital de licitação, o tratamento exclusivo fora das hipóteses legais é ato 
discriminatório e, como tal, não poderá ser dado pelo banco vencedor.   

Assim, chega-se à conclusão de que o contido na alínea 1.4.1 da minuta contratual confronta as normas em 
vigor citadas e, portanto, inexequível, devendo ser alterado. 

Diante do exposto, solicitamos seja excluído tal dispositivo edilício. 

Resposta: O edital será adequado. 

41.  Tendo em vista a inviabilidade de manter dois caixas eletrônicos exclusivos para os servidores, 
solicitamos a exclusão do subitem 1.4.2 da minuta contratual. 

Resposta: O edital será adequado. 

CONTRATO VIGENTE 

42.  É sabido que atualmente a folha de pagamento dos funcionários está centralizada na Caixa Econômica 
Federal. Assim, questionamos: 

a) Qual é a data de término do contrato atual? 

Resposta: Consta no edital. 22 de dezembro de 2020. 
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b) Tendo em vista a segurança jurídica necessária, uma vez que outra instituição financeira presta serviço do 
mesmo objeto ora licitado, o vencedor do Pregão será convocado para assinatura apenas após o término do 
contrato atual?  

Resposta: Sim. 

c) Caso a resposta anterior seja negativa, é correto afirmar que o banco vencedor processará a folha de 
pagamento por 60 meses, contados do término da vigência do contrato atual?  

Resposta: Prejudicado. 

CORREÇÃO DE VÍCIOS OU DEFEITOS 

43.  O subitem 4.1.o menciona que os eventuais vícios ou defeitos deverão ser reparados me prazo estipulado 
pelo contratante.  

Ocorre que: 

- A instituição financeira conseguirá necessita de prazo razoável para conserto e/ou substituição de 
equipamentos, já que depende de vários fatores (laudo técnico que identifique as peças a serem 
consertadas/substituídas ou que ateste a necessidade de troca total do equipamento, disponibilidade em 
estoque das peças para conserto/equipamento para troca, tempo de transporte das peças/equipamento, algumas 
peças são importadas e seu desembaraço na aduana pode levar dias etc); 

- O contratado não tem poder de evitar que, por força maior ou caso fortuito, o equipamento apresente 
defeitos; 

-  Cabe à Contratada sanar falhas, vícios ou defeitos em prazo razoável. 

Assim, está correto o entendimento de que, para fins do disposto no referido subitem da minuta contratual, o 
prazo para boa execução do futuro contrato necessária será razoável, de maneira a considerar a complexidade 
dos eventuais vícios, defeitos ou incorreções? 

Resposta: Sim. 

PORTABILIDADE 

44.  O subitem 4.1.q da minuta contratual prevê a transferência total ou parcial dos créditos relativos aos 
salários dos servidores. 

Ocorre que, conforme Resolução 3.402/06, §2º do artigo 2º do BACEN/CMN, a instrução de transferência 
entre bancos, denominada usualmente por portabilidade, deve ser pleiteada pelo beneficiário, ou seja, o 
servidor, e com prazo máximo de atendimento de 5 dias úteis.  

Sendo assim, solicitamos que seja dada nova redação ao referido subitem para prever somente a transferência 
total dos créditos (portabilidade salarial) conforme §2º do artigo 2º Resolução 3.402/06 do BACEN/CMN.  

Resposta: O edital será adequado 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 

45.  Seguem abaixo as dúvidas sobre o produto: 
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a) É correto afirmar que o banco vencedor poderá oferecer empréstimos consignados caso tenha interesse, não 
sendo obrigado a isso, já que esta modalidade de empréstimo por regra do CMN/Bacen é prestada sem 
exclusividade? 

Resposta: Sim. 

b) Quais autarquias estão vinculadas ao certame? A formalização da minuta do consignado será individual 
para cada autarquia? 

Resposta: Nenhuma. 

c) O órgão opera com site de gestão das margens do consignado? Se sim, qual o site? Quais os custos 
envolvendo adesão e manutenção do site? A contratação do site ocorreu por licitação? Qual o vencimento do 
contrato? Solicitamos uma cópia do edital e ata? 

Respostas: A gestão é feita no próprio sistema utilizado pelo Departamento de Recursos Humanos. 

d) Qual prazo máximo das operações de consignado? Consta em legislação? O órgão efetuará o desconto das 
parcelas na provisão de férias dos servidores? 

