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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 103/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 412/2020
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 016/2020
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:
I – DOS FATOS
apresentou tempestivamente, através do endereço eletrônico oficial do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Cairu
(envio registrado às 14:38 horas da quarta-feira, 28 de outubro de 2020), pedidos de esclarecimentos conforme transcrito
no tópico II.
II - DOS PEDIDOS
A SOLICITANTE apresentou a seguinte dúvida:
“Prezaríamos obter as informações abaixo elencadas:
1) 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?
TARIFA
2) Favor confirmar nosso entendimento que para os servidores que optarem pela abertura de conta corrente está
garantido a Resolução 3919 do Banco Central.
FOLHA DE PAGAMENTO
1) Qual instituição realiza o pagamento dos servidores (colocar porcentagem de cada banco)? Existe contrato vigente?
Qual o término do contrato?
ESTRUTURA DE ATENDIMENTO
2) 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:
3) 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?
4) A Prefeitura Municipal dispõe de espaços em imóveis próprios, de imediato, 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:
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5) Pedimos ratificar nosso entendimento, de que o Banco Vencedor do certame será a única instituição a Possuir
Estrutura de Atendimento nas dependências do Órgão, com exclusividade, caso seja convencionado entre as partes,
durante a vigência do contrato.
6) 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.
CRÉDITO CONSIGNADO
7) 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?
8) 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.
9) Existe limitador de CET – Custo Efetivo Total?
10) Quais instituições estão habilitadas a oferecer créditos consignados?
11) Quais as taxas e prazos praticados pelas instituições em créditos consignados?
12) Qual o valor mensal de repasse de consignado aos Bancos e o valor por instituição?
13) Favor informar se as averbações de empréstimo consignado em folha de pagamento são realizadas de forma manual
ou eletrônica.
14) 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:
15) a) Qual Empresa responsável?
16) b) A Instituição vencedora do certame terá custo adicional com empresa de solução de margem? Qual o valor?
17) 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.
18) Qual a data de repasse dos valores de crédito consignado aos consignatários?
ABERTURA DE CONTAS
19) 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.
20) 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 Bradesco 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
21) A Prefeitura utiliza layout para transmissão de arquivo (layout 200 ou 240)?
22) Qual meio de transmissão é utilizado (VAN, HOST/HOST ou Webta)?
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
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23) 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, apresentamos os seguintes esclarecimentos:
1)
Conforme disposto na CLÁUSULA SEXTA, alínea “i” do ANEXO III – Minuta do Contrato, a Prefeitura
Municipal realizará a cessão gratuita “do espaço físico descrito no Anexo VIII do Edita qual seja: Espaço integrado
por Sala e Ante Sala totalizando 30,20m², localizado nas dependências do Complexo Administrativo Raul de
Figueiredo Miranda, na Praça Teixeira de Freitas, s/nº, Sede do Município de Cairu/BA”, para a instalação da
estrutura que julgar necessária à realização do processo de abertura de contas dos servidores;
TARIFA

2)
Sim, Conforme disposto no item 6.1, alínea “a” e “c” do Anexo I – Termo de Referência; e Estabelecido
na CLÁUSULA TERCEIRA, PARÁGRAFO PRIMEIRO, alínea “a” e “c”, e PARÁGRAFO TERCEIRO, alínea “a”, e “c” do
Anexo III - MINUTA DO CONTRATO, os servidores que optarem pela abertura de conta corrente submetemse às regras estabelecidas na Resolução 3919 de 25/11/2010 do Banco Central.
FOLHA DE PAGAMENTO

1)
O pagamento dos servidores é realizado pelo Banco do Brasil S.A. Não existe contrato vigente
para atendimento do objeto ora licitado, conforme informado no Item 15 CONDIÇÕES GERAIS, alínea “p”,
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;.
ESTRUTURA DE ATENDIMENTO

2)

