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Dourados, 29 de outubro de 2019. 

 

À 

Prefeitura Municipal de Dourados 

Rua Coronel Ponciano nº 1.700 – Parque dos Jequitibás 

e-mail: pregao@dourados.ms.gov.br  

 

Ref.:  Pregão Presencial nº 2/2019 

 Processo Licitatório nº 328/2019 

 

 

Pedido de Esclarecimentos n.º 01/Itaú Unibanco 

 

Prezados Senhores, 

ITAÚ UNIBANCO S.A., inscrito no CNPJ sob n. 60.701.190/0001-04, sediado na Praça Alfredo 

Egydio de Souza Aranha, n. 100, Torre Olavo Setúbal, São Paulo/SP, CEP 04344-902, por seu 

representante legal abaixo identificado, na qualidade de interessado em participar da 

licitação em epígrafe, vem, respeitosamente à presença de V.Sas solicitar esclarecimentos 

sobre o Edital acima referido, especialmente em relação às seguintes disposições:  

 

SITUAÇÃO DO ATUAL PAGADOR DA FOLHA: 

1) É sabido que atualmente a folha de pagamento dos funcionários está centralizada no 

Banco do Brasil. Assim, questionamos: 

 

a) Qual é a data de término do contrato com o atual prestador de serviços? 

 

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? 

 

c) Caso o contrato assinado antes do término do atual, é correto afirmar que a prestação de 

serviços (processamento da folha de pagamento), se iniciará após o término da vigência do 

prestador de serviços atual? 

 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 

2)  O edital define que a licitação envolve os servidores da Administração Direta e Indireta. 

 

Pedimos o seguinte:  

 

a) Descrever cada uma das entidades administrativas da Administração Indireta envolvidas na 

licitação.  

 

b) Mencionar a quantidade de servidores de cada entidade administrativa.  

 

c) Considerando que cada entidade da Administração Indireta possui personalidade jurídica 

própria (ou seja, é responsável exclusiva pelo pagamento de seu quadro de funcionários), o 

Município de Dourados – MS, obteve autorização prévia e expressa delas para promover a 
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licitação de suas folhas de pagamento? Em caso positivo, favor disponibilizar cópias dos 

respectivos Convênios/autorizações.  

 

d) 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 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? 

 

e) Os órgãos da Administração Indireta firmarão contratos à parte com o futuro contratado ou 

um único contrato automaticamente incluirá todas as demais entidades administrativas na 

prestação dos serviços?  

 

f) O pagamento da oferta será feito diretamente à Prefeitura ou a cada órgão/ente da 

Administração, proporcionalmente ao tamanho de sua folha? 

 

g) Favor informar todos os CNPJ’s envolvidos no Pregão Presencial nº 2/2019 (inclusive de 

eventuais Fundos/Institutos de Previdência, empresas terceirizadas, ONGs e assemelhados). 

 

DISPONIBILIDADE DE CAIXA E FORNECEDORES: 

3) Considerando que as disponibilidades de caixa devem ser depositadas em instituições 

financeiras oficiais (Constituição Federal, art. 164, §3º) e que aos depósitos judiciais aplica-se a 

mesma regra (Lei Complementar n. 151/2015, art. 2º), é correto afirmar que o disposto no 

objeto “gerenciamento das contas movimento exceto as contas vinculadas com operações 

em bancos pré-definidos e pagamento aos fornecedores do município de Dourados - MS” 

deverá ser interpretado em conformidade com o ordenamento jurídico vigente? 

 

4) Em relação ao serviço de pagamento a fornecedores, agradeceríamos esclarecer o 

seguinte: 

 

a) Qual o número total de fornecedores cadastrados na Prefeitura? 

 

b) Qual o número de fornecedores ativos (que receberam pagamentos nos últimos 6 meses)? 

 

c) Do número de fornecedores ativos, qual o percentual de pessoas jurídicas e qual o 

percentual de pessoas físicas? 

 

d) Qual a quantidade de pagamentos efetuadas nos últimos 6 meses?  

 

e) O pagamento dos fornecedores dar-se-á por meio de crédito em conta corrente, ou seja, 

eles serão compelidos a abrir conta corrente junto ao banco vencedor do certame? Se 

positivo, caso eles se neguem a isso, como se processará seu pagamento? 

 

f) Caso o pagamento dos fornecedores seja realizado por meio de DOC, TED, Cheques ou 

Ordens de Pagamento, é correto afirmar que o município repassará ao banco a tarifa 

correspondente a tabela geral de tarifas por operação realizada? 



