
FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 0141/2021 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
PROCESSO N.º: 00163.11.07.611.2021. 
 
 
Objeto: Prestação de serviços bancários para o pagamento da remuneração, proventos e 
benefícios de empregados, servidores ativos, inativos, pensionistas e não efetivos; e 
fornecedores da Administração Direta e Indireta (ISSM, LIMPEC, STT) do Município de 
Camaçari. 
 
 

Em resposta ao pedido de esclarecimento de empresa interessada em participar da licitação em 

referência e com fundamento na resposta expedida pela Secretaria solicitante, informamos; 

 
 

1) Existe contrato vigente com o atual prestador dos serviços licitados? Favor 
informar qual a data de vigência do contrato? 
 
Resposta:Sim, é o Contrato Emergencial de nº 093/2021 com a Caixa Econômica 
Federal, que sua vigência até 26/12/2021, porém está condicionada a conclusão desse 
processo licitatório, conforme cláusula quarta. Ou seja, assim que for concluído e 
assinado contrato, será distratado o atual. Podendo ser acessado através do site: 
https://www.camacari.ba.gov.br/arquivos/diariooficial/ 

 
2) Considerando a obrigatoriedade do Ente Público em atender a Lei 8.666/93 e 
licitarem suas folhas de pagamento dos servidores, qual o entendimento da 
Prefeitura em relação aos funcionários da Educação frente a Lei 14.113?Ou seja, a 
folha de pagamento dos servidores da Educação será realizada pelo Banco vencedor do 
certame? 
Resposta:SIM. 

 
3) Confirmar nosso entendimento que a presente contratação contempla 100% dos 
servidores (ativos (concursados/contratados), inativos, aposentados, pensionistas) 
das administrações direta, indireta, autárquica e fundacional atualmente existente 
e as que forem criadas durante a vigência contratual, ou seja contempla a 
exclusividade do objeto licitado? 
Resposta:SIM. 

 
4) Pedimos nos enviar relação contendo o número do CNPJ das 
Secretarias/Autarquias/Fundações atualmente existentes. 
 
Resposta:Adm. Direta - Fundo M. de Saúde – CNPJ 11.432.780/0001-65, Fundo Municipal 
de Assistência Social CNPJ nº 14.904.360/0001-22, Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e Adolescente CNPJ nº 18.118.784/0001-12, Fundo Municipal de Esporte e 
Lazer CNPJ nº 23.428.377/0001-41 e Fundo Municipal de Educação CNPJ 
30.065.823/0001-66. Adm.Indireta - ISSM – CNPJ nº 34.327.635/0001-10, STT – CNPJ nº 
08.678.659/0001-03 e LIMPEC – CNPJ nº 14.671.671/0001-99. 

 
5) A Prefeitura/Órgão dispõe de local amplo e adequado para abertura das contas, 
em positivo, favor informar o endereço e local? 
Resposta:SIM. 
 
6) Tendo em vista que os pagamentos dos salários e benefícios, nos termos da 
Resolução 3402, do CMN-Bacen, deverão ocorrer por meio de crédito em conta salário, 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



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? Sendo confirmado que se trata de conta salário, serão assegurados 
aos beneficiários dos créditos apenas as gratuidades previstas na Circular BACEN nº 
3.338/06 (conta salário) e na Resolução CMN nº 3.919/10 (conta corrente). 
Resposta:SIM. 

 
7) Considerando que as isenções previstas na Res. 3424/06 findou em 31/12/2011, 
está correto o entendimento de que a gratuidade a ser concedida aos servidores da 
Prefeitura são aquelas previstas na Circular BACEN nº 3.338/06 (conta salário) e na 
Resolução CMN nº 3.919/10 (conta corrente)? 
Resposta:SIM. 
 
ESTRUTURA DE ATENDIMENTO 
8)  Considerando o disposto no Anexo I Termo de Referência, item 6.4.2.1, que 
informa que o espaço destinado a instalação de Posto de Atendimento Bancário está 
ocupado, caso o vencedor do certame seja diferente do atual prestador de serviços, 
o mesmo será desocupado imediatamente após o certame. 
 
Resposta:SIM. 
 
9) Favor confirmar nosso entendimento que o prazo para instalação do Posto de 
Atendimento Bancário exigido em edital, começará a fluir a partir da desocupação do 
espaço.  
Resposta:SIM. 