Resposta: O Município pretende reavaliar essa situação para regulamentar de forma específica o prazo 
máximo das operações de consignado. 

e) Em caso de perda de margem consignável do servidor, está correto o entendimento de que a Prefeitura fará 
o desconto parcial do valor consignado e repassará a consignatária? Se a consignatária não quiser que a 
Prefeitura faça o desconto parcial. É possível? 

Resposta: O desconto sempre será de 30% da remuneração recebida. 

f) Quais bancos operam atualmente na concessão de crédito consignado e qual a distribuição dos repasses 
entre as instituições? 

Resposta: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco e Sicred. 

INATIVOS 

46.  O edital prevê o pagamento de inativos. Assim, questionamos: 

a) Os inativos recebem por algum Instituto/Fundo de Previdência ou são pagos pela própria Prefeitura? 

Resposta: São pagos pela própria Prefeitura. 

b) Caso os inativos e pensionistas recebam por Instituto/Fundo de Previdência, o Município de Américo 
Brasiliense obteve autorização prévia e expressa delas para promover a licitação de suas folhas de pagamento? 
Em caso positivo, favor disponibilizar cópias dos respectivos Convênios/autorizações. 

Resposta: Prejudicado. 

c) Caso a Prefeitura não tenha celebrado convênios/autorizações prévias, as entidades da Administração 
Indireta assinarão o contrato administrativo juntamente com a Prefeitura? Na hipótese de as entidades 
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administrativas não assinarem simultaneamente com o Município, o futuro contratado deverá pagar à 
Prefeitura apenas o valor proporcional relativamente às folhas que realmente lhe forem transferidas? 

Resposta: Prejudicado. 

d) O pagamento da oferta será feito diretamente à Prefeitura ou a cada órgão/ente da Administração, 
proporcionalmente ao tamanho de sua folha? 

Resposta: Diretamente à Prefeitura. 

ESTRUTURA DE ATENDIMENTO 
  
47.  Atualmente alguma instituição bancária possui estrutura de atendimento (Agência/PAB/PAE) nas 
dependências do Órgão? Caso positivo, favor informar: 
a. Banco: 
b. Tipo da estrutura (Agência/PAB/PAE): 
c. Endereço: 
Resposta: Não. 

48.  Conforme pergunta anterior, caso o Banco vencedor do certame seja diferente do atual prestador de 
serviço, qual o prazo máximo para desocupação após o resultado da licitação? 
 
Resposta: Prejudicado. 

49.  A atual estrutura de atendimento desta instituição financeira, atende as exigências apresentadas no 
edital? 
 
Resposta: Não. 

50.  Esta  correto o entendimento de que, durante a vigência contratual, apenas o Banco vencedor do 
certame será autorizado a manter/instalar estruturas de atendimento (PA/PAE/Agência) nas 
dependências da prefeitura? 
 
Resposta: Sim. 

51.  Considerando a quantidade de Servidores e a oportunidade de prestar atendimento personalizado e 
exclusivo, caso o Banco vencedor tenha interesse em instalar estrutura de atendimento, a Prefeitura 
Municipal dispõe de espaços em imóveis próprios para a instalação (PAB - Posto de Atendimento 
Bancário) em metragem mínima de 40m² e PAE Posto de Atendimento Eletrônico) em metragem mínima 
de 2m²? Em caso positivo, favor informar: 
- Qual a metragem do local: 
- Local (exemplo: Sec. de Saúde): 
- Endereço: 
- Quantidade de Servidores lotados no local: 

Resposta: O Município poderá autorizar e ceder espaço no Paço Municipal para que o banco vencedor, 
durante toda a vigência do contrato, instale estrutura de atendimento aos servidores, desde que haja 
interesse público e sem custo adicional ao Município.  
 
52.  Considerando a complexidade no processo de abertura de conta dos servidores, pedimos nos 
informar se o prazo para início da prestação dos serviços poderá ser em até 90 (noventa) dias, após a 
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assinatura do contrato, haja vista a necessidade de tempo hábil para abertura/processamento das contas 
e entrega do produto de forma individualizada aos servidores da prefeitura. 
 
Resposta: Sim. O prazo do edital será corrigido. 

