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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 084/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020
PROCESSO ADMINISTRATATIVO Nº 357/2020
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 1

Ementa: Pedido de Esclarecimentos. Informações Gerais.
Assunto: Resposta à Pedido de esclarecimentos relativo ao Edital de Licitação referente ao
Pregão Presencial nº 011/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE
PAGAMENTO COM EXCLUSIVIDADE E CRÉDITO CONSIGNADO SEM EXCLUSIVIDADE DOS SERVIDORES DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNIICPAL DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU através de seu Pregoeiro, vem responder ao pedido de esclarecimentos apresentado
ao edital da licitação em epígrafe, por Instituição Financeira Privada, nos termos que seguem, doravante denominada
SOLICITANTE ou SOLICITANTE - Instituição Financeira Privada:
I – DOS FATOS
A SOLICITANTE apresentou tempestivamente, através do endereço eletrônico oficial do Setor de Licitações da Prefeitura
Municipal de Cairu (envio registrado às 18:49 horas da quarta-feira, 09 de setembro de 2020), pedidos de esclarecimentos
conforme transcrito no tópico II.
II - DOS PEDIDOS
A SOLICITANTE apresentou a seguinte dúvida:
“Inicialmente, cumpre-nos parabenizá-los pela iniciativa de promover este certame, o que de início já revela a postura e
intenções límpidas da Administração.
Prezaríamos obter as informações abaixo elencadas:
1)
Considerando a atual situação do País em razão da Pandemia (COVID 19), e conforme orientações da
Organização Mundial de Saúde (OMS) afim de evitar aglomerações de pessoas, pedimos informar se o prazo para início
da prestação dos serviços poderá ser em até 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do contrato, haja vista a
quantidade de servidores que a Prefeitura possui e que deverão abrir suas contas e retirar seus cartões, senhas, talões,
etc.
2)
Pedimos informar se a Prefeitura possui em suas dependências ou em imóveis de sua propriedade, local
adequado que possa ser utilizado pela Instituição vencedora para realização do processo de abertura de contas dos
servidores?
3)
O xxxxxxxx (SOLICITANTE - Instituição Financeira Privada) poderá participar do certame licitatório, e não
realizar a Aplicação das disponibilidades financeiras de caixa do MUNICÍPIO? Haja vista que trata-se de Instituição
Financeira Privada, ou seja não oficial, conforme determinação do artigo 164 §3º da CF, que dispõe: “...Art. 164. A
competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo banco central. § 3º As disponibilidades de
caixa da União serão depositadas no banco central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou
entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos
previstos em lei...”.
FOLHA DE PAGAMENTO
4)
O objeto do edital contempla o pagamento dos servidores inativos e pensionistas? Em positivo, pedimos
nos esclarecer:
- Os mesmos recebem por algum Instituto/Fundo de Previdência ou são pagos pela própria Prefeitura?
- Caso os inativos e pensionistas recebem por Instituto/Fundo de Previdência, este assinará o contrato junto com a
Prefeitura?
5)
A entidade licitante tem legitimidade jurídica para licitar em nome dos demais Órgãos e entidades da
administração direta e indireta que processarão sua folha de pagamento com a instituição vencedora do certame?
6)
Pedimos informar o nome e CNPJ dos órgãos da Adm. Direta e Indireta que fazem parte da licitação.
7)
Pedimos nos informar o número de servidores separados entre:
Faixa Salarial
(R$/mês)
Até R$ 1.000
De R$ 1.000 a R$ 2.000

Ativos
Concursados

Ativos
Comissionados

Ativos
Contratados
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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$/mês)
Até R$ 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