 
10) Qual a quantidade de servidores lotados no local destinado a instalação do 
Posto de Atendimento Bancário? 
Resposta:No PAB a Estrutura de atendimento com (01) um gerente, 01(um) assistente 
bancário (caixa) e 01(um) segurança; 

 
11) Está correto o entendimento de que, durante a vigência contratual, apenas o 
Banco vencedor do certame será autorizado a manter/instalar estruturas de 
atendimento (Agência/Posto de Atendimento Bancário/Posto de Atendimento Eletrônico 
e ou correspondente bancário) nas dependências da prefeitura e demais entes das 
Administração Indireta, Autárquica e Fundacional, ou seja, terá exclusividade na 
ocupação de espaços? 
Resposta:SIM. 

 
12) O Banco vencedor do certame será a única instituição a realizar propaganda e 
comercialização de serviços/produtos nas dependências da Prefeitura e demais entes 
das administrações indireta, Autárquica e Fundacional durante o prazo do 
contrato?Resposta:NÃO. 

 
FOLHA DE PAGAMENTO(SECAD)                                         
  
13)  Qual o valor da folha da Prefeitura? 
Bruto:R$ 33.456.623,98 
Líquido:R$ 24.937.776,22 
 
14)  Qual o valor da folha do STT? 
Bruto:R$ 791.359,73 
Líquido: R$ 634.824,28 
 
15)  Qual o valor da folha do LIMPEC? 
Bruto: R$ 248.020,61 
Líquido:R$ 179.400,65 
 
 
16)  Qual o valor da folha do ISSM? 
Bruto: R$ 9.316.735,03 



Líquido: R$ 6.678.824,12 
  
17) Confirmar com quantos dias de antecedência a Prefeitura e demais Órgãos 
disponibilizarão os recursos financeiros para pagamento dos servidores com quantos 
dias de antecedência? (floating)  
Resposta:D+0, sendo que o envio com antecedência pode ocorrer, mas será uma opção 
feita pelo ente. 

 
18) Atualmente, quantos servidores recebem através de: 
Conta-corrente: 
Outros meios: Quais? 
Resposta:Prefeitura -Conta Corrente: 1105 
Outros meios: Quais? Conta Salário 6056 
ISSM–São 2.131 que recebem através de conta-salário, sejam eles: 
servidores/aposentados/ pensionistas. 

LIMPEC - Conta Corrente: 02 
Outros meios: Quais? Conta Salário 62 
STT – Conta corrente: 128  
 
19) Como os servidores estão distribuídos pelo município? Existem endereços onde 
estão concentrados 500 servidores ou mais? Quais? 
Resposta:Na sede e orla. Sim. Acima de 500 servidores apenas na sede. 
 

 
20) Pedimos nos informar se 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?  
 
Resposta:A quantidade de CPF e Matrículas são as mesmas resultantes das somas de 
todos os empregados e servidores informados ativos e inativos. 

 
21) Pedimos nos informar o número de servidores separados entre:  

 

  

PIRÂMIDE POR CPF´S- PREFEITURA 
Faixa 
Salarial 
(R$/mês)  

Ativos 
concursados 

Ativos 
celetistas 

Ativos 
comissionados/contratados 

Aposentados 
e 
pensionistas 

Até R$1000 9 0 0 0 

De R$ 
1.000,01 à 
R$ 
2.000,00 

 
530 

 
0 

 
536 

 
0 

De R$ 
2.000,01 à 
R$ 
R$4.000,00 

 
2054 

 
0 

 
735 

 
0 

De 
R$4.000,01 
à R$ 
10.000,00 

 
2629 

 
0 

 
340 

 
0 

De R$ 
10.000,01 
a R$ 
15.000,00 

 
253 

 
0 

 
75 

 
0 

Acima de 
R$ 
15.000,00 

  
0 

 
0 

 
0 

PIRÂMIDE POR CPF´S - STT 
Faixa 
Salarial 
(R$/mês)  

Ativos 
concursados 

Ativos 
celetistas 

Ativos 
comissionados/contratados 

Aposentados 
e 

pensionistas 

Até R$1000 0 0 0 0 
De R$ 0 0 0 0 



 
 

 