FOLHA DE PAGAMENTO                                           
  
53.   Qual o valor da folha? 
Bruto: Mês de referência Nov/2019 =  R$ 3.088.361,48 
Líquido: Mês de referência Nov/2019 = R$ 2.383.487,41 
 
54.  Pedimos nos informar o número de servidores separados entre:  
 
Faixa Salarial (R$/mês) Ativos concursados Ativos comissionados Ativos contratados 

Até R$ 1.000 
 

  

De R$ 1.000 a R$ 2.000    

De R$ 2.000 a R$ 4.000    

De R$ 4.000 a R$ 9.000    

Acima de R$ 9.000    

Total    

  
Faixa Salarial (R$/mês) Pensionistas Aposentados  inativos 

Até R$ 1.000   
 

De R$ 1.000 a R$ 2.000   
 

De R$ 2.000 a R$ 4.000   
 

De R$ 4.000 a R$ 9.000   
 

Total    

  
Resposta: Entendemos que as informações constantes do Termo de Referência são suficientes para 
elaboração da proposta. E o detalhamento por faixa salarial e tipo de servidor poderá ser informado 
oportunamente. 
 
A pirâmide salarial informada está baseada no valor líquido ou bruto da folha de pagamento? 
 
Resposta: A informação consta no item 4 do Termo de Referência do Edital 

55.  Solicitamos nos esclarecer se do valor da folha líquida apresentado no Edital já estão deduzidos os 
valores referentes a empréstimos consignados. 
 
Resposta: Não. 
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CRÉDITO CONSIGNADO 
 
56.  Pedimos nos informar se existe normativo especifico para emissão de cartão de crédito consignado 
aos servidores, em sendo positivo, o Banco vencedor do certame poderá disponibilizar aos mesmos? 
 
Resposta: Não.  

57.  Existe limitador de CET – Custo Efetivo Total? 
 
Resposta: Não. 

58.  Quais as taxas e prazos praticados pelas instituições em créditos consignados? 
 
Resposta: O Município não dispõe dessas informações, pois são situações que se modificam ao longo 
do contrato. 

59.  Qual o valor mensal de repasse de consignado aos Bancos e o valor por instituição? 
 
Resposta: O Município não dispõe dessas informações, pois são situações que se modificam ao longo 
do contrato. 

60.  Favor informar se as averbações de empréstimo consignado em folha de pagamento são realizadas 
de forma manual ou eletrônica. 
 
Resposta: Por meio de software de gestão próprio. 

a) Qual Empresa responsável? 
 
Resposta: EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP. 
 
b) A Instituição vencedora do certame terá custo adicional com empresa de solução de margem? Qual o 
valor? 
 
Resposta: Não. 

61.  Pedimos confirmar nosso entendimento de que no ato da assinatura do Contrato decorrente do 
presente procedimento licitatório, será assinado Convênio para Concessão de Empréstimos Consignados 
em folha de pagamento, nos esclarecendo se a formalização do mesmo poderá ser na minuta padrão do 
Banco ou em caso negativo, pedimos que a minuta utilizada pelo órgão nos seja disponibilizada.  
 
Resposta: A assinatura de convênio para consignado não guarda relação com a licitação. 

62.  Qual a data de repasse dos valores de crédito consignado aos consignatários? 
 
Resposta: Até o 5º dia útil do mês subsequente. 
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ABERTURA DE CONTAS 
 
63.  É imprescindível que os dados dos servidores (abaixo listados) sejam fornecidos ao Banco no prazo 
máximo de 3 (três) dias após a licitação, condição para que o Banco participe do processo e 
fundamentada na Resolução n.º 2.025/93 do Conselho Monetário Nacional: 
-nome completo 
-CPF 
-filiação 
-nacionalidade 
-data e local do nascimento 
-sexo 
-estado civil 
-nome do cônjuge, se casado 
-documento de identificação – RG (tipo, número, data de emissão e órgão expedidor) 
Favor informar se os dados acima elencados serão disponibilizados no prazo descrito. 
 
Resposta: Sim. 
 
FOLHA DE PAGAMENTO – TRANSMISSÃO DE ARQUIVO 
 
64.  A Prefeitura utiliza layout para transmissão de arquivo (layout 200 ou 240)? 
 
Resposta: Tal informação poderá ser solicitada pelo vencedor do certame, não sendo questão de 
relevância para formulação de proposta. 

65.  Qual meio de transmissão é utilizado (VAN, HOST/HOST ou Webta)?  
 
Resposta: Tal informação poderá ser solicitada pelo vencedor do certame, não sendo questão de 
relevância para formulação de proposta. 

 

Américo Brasiliense, 16 de dezembro de 2019 

 

Daniel Spolaor 
Pregoeiro 

 
 

 

 

 

 