 

 
 
Itaú Unibanco – Superintendência Poder Público  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/ SP CEP 04344-902 
  

 

g) O banco vencedor do certame prestará o serviço de pagamento a fornecedores em caráter 

de exclusividade? 

 

h) Atualmente, qual instituição financeira processa a folha de pagamento dos fornecedores 

municipais? 

 

CONSIGNADO: 

5) O edital de pregão faz menção a concessão de empréstimo consignado aos servidores, 

sendo assim, questionamos:  

 

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? 

 

b) O conveniamento do consignado faz parte do objeto licitado ou sua contratação seguirá 

regras e procedimentos de processo administrativo próprio e independente ao presente 

certame? 

 

c) Possui legislação específica para o consignado? Se sim, pedimos a gentileza de 

disponibiliza-la. 

 

d) Será celebrado convênio em específico? A minuta será fornecida pelo órgão ou pelo banco? 

Caso seja minuta específica do órgão, favor disponibiliza-la para análise. 

 

e) Quais autarquias estão vinculadas ao certame? A formalização da minuta do consignado 

será individual para cada autarquia? 

 

f) Qual a margem máxima adota pelo órgão? É possível que os servidores tenham mais de um 

contrato de crédito consignado, desde que não ultrapasse a margem estabelecida por lei? 

 

g) 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? 

 

h) Qual prazo máximo das operações de consignado? Consta em legislação? O órgão efetuará 

o desconto das parcelas na provisão de férias dos servidores? 

 

i) 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? 

 

j) Em caso de desligamento/exoneração do servidor, está correto o entendimento de que a 

prefeitura fará o repasse das verbas rescisórias a consignatária? 

 

k) Quais bancos operam atualmente na concessão de crédito consignado e qual a distribuição 

dos repasses entre as instituições? 
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CONTA SALÁRIO/CONTA CORRENTE: 

6) 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, bem como 

que a Prefeitura processará o pagamento apenas destas formas (não sendo utilizados DOC, 

TED, Ordem de Pagamento, cheque etc.)? 

 

7) 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? 

 

DO PAGAMENTO: 

8) O item 19.3 do edital e o modelo de proposta mencionam que o pagamento ofertado pela 

licitante vencedora do certame ocorra em até 60 (sessenta) dias contados da data da 

assinatura do contrato. 

 

Já o item 8.3 do termo de referência menciona que o pagamento ocorra em até 15 (quinze) 

dias contados da data da assinatura do contrato. 

 

Diante da divergência apresentada, pedimos esclarecer qual o prazo correto para pagamento 

do valor ofertado pela Instituição Financeira vencedora do certame. 

 

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 

9) O item 9.1 do termo de referência do edital prevê que a Instituição financeira vencedora do 

certame inicie a prestação dos serviços em até 90 dias corridos a contar do recebimento da 

ordem de serviço. 

 

Considerando que a vencedora do certame seja outra Instituição Financeira e não o Banco do 

Brasil, e: 

 

- 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 7.000 (sete mil) 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; 

 

Diante destes argumentos, solicitamos que os prazos de abertura de contas e 

comparecimento dos servidores sejam especificados em conjunto com o banco vencedor 

através de cronograma, podendo ser desconsiderado o prazo máximo de 90 dias corridos. 
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9.1) Caso positivo na pergunta anterior, pedimos retificar o item 5.1 da minuta contratual.  

 

INATIVOS: 

10) O item 10.12.03 menciona os termos “ativos, inativos e pensionistas”, sendo assim 

questionamos: 

 

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

Prefeitura? 

 

b) Caso os inativos e pensionistas recebam por Instituto/Fundo de Previdência, o Município de 

Dourados – MS, 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. 

 

c) Os inativos mencionados no item supracitados estão contemplados na pirâmide salarial 

disponibilizada no edital de pregão nº 2/2019? 

 

FOLHA DE PAGAMENTO: 

11) Qual é a quantidade total de servidores/funcionários públicos envolvidos na prestação do 

serviço objeto da licitação que, atualmente, estão recebendo salários (favor apontar o mês de 

referência)? 

 

12) Quais foram os valores brutos e líquidos das folhas de pagamento dos últimos 3 meses? 

 

13) Favor apontar o vínculo empregatício dos servidores envolvidos no pregão nº 2/2019, da 

seguinte forma: 

 

Vínculo Qtde. Servidores 

Estatutários (ativos)  

Celetistas (ativos)  

Comissionados c/ estabilidade (ativos)  

Comissionados s/ estabilidade (ativos)  

Estagiários (ativos)  

Temporários (ativos)  

Aposentados (se incluídos na licitação)  

Pensionistas (se incluídos na licitação)  

Outros (favor especificar)  

TOTAL   

 

14) O número de servidores previsto no edital corresponde a matrículas 

(funcionais/pagamentos) ou a pessoas (CPF’s)? Caso se refira a matrículas, qual o número de 

pessoas/CPF’s? 