Pensionistas

Aposentados

Inativos

ESTRUTURA DE ATENDIMENTO
8)
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:
9)
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?
10)
A Prefeitura Municipal dispõe de espaços em imóveis próprios, de imediato, para a instalação (PAB - Posto
de Atendimento Bancário) em metragem mínima de 50m² 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:
11)
Pedimos confirmar nosso entendimento que durante o prazo de vigência contratual, a estrutura de
atendimento a ser mantida no município pelo vencedor do certame será uma agência ou posto de atendimento bancário
sem exigência de guichê de caixa ou correspondente bancário, com capacidade de prestar 100% dos serviços
contratados.
TARIFA
12)
Favor confirmar nosso entendimento que para os servidores que optarem pela abertura de conta
corrente está garantido a Resolução 3919 do Banco Central.
CRÉDITO CONSIGNADO
13)
O Banco vencedor do certame poderá conceder créditos consignados SEM EXCLUSIVIDADE para os
servidores, durante toda a vigência do contrato?
14)
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?
15)
Qual o prazo máximo permitido para as operações de consignado? Há regulamentação por decreto? Favor
disponibilizar a regulamentação. Havendo legislação específica sobre o consignado, nele consta alguma cobrança ou
custo adicional para a consignatária? Se sim, favor enviar uma cópia com brevidade.
16)
Existe limitador de CET – Custo Efetivo Total?
17)
Quais instituições estão habilitadas a oferecer créditos consignados?
18)
Quais as taxas e prazos praticados pelas instituições em créditos consignados?
19)
Qual o valor mensal de repasse de consignado aos Bancos e o valor por instituição?
20)
Favor informar se as averbações de empréstimo consignado em folha de pagamento são realizadas de
forma manual ou eletrônica.
21)
A Instituição vencedora do certame terá custo adicional (vlr. Por linha; % sobre o repasse, etc) para operar
empréstimo consignado? O processo de marcação de margem é eletrônico? Em positivo, favor nos esclarecer:
22)
a) Qual Empresa responsável?
23)
b) A Instituição vencedora do certame terá custo adicional com empresa de solução de margem? Qual o
valor?
24)
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.
25)
Qual a data de repasse dos valores de crédito consignado aos consignatários?
ARRECADAÇÃO
26)
A prestação de serviço de arrecadação de tributos faz parte do objeto da licitação?
FORNECEDORES
27)
O Banco vencedor do certame terá exclusividade para realizar os pagamentos aos fornecedores?
28)
Os fornecedores deverão abrir conta corrente no Banco vencedor do certame?
29)
Qual o Banco atualmente detém o Pagamento dos Fornecedores do Órgão?
30)
Qual a forma e meio de pagamentos adotado pelo Órgão? (ex. Meio Eletrônico, TED, DOC, Listagem etc.)
31)
Qual a quantidade de fornecedores ativos que o Órgão possui?
32)
Pedimos fornecer o CNPJ dos fornecedores ativos.
33)
Qual o volume médio de pagamentos mensal (em reais) realizado no último ano aos fornecedores?
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34)
Com quantos dias de antecedência da data de pagamento será enviado o recurso para pagamento
(floating)?
35)
Com quantos dias de antecedência da data de pagamento será enviado o arquivo com as informações dos
pagamentos?
ABERTURA DE CONTAS
36)
Para atendimento da Resolução 4.753 do Conselho Monetário Nacional, pedimos informar se a
municipalidade dispõe dos documentos abaixo descritos à serem disponibilizados imediatamente após a homologação do
certame:
·
CNPJ (emitido até 180 dias na página da Receita Federal – (http://www.receita.fazenda.gov.br);
·
Lei Orgânica do Município publicada no Diário Oficial ou em jornal local de grande circulação ou de acordo com o
que determinar a legislação;
·
Ata de posse do Prefeito registrada no TRE e publicada no Diário Oficial;
·
Ato que comprove a competência e poderes de representação das pessoas designadas para a abertura e
movimentação de contas do município, como, por exemplo, Ato de Nomeação e/ou delegação de poderes publicado no
Diário Oficial ou em jornal local de grande circulação ou de acordo como o que determinar a legislação;
·
Número mínimo de representantes: 2 (dois);
·
Número de administradores dependerá dos atos constitutivos;
·
Documentos de identificação e comprovante de endereço dos representantes legais;
·
Faturamento: podem ser aceitas informações de receitas extraídas do site do Tesouro Nacional ou do site
específico do Órgão. A informação deve ser a mais atualizada disponível ao público.
37)
Considerando a complexidade dos procedimentos para abertura de contas bancárias e necessidade de troca
de informações entre contratante e contratada, pedimos informar se as entidades envolvidas no processo dispõe das
informações abaixo, bem como se as mesmas serão disponibilizadas em até 72 horas após o certame para a futura
contratada, condição para que o (SOLICITANTE - Instituição Financeira Privada) participe do processo, sendo
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)
- endereço completo com CEP
- telefone com DDD
- código da profissão
- renda mensal
FOLHA DE PAGAMENTO – TRANSMISSÃO DE ARQUIVO
38)
A Prefeitura utiliza layout para transmissão de arquivo (layout 200 ou 240)?
39)
Qual meio de transmissão é utilizado (VAN, HOST/HOST ou Webta)?
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
40)
O Órgão possui Regime Próprio de Previdência Social para os servidores (RPPS)? Em caso positivo, qual o
valor total e o disponível para aplicação?”