1.000,01 à 
R$ 
2.000,00 

De R$ 
2.000,01 à 
R$ 
R$4.000,00 

11 0 11 0 

De 
R$4.000,01 
à R$ 
10.000,00 

96 0 09 0 

De R$ 
10.000,01 
a R$ 
15.000,00 

0 0 01 0 

Acima de 
R$ 
15.000,00 

0 0 0 0 

PIRÂMIDE POR CPF´S - LIMPEC 
Faixa 
Salarial 
(R$/mês)  

Ativos 
concursados 

Ativos 
celetistas 

Ativos 
comissionados/contratados 

Aposentados 
e 
pensionistas 

Até R$1000 0 0 0 01 
De R$ 
1.000,01 à 
R$ 
2.000,00 

 
0 

 
0 

 
0 

 
01 

De R$ 
2.000,01 à 
R$ 
R$4.000,00 

 
05 

 
01 

 
17 

 
0 

De 
R$4.000,01 
à R$ 
10.000,00 

 
06 

 
09 

 
20 

 
0 

De R$ 
10.000,01 
a R$ 
15.000,00 

 
0 

 
01 

 
01 

 
0 

Acima de 
R$ 
15.000,00 

 
0 

 
0 

 
02 

 
0 

PIRÂMIDE POR CPF´S - ISSM 
Faixa 
Salarial 
(R$/mês)  

Ativos 
concursados 

Ativos 
celetistas 

Ativos 
comissionados/contratados 

Aposentados 
e 
pensionistas 

Até R$1000 0 0 0 7 

De R$ 
1.000,01 à 
R$ 
2.000,00 

 
0 

 
0 

 
2 

 
536 

De R$ 
2.000,01 à 
R$ 
R$4.000,00 

 
8 

 
0 

 
3 

 
576 

De 
R$4.000,01 
à R$ 
10.000,00 

 
16 

 
0 

 
6 

 
902 

De R$ 
10.000,01 
a R$ 
15.000,00 

 
1 

 
0 

 
2 

 
29 



 
22) A entidade licitante tem legitimidade jurídica para licitar em nome dos demais 
Órgãos e entidades da administração indireta que processarão sua folha de pagamento 
com a instituição vencedora do certame? 
Resposta:Sim, pois consta  no processo licitatório a autorização dada pelos entes 
da Administração Indireta para tal. 
 
 
CRÉDITO CONSIGNADO 

 
23) 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:Decreto Municipal nº 4893/2010 e suas alterações (disponível no site da 
Prefeitura Municipal de Camaçari). 
 
24) 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.  
Resposta:Consta noDecreto Municipal nº 4893/2010 e suas alterações (disponível no 
site da Prefeitura Municipal de Camaçari). 
 
25) Existe limitador de CET – Custo Efetivo Total? 
Resposta:SIM. 

 
26) Quais instituições estão habilitadas a oferecer créditos consignados? 
Resposta: Conforme lista em anexo. 

 
27) Quais as taxas e prazos praticados pelas instituições em créditos consignados? 
Resposta:Essas informações são pertinentes aos concedentes. 

 
28) Qual o valor mensal de repasse de consignado aos Bancos e o valor por 
instituição? 
Resposta: Variável.  

 
29) Favor informar se as averbações de empréstimo consignado em folha de pagamento 
são realizadas de forma manual ou eletrônica. 
Resposta:Os consignados em folha de pagamento são realizados de forma eletrônica. 

 
30) O processo de marcação de margem é eletrônico? Em positivo, favor nos 
esclarecer: 
a) Qual Empresa responsável? 
b) A Instituição vencedora do certame terá custo adicional com empresa de solução 
de margem? Qual o valor? 
 
Resposta:O processo de marcação de margem é eletrônico. São encaminhados para 
processamento os arquivos de margem e retorno para a operadora do sistema de 
consignação Consiglog. 
a) Consiglog Tecnologia e Soluções Ltda. 
b) Não há custo adicional com a empresa de solução. 
 
31) Qual a data de repasse dos valores de crédito consignado aos consignatários? 
Resposta:A data de repasse dos valores de credito consignado aos consignatários é 
até 5º(quinto) dia útil de cada mês. 
 