 

ESTRUTURA: 
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15) O Apêndice B do edital prevê a instalação de 01 PAB com 1 caixa físico e 1 caixa eletrônico, 2 

funcionários (um caixa e outro gerente) e 02 unidades de Posto de Atendimento Eletrônico 

(além dos que constarão do PAB) também no paço municipal.  

 

Diante destas previsões, questionamos: 

 

a) Quais instalações são de fato obrigatórias a serem instaladas pela instituição financeira 

vencedora do certame? 

 

b)  O subitem 1.7 do Anexo VI prevê o prazo de 30 dias para a instalação das estruturas 

bancárias mencionadas. 

 

Por razão alheias à vontade das partes (seja do Município seja do contratado), em tese, é 

possível que causas externas (caso fortuito, força maior, exigências legais outras, pendência 

da liberação do ponto de dados e voz por parte da empresa concessionária de serviço público, 

trâmites burocráticos para registro de escritura de compra e venda de imóvel/locação, etc.) 

possam afetar o cumprimento daquele prazo. 

 

Sendo assim, solicitamos: 

 

a) Confirmar o entendimento de que o prazo para instalação do PAB e PAE’s seja de, pelo 

menos, 120 (cento e vinte) dias contados da disponibilização dos espaços. 
  

b) O público externo tem (ou terá) acesso ao espaço ou será restrito aos servidores? 

 

c) Quantos servidores trabalham no prédio onde deverão ser instaladas as estruturas?  

 

d) Está correto o entendimento de que a utilização dos espaços físicos pertencentes a 

Prefeitura Municipal de Dourados dar-se-á sem ônus adicional ao futuro contratado? 

 

e) Os itens supracitados mencionam que a instalação de mais PAB’s e PAE’s será facultativa, 

sendo assim é correto o entendimento de que caso a vencedor deseje instalar tal estrutura, o 

prazo para instalação do mesmo será definido em comum acordo entre o banco e a 

Prefeitura? 

 

f) Qual a metragem dos espaços a serem disponibilizados ao banco vencedor do certame? 

 

CORREÇÃO DE VÍCIOS OU DEFEITOS 

16) O subitem 10.9 do termo de referência 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 
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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, o prazo 

para boa execução do futuro contrato necessária será razoável, de maneira a considerar a 

complexidade dos eventuais vícios, defeitos ou incorreções? 

 

DEMAIS QUESTIONAMENTOS: 

17) A minuta contratual apresentada no Anexo IV-A do edital de pregão nº 2/2019 prevê que a 

assinatura do contrato será efetuada pelo Secretário Municipal de Fazenda. Sendo assim 

pedimos cópia do decreto/autorização em que lhe é conferido poderes para que possa assinar 

contratos em nome da Prefeitura Municipal de Dourados – MS. 

 

18) Alguns dos questionamentos formulados acima interferem na interpretação e/ou redação 

aos citados itens do edital. Visto que tais obrigações também se encontram dispostas na 

minuta contratual, é correto afirmar que as respostas que impliquem em modificação ou 

exclusão do previsto no edital serão também aplicadas para a minuta contratual. 

 

19) A referida licitação e seu respectivo edital foram publicados, com, pelo menos, 08 (oito) 

dias úteis de antecedência da data de abertura dos envelopes, respeitando o prazo legal 

previsto no art. 4º, inciso V da Lei 10.520/02? 

 

20) Houve alguma alteração/aditamento ao Edital após sua publicação? Em caso positivo, 

solicitamos disponibilizar cópia para consulta. 

 

21) Houve apresentação de impugnação e/ou pedido de esclarecimentos por algum 

interessado? Em caso positivo, solicitamos disponibilizar cópia para consulta. 

 

Solicitamos que as respostas sejam encaminhadas para os e-mails: monica.orosco@itau-

unibanco.com.br, leticia.casado@itau-unibanco.com.br e antonio-carlos.goncalves@itau-

unibanco.com.br  

  

Diante do princípio da ampla publicidade da fase externa da licitação, solicitamos que as 

perguntas aqui formuladas e as respostas a serem fornecidas por V.Sas. sejam 

disponibilizadas a todos os interessados. 

 

Nossas observações visam oferecer condições de participação ao maior número de empresas, 

cumprindo, assim, o objetivo do procedimento licitatório, qual seja: propiciar a concorrência, 

buscando a proposta mais vantajosa para a administração. 

 

Atenciosamente, 

Itaú Unibanco S.A. 
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