III- DOS ESCLARECIMENTOS
Conhecido o pedido de esclarecimento das SOLICITANTES, foi requisitado dos Departamentos Técnicos da
Administração Municipal que apresentaram as informações que balizaram os seguintes esclarecimentos:
1)
O prazo estabelecido no edital, (Item 1.1., alínea “d”; Item 6.1.6. alínea “a”; Item 14. alínea
“u” todos do ANEXO I – Termo de Referência; Item 1.1., alínea “d” do ANEXO II – Proposta de Preços;
CLÁSULA TERCEIRA, PARÁGRAFO SEGUNDO, alínea “a”) para início da prestação dos serviços poderá
ser em até 90 (dias) dias após a assinatura do contrato, haja vista que a quantidade de servidores não
impede a licitante porventura vencedora e contratada de dar início aos serviços de aberturas de contas e
correlatos.
2)
Sim, o Município disponibilizará dentro de suas dependências administrativa, espaço para
realização do processo de abertura de contas dos servidores.
3)
O objeto e obrigações da licitação da licitação estão limitadas ao processamento da folha
salarial e portanto serão desconsideradas as passagens que relacionam operações atreladas a
disponibilidade financeiras de caixa do Município de Cairu/BA.
FOLHA DE PAGAMENTO
4)
O objeto do edital não contempla o pagamento dos servidores inativos e pensionistas, pois
não possuímos tais regimes.
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5)
A entidade licitante tem legitimidade jurídica para licitar em nome dos demais Órgãos e
entidades da administração direta e indireta pois no Município de Cairu/BA, a folha de pagamento de todos
os funcionários dos diversos Órgãos esta centralizado e é processado exclusivamente pelo Departamento de
Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração.
6)
Apenas o CNPJ referente à Municipalidade (Prefeitura Municipal de Cairu) de número
14.235.907/0001-44 faz parte do presente Certame, vez que a gestão dos recursos humanos de todos os
órgãos e entidades da administração direta e indireta estão centralizados no Departamento de Recursos
Humanos da Secretaria Municipal da Administração.
7)
As informações relativas ao Quadro de Servidores do Município de Cairu-Bahia encontram-se
disponíveis no item 7. (página 14 do edital) Anexo I, do Termo de Referência, notadamente referente aos
Servidores Ativos Concursados, Servidores Ativos Comissionados e Servidores Ativos Contratados, pois como
informado na resposta ao item 4, não possuímos os regimes Inativos e Pensionistas.
ESTRUTURA DE ATENDIMENTO
8)
Atualmente nenhuma instituição bancária possui estrutura de atendimento
(Agência/PAB/PAE) nas dependências do Órgão licitante.
9)
Atualmente nenhuma instituição bancária possui estrutura de atendimento
(Agência/PAB/PAE) nas dependências do Órgão licitante
10)
A prefeitura não dispõe de imóvel próprio para instalação de Posto de Atendimento
bancário.
O item 6.1.6, alínea “c”, do ANEXO I – Termo de Referência e CLÁUSULA TERCEIRA, PARÁGRAFO SEXTO,
alínea “b” do ANEXO II - Minuta do Contrato, estabelece que as despesas para a instalação dos Postos
de Atendimentos correrão por conta da licitante vencedora.
A Prefeitura se responsabilizará apenas pela cessão gratuita de espaço físico de que trata o item
13., alínea “j” do ANEXO I – Termo de Referência e CLÁUSULA QUINTA, alínea “t.1” e “t.2.” do ANEXO II Minuta do Contrato, apenas, para instalação de Caixas Eletrônicos.
11)
Conforme disposto no item 1.1., alínea “c.1.” e alínea “d”, do ANEXO I – Termo de
Referência, a Instituição Financeira Contratada deverá manter em funcionamento durante todo o prazo de
vigência do Contrato Caixas Eletrônicos, sendo 1 (um) na Sede do Município de Cairu e 1 (um) no Distrito
do Morro de São Paulo, com os serviços ali indicados e iniciar as operações de um Posto de Atendimento
Bancário (PAB), na Sede do Município de Cairu/BA e 01 (um) no Distrito do Morro de São Paulo em até 90
(noventa) dias contados a partir da assinatura do contrato e mantê-los funcionando com a estrutura ali
indicada pelo período de 120 (cento e vinte) dias. Portanto, fica a critério da CONTRATADA manter em