Atualmente nenhuma instituição bancária possui estrutura de atendimento (Agência/PAB/PAE) nas
dependências do Órgão licitante.
3)
Atualmente nenhuma instituição bancária possui estrutura de atendimento (Agência/PAB/PAE) nas
dependências do Órgão licitante.
4)
Conforme previsto na CLÁUSULA SEXTA, alínea “i” do ANEXO III – Minuta do Contrato, a Prefeitura
Municipal realizará a cessão gratuita “do espaço físico, próprio, descrito no Anexo VIII do Edita qual seja: Espaço
integrado por Sala e Ante Sala totalizando 30,20m², localizado nas dependências do Complexo Administrativo Raul
de Figueiredo Miranda, na Praça Teixeira de Freitas, s/nº, Sede do Município de Cairu/BA” que poderá ser utilizado
para a instalação de equipamentos, Posto de Atendimento Bancário (PAB) e etc o que pode incluir PAE (Posto de
Atendimento Eletrônico) desde que se adeque ao referido espaço
5)
Sim, conforme dispõe o item 1.1, alínea “b”, do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA e demais
repetições ao longo do Instrumento Convocatório.
6)
Sim, durante o prazo de vigência contratual a CONTRATADA deverá manter em funcionamento estrutura
capaz de prestar 100% dos serviços contratados, seja por Posto de Atendimento Bancário (PAB), ou por Agência
instalada no Município de Cairu/BA, neste último caso desde que seja garantido o atendimento 100% prioritário
aos servidores da entidade CONTRATANTE, sobre os demais clientes da Instituição Privada.
CRÉDITO CONSIGNADO

7)
Favor consultar Decreto Municipal nº 4.320/2020 publicado no Diário Oficial do Município de
Cairu/Ba
na
edição
nº
4309,
da
segunda-feira,
dia
26/10/2020
acessível
em:
https://www.cairu.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=4309&c=131&m=0
8)
Favor consultar as condições no Decreto Municipal nº 4.320/2020 publicado no Diário Oficial do
Município de Cairu/Ba na edição nº 4309, da segunda-feira, dia 26/10/2020 acessível em:
https://www.cairu.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=4309&c=131&m=0
9)
Favor consultar as condições no Decreto Municipal nº 4.320/2020 publicado no Diário Oficial do
Município de Cairu/Ba na edição nº 4309, da segunda-feira, dia 26/10/2020 acessível em:
https://www.cairu.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=4309&c=131&m=0, caso não se mencione acerca
do assunto questionado, não existe limitador de CET – Custo Efetivo Total.
10)

Resposta disponível no Item 15 CONDIÇÕES GERAIS, alínea “i”, ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

11)

Resposta disponível no Item 15 CONDIÇÕES GERAIS, alínea “k”, ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

12)

Resposta disponível no Item 15 CONDIÇÕES GERAIS, alínea “l”, ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

13)

Resposta disponível no Item 15 CONDIÇÕES GERAIS, alínea “j”, ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
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14)
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
15)

Não se aplica.

16)

Não se aplica.

17)
Resposta disponível no Item 6.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, subitem
6.1.2.1. do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
18)

Resposta disponível no Item 15 CONDIÇÕES GERAIS, alínea “m”, ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

19)
Para atendimento da Resolução 4.753 do Conselho Monetário Nacional, a municipalidade disponibilizará
os documentos ali listados imediatamente após a assinatura do contrato;
20)
Resposta disponível no Item 6.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, subitem
6.1.1. alínea “b” do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
21)

Resposta disponível no Item 15 CONDIÇÕES GERAIS, alínea “o”, ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

22)

Resposta disponível no Item 15 CONDIÇÕES GERAIS, alínea “o”, ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

23)

Resposta disponível no Item 15 CONDIÇÕES GERAIS, alínea “g”, ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

IV– DA CONCLUSÃO
Diante do já exposto, entendemos esclarecidos todos os questionamentos apresentados.
Fica mantida a data original para realização do certame.
Cairu - Bahia, 29 de outubro de 2020.

Robson Vicente Silva dos Santos
PREGOEIRO OFICIAL
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