MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA
PAÇO MUNICIPAL – DAVID JOSÉ HADDAD
Avenida Lydia David Haddad, 150
Campo Largo - CEP: 18.160-000 - Salto de Pirapora – SP
CNPJ nº 46.634.093/0001-07
(15) 3491-9595

REFERÊNCIA - Pedido de Esclarecimentos relativo ao Edital do Pregão Presencial n.º 077/2017,
cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CARÁTER DE
EXCLUSIVIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CRÉDITOS
PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, ESTAGIÁRIOS E
EVENTUAIS COM USO DE ESPAÇO FÍSICO PARA A INSTALAÇÃO DE AGÊNCIA BANCÁRIA”

À empresa BANCO BRADESCO S/A.
Quanto ao pedido de esclarecimentos da empresa BANCO BRADESCO S/A, após consulta às
áreas de competência, apresentamos as respostas ao pedido, conforme segue:
RESPOSTA:
O pedido de esclarecimentos encontra-se tempestivo conforme dispõe o edital, no item 8 do
instrumento convocatório.
Portanto, passamos a análise do questionamento.

1) Verificamos que o item 1.1 da Minuta de Termo de Permissão de Uso estabelece que
haverá remuneração mensal. Gentileza nos esclarecer se a licitante vencedora terá que
realizar qualquer outro pagamento à Prefeitura, além do valor estabelecido na proposta
vencedora. Se for este o caso, registramos a necessidade de fazer tal condição constar de
forma clara no edital e se o mesmo será ratificado.
Resposta: Conforme cláusula segunda da minuta do Termo de Permissão de uso, item
2.2 estabelece permissão de uso não onerosa.
2) A estrutura de atendimento dentro das instalações do órgão será exclusiva, ou seja,
somente o banco vencedor ficará nas dependências do órgão?
Resposta: Sim, conforme objeto (em caráter de exclusividade).
3) Pedimos confirmar nosso entendimento de que a oferta de produtos e serviços bancários
nas dependências da municipalidade será exclusiva do banco vencedor do certame.
Resposta: Sim, conforme objeto do edital.
4) Do total de servidores informados estão incluídos os afastados com e sem remuneração?
Se sim, favor informar a quantidade dos mesmos.
Resposta: Sim
5) Favor informar quantos servidores são:
a) Ativos:
b) Inativos:
Resposta: 1.173 Ativos e 11 Inativos.
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6) Pedimos nos informar o número de servidores separados entre:
FAIXA SALARIAL
QUANTIDADE
Até R$ 1.000,00
61
De R$ 1.000,00 a 2.000,00
552
De R$ 2.000,00 a 4.000,00
441
De R$ 4.000,00 a 9.000,00
176
Acima de R$ 9.000,00
25

Quanto aos Pensionistas, Aposentados e Inativos, São de responsabilidade da
fundação.
7) A Pirâmide salarial informada está baseada no valor liquido ou bruto da folha de
pagamento?
Resposta: Valor Salario Bruto.
8) Solicitamos esclarecer se o valor da folha liquida apresentado no edital já estão deduzidos
os valores referentes a empréstimos consignados.
Resposta: Sim, estão deduzidos.
9) Favor nos informar se os servidores inativos estão contemplados e quantos são?
Resposta: Estão comtemplados, são 11.
a) Considerando a pergunta anterior, os mesmos recebem por algum Instituto/Fundo de
Previdência ou são pagos pela própria Prefeitura?
Resposta: fundação s/ remuneração.
b) Caso os inativos e pensionistas recebem por Instituto/Fundo de Previdência, este
assinará o contrato junto com a Prefeitura?
Resposta: A fundação é independente da Prefeitura, não se incluindo neste edital.
10) Pedimos 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 existe nada especifico.
11) Qual o prazo máximo permitido para as operações de consignado? Há regulamentação
por decreto? Favor disponibilizar a regulamentação, Havendo lei especifica sobre
consignado, nele consta alguma cobrança ou custo adicional para a consignatária? Se
sim, favor enviar uma cópia com brevidade.
Resposta: 60 (sessenta) meses. A lei que dispõe as consignações em folha de
pagamento é a Lei Municipal 1609/15, bem como a Lei Orgânica do Município, estão
disponíveis no site da www.camarasaltodepirapora.sp.gov.br, menu: Legislação.
12) Existe limitador de CET (Custo Efetivo Total)?
Resposta: 30% (trinta por cento) do valor líquido.

13) Quais instituições estão habilitadas a oferecer créditos consignados?
Resposta: Banco Bradesco e Caixa Econômica Federal
14) Quais as taxas e prazos praticados pelas instituições em créditos consignados?
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Resposta: A prefeitura não disponibiliza esta informação.
15) Qual o valor mensal de repasse de consignado aos Bancos e o valor por instituição?
Resposta: A prefeitura não disponibiliza esta informação.
16) Favor informar se as averbações de empréstimo consignado em folha de pagamento são
realizadas de forma manual ou eletrônica.
Resposta: Manual, porém gostaríamos de implantar a eletrônica.
17) O processo de marcação de margem é eletrônico? Em positivo, favor nos esclarecer:
a) Qual empresa responsável?
Resposta: Operação manual.
b) A Instituição vencedora do certame terá custo adicional com a empresa de solução de
margem? Qual o valor?
Resposta: Operação manual.

18) 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: Não será assinado convênio, uma vez que o serviço de consignados não é

parte do objeto licitado, sendo apenas prevista a possibilidade de oferta do serviço sem
exclusividade e, para tanto a instituição deverá cumprir o disposto na Lei Municipal
1609/2015.

19) Qual a data de repasse dos valores de créditos consignado aos consignatários?
Resposta: Ultimo dia útil do mês.
20) O órgão possui regime Próprio de Previdência Social para os servidores (RPPS)?Em caso
positivo, qual o valor total e o disponível para aplicação?
Resposta: Não, essa competência e da fundação.
21) Há previsão de realização de concurso público para os próximos 05 anos?
Resposta: Sim, há previsão.
22) Há previsão de reajuste salarial nos próximos 12 (doze) meses para servidores? Caso seja
positivo, qual o mês e Índice?
Resposta: Sim, possui previsão, data base abril, não temos percentual de índice
disponível.

Divisão de licitação e Compras
Prefeitura de Salto de Pirapora
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