funcionamento uma agência ou posto de atendimento bancário sem exigência de guichê de
caixa ou correspondente bancário, com capacidade de prestar 100% dos serviços contratados.
TARIFA
12)
Conforme disposto no item 6.1, alínea “a” e “b”; item 6.1.5., alínea “a” do Anexo I – Termo
de Referência; e Estabelecido na Cláusula Terceira, Parágrafo Primeiro e Parágrafo Quarto, do Anexo III Minuta do Contrato, os servidores que optarem pela abertura de conta corrente submetem-se às
regras estabelecidas na Resolução 3919 de 25/11/2010 do Banco Central.
CRÉDITO CONSIGNADO
13)
Conforme previsto no Item 1.2., alínea “a”, do Anexo I – Termo de Referência e Item 1.2.,
alínea “a” do ANEXO II – Proposta de Preços, a Instituição Financeira vencedora do certame e contratada,
poderá conceder créditos consignados SEM EXCLUSIVIDADE para os servidores, pelo período de vigência
do contrato, qual seja 60 (sessenta) meses.
14)
Até o momento não existe normativo especifico para emissão de cartão de crédito consignado
aos servidores.
15)
Não existe normativo de regulamentação do prazo máximo para as operações de consignado
no momento.
16)
Não existe limitador de CET – Custo Efetivo Total.
17)
No Município de Cairu/BA estão habilitadas a oferecer créditos consignados as seguintes
Instituições Financeiras: Banco do Brasil; Caixa Econômica Federal; BV- Banco Votorantim e Banco Bradesco
S/A.
18)
Não possuímos controle sobre as taxas e prazos praticados pelas instituições em créditos
consignados, pois são de competência das mesmas.
19)
O valor de repasse de consignado por bancos, referentes ao mês de Agosto/2020 são os
seguintes: Banco do Brasil: R$ 130.659,35; Caixa Econômica Federal: R$ 31.055,91; BV- Banco Votorantim
R$ 479,75 e Banco Bradesco S/A.: R$ 30.842,11;
20)
As averbações de empréstimo consignado em folha de pagamento são realizadas de forma
manual.
21)
Se o entendimento estiver correto, o Município não cobra por operações de consignados feitas
por servidores. O processo de marcação de margem é manual, e ocorre por consulta prévia feita por cada
instituição financeira
22)
Não se aplica.
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23)
Não se aplica.
24)
No ato ou após a assinatura do Contrato, caso seja de interesse da Instituição Vencedora,
poderá ser assinado Convênio para Concessão de Empréstimos Consignados em folha de pagamento,
através de minuta padrão da Instituição.
25)
Atualmente a data de repasse dos valores de crédito consignado aos consignatários ocorre até
o 5º dia útil subsequente ao do pagamento da folha.
ARRECADAÇÃO
26)
A prestação de serviço de arrecadação de tributos não faz parte do objeto da licitação?
FORNECEDORES
27) a 35)
Os pagamentos aos fornecedores não faz parte da Presente Licitação, refere-se unicamente
aos serviços de processamento da folha de pagamento com exclusividade e crédito consignado sem
exclusividade dos servidores da Administração Pública Municipal de Cairu/BA
ABERTURA DE CONTAS
36)
Para atendimento da Resolução 4.753 do Conselho Monetário Nacional, a municipalidade
disponibilizará os documentos ali listados imediatamente após a assinatura do contrato.
37)
Conforme estabelecido na CLAÚSULA SEXTA, alínea “c”, a Contratante disponibilizará a
documentação listada pela SOLICITANTE, fundamentada na Resolução n.º 2.025/93 do Conselho Monetário
Nacional, em até 48hs (quarenta e oito horas) após a assinatura do contrato, em formado PDF.
FOLHA DE PAGAMENTO – TRANSMISSÃO DE ARQUIVO
38)
Atualmente a Prefeitura utiliza layout CNAB 240 para transmissão de arquivo
39)
Atualmente o meio de transmissão é o EDI.
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
40)
O Município de Cairu/BA não possui Regime Próprio de Previdência Social para os servidores
(RPPS).

IV– DA CONCLUSÃO
Diante do já exposto, entendemos esclarecidos todos os questionamentos apresentados.

Fica mantida a data original para realização do certame.

Cairu - Bahia, 11 de setembro de 2020.

Robson Vicente Silva dos Santos
PREGOEIRO OFICIAL
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