 
FORNECEDORES 
   

Acima de 
R$ 
15.000,00 

0 0 1 42 



32) O Banco vencedor do certame terá exclusividade para realizar os pagamentos aos 
fornecedores? 
Resposta:SIM, ressalvados os casos em que haja impedimento legal. 

 
33)  Os fornecedores deverão abrir conta corrente no Banco vencedor do certame? 
Resposta:SIM. 

 
34) Qual o Banco atualmente detém o Pagamento dos Fornecedores? 
Resposta:Caixa Econômica Federal, através do Contrato Emergencial de nº 093/2021. 
 
35) Qual a forma e meio de pagamentos adotado pelo Órgão? (ex. Meio Eletrônico, 
TED, DOC, Listagem etc.) 
Resposta:Sistema Gerenciador fornecido pelo Banco, TEDs, DOCs, Transferências, e 
outros meios eletrônicos disponíveis pelo banco. 

 
36) Qual a quantidade de fornecedores ativos? 
Resposta:Consta no Termo de Referência no item 6.2.1.1 do Edital 

 
37) Pedimos fornecer o CNPJ dos fornecedores ativos.  
Resposta:As informações serão disponibilizadas para instituição vencedora. 

 
38) Qual o volume médio de pagamentos mensal (em reais) realizado no último ano 
aos fornecedores? 
Resposta: Consta no Termo de Referência no item 6.2.1.1 do Edital 
 
39) Com quantos dias de antecedência da data de pagamento será enviado o recurso 
para pagamento (floating)? 
Resposta:D+0, sendo que o envio com antecedência pode ocorrer, mas será uma opção 
feita pelo ente. 
 
40) Com quantos dias de antecedência da data de pagamento será enviado o arquivo 
com as informações dos pagamentos? 
Resposta:D+0, sendo que o envio com antecedência pode ocorrer, mas será uma opção 
feita pelo ente. 

 
 
ABERTURA DE CONTAS 
41)  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: Todas as informações serão encaminhadas para a instituição vencedora, 
em momento oportuno conforme descrito no Termo de Referência:  

6.1.4.2. O Município de Camaçari, no prazo de 20 (vinte) dias após 

a assinatura do contrato, encaminhará Instituição Financeira, em 

meio digital, os dados cadastrais e bancários dos empregados e 

servidores público ativos e inativos, para abertura das contas-

correntes. 

 



ABERTURA DE CONTA CORRENTE DO ENTE PÚBLICO  
42) 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 caso este banco seja o 
vencedor do certame: 
Documentos: 

• 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 se 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. 

Resposta: Sim, todas as informações serão encaminhadas para a 
instituiçãovencedora, em momento oportuno. 
 
FOLHA DE PAGAMENTO – TRANSMISSÃO DE ARQUIVO 
43) A Prefeitura utiliza layout para transmissão de arquivo (layout 200 ou 240)? 
Resposta:Utiliza o 150. 

 
44) Qual meio de transmissão é utilizado (VAN, HOST/HOST ou Webta)?  
Resposta:VAN. 
 
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 
 
45) 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:Sim - A Prefeitura Municipal de Camaçari possui Regime Próprio de 
Previdência Social para servidores, o Instituto de Seguridade do Servidor Municipal 
de Camaçari, CNPJ: 34.327.635/0001-10, criado através da Lei Municipal nº 287/1993, 
de 22 de dezembro de 1993. 
O valor total aplicado no momento é aproximadamente R$ 363 milhões. 

 
46) Pedimos informar se a exigência contida no item 6.1.8.6 do Anexo I - Termo de 
Referência, quanto ao fornecimento de arquivos dos pagamentos (histórico) quando do 
término do contrato poderá ser desconsiderada, haja vista as informações constarem 
do arquivo retorno mensalmente entregue a Prefeitura.  
 
Resposta:Não, os históricos de pagamentos deverão ser disponibilizados através de 
solicitação, no caso de eventual necessidade do Município. 

 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
47) Quanto ao item 8.1, “d” do Anexo I Termo de Referência do edital que dispõe a 
respeito da obrigatoriedade do contratado “...comprovar semestralmente que possui 
índice de Basiléia, de no mínimo 11%, calculado na conformidade das regras 
estabelecidas pela Resolução 3.488 de 29 de agosto de 2007, do Banco Central do 
Brasil e demais normas pertinentes...”. Pedimos que mencionada obrigação seja 



desconsiderada, haja vista, a consulta poder ser realizada diretamente no site do 
Banco Central.  
Resposta:A Instituição financeira deverá manter suas publicações atualizadas no 
BACEN para que o Município possa consultar a qualquer tempo. 
 
PAGAMENTO 
 
48) Pedimos esclarecer qual o prazo para pagamento do valor homologado referente 
ao contrato decorrente da licitação, haja vista divergência contido nos itens 11.1 
do Termo de Referência que dispõe a respeito de 20 dias, a contar da comprovação da 
publicação do contrato e a cláusula terceira, § 1º. da minuta contratual dispor que 
a contratada pagará em moeda corrente nacional, até 48 (quarenta e oito) horas após 
a publicação? Haverá retificação? 
 
 
Resposta:Setor de Licitação 
 
 

            
      CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 

 

Onde se lê:  

§ 1º. A contratada pagará em moeda corrente nacional, até 48 (quarenta e oito) horas após a 
publicação, à vista e sem qualquer desconto, o valor ofertado, mediante depósito bancário 
devidamente comprovado; 

Leia-se:  

§ 1º. A CONTRATADA pagará em moeda corrente nacional, mediante transferência bancária, em 
parcela única em até 20 (vinte) dias, a contar da comprovação da publicação resumida do 
instrumento de contrato em imprensa oficial, o valor ofertado para o(s) respectivo(s) lote(s), 
mediante depósito bancário devidamente comprovado. O(s) valore(s) serão integralmente 
depositados, em parcela única, na conta do Município; 

 
PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS 
 
 
49) Pedimos esclarecer a divergência contida no item 6.2.3.9.2. do Termo de 
Referência que dispõe que “...A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá devolver em D+1 todo 
e qualquer montante residual decorrente de rejeições ocorridas nas contas dos 
fornecedores detectadas quando da troca de arquivos com o Município de 
Camaçari...”, já o item 8 “g” dispõe a respeito de “...Devolver em (D+1) todo e 
qualquer montante residual decorrente de rejeições ocorridas nas contas dos 
fornecedores detectadas quando da troca de arquivos com o CONTRATANTE...”, já a 
Cláusula sexta, § 3º, VI , da minuta contratual dispõe a respeito de “...- devolver 
em (D+4) todo e qualquer montante residual decorrente de rejeições ocorridas nas 
contas dos fornecedores detectadas quando da troca de arquivos com o 
CONTRATANTE...”. Haverá retificação? 
 
 
Resposta:Setor de Licitação 
 

Onde se Lê:  

 VI - devolver em (D+4) todo e qualquer montante residual decorrente de rejeições 
ocorridas nas contas dos fornecedores detectadas quando da troca de arquivos com o 
CONTRATANTE; 



Leia-se:  

 VI - devolver em (D+1) todo e qualquer montante residual decorrente de rejeições ocorridas nas 
contas dos fornecedores detectadas quando da troca de arquivos com o CONTRATANTE; 

 
 

CENTRAL DE ATENDIMENTO 
 
 
50) Favor esclarecer a divergência contida no item 6.1.8.5. e demais passagens que 
dispõe que “...A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA obriga-se a: a) disponibilizar uma Central 
de Atendimento Telefônico para esclarecer dúvidas dos empregados/servidores ativos 
e inativos no prazo de 90 (noventa) dias a contar da assinatura do contrato e 
demais passagens do edital...”, já a Cláusula sexta, § 3º,  XX dispõe a respeito de 
“...disponibilizar uma Central de Atendimento para esclarecer dúvidas dos 
servidores no prazo de 15 (quinze) dias a contar da assinatura do 
contrato...”.Haverá retificação? 

 
Resposta:Setor de Licitação 
 

 Onde se lê:  

XX - disponibilizar uma Central de Atendimento para esclarecer dúvidas dos servidores no prazo 
de 15 (quinze) dias a contar da assinatura do contrato; 

Leia-se:  

XX - disponibilizar uma Central de Atendimento Telefônico para esclarecer dúvidas dos 
empregados/servidores ativos e inativos no prazo de 90 (noventa) dias a contar da 
assinatura do contrato; 

Em 01/09/2021 

 

Atenciosamente,  

 

 

Aricele Guimaraes Machado Oliveira 

Pregoeira da COMPEL 

 

 


