
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 VI de empresa interessada em participar da licitação em 
referência e com fundamento na resposta expedida pela Secretaria solicitante, informamos; 
 
 

ASSINATURA DO CONTRATO 

01)   Considerando que as instituições financeiras são grandes conglomerados, e que, geralmente, sua 
representação legal se dá por meio de Diretores estatutários, os quais têm domicílio profissional nas respectivas 
sedes, e quaisquer providências administrativas, tais como a assinatura de instrumentos depende de 
autorizações internas, indagamos: 
a)             Está correto o entendimento de que a instituição financeira vencedora poderá retirar as vias 
contratuais para providenciar as assinaturas dos Diretores estatutários? 
b)         Solicitamos que o prazo para assinatura do contrato seja ampliado para, pelo menos dez dias úteis 
contados da homologação. 
 
Resposta: Enviamos o contrato por e-mail  e aceitamos contratos com assinatura digital. 
  
DA CONTA CORRENTE/CONTA SALÁRIO: 

02)   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 empregados 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.)? 
 
Resposta: Sim. 
  
03)   Se o empregado 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? 
 
Resposta: Sim 
  

CNPJs 

04)   Esta municipalidade em esclarecimentos já publicados, informou os CNPJs contemplados na presente 
licitação. 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



Sobre isso questionamos: 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? 
Resposta: Informamos que administração direta inscrita no CNPJ 14.109.763/0001-80, tem autorização, nesse 
certame, para celebrar contrato em nome das demais entidades da administração indireta. 
  
SERVIDORES 

05)   Quais foram os valores líquidos das folhas de pagamento dos últimos 03 meses? 
Resposta: Valor da folha da Prefeitura referente a março/2021. 
Bruto: R$ 33.456.623,98 
Líquido: R$ 24.937.776,22 
  
Valor da folha do STT referente a março/2021. 
Bruto: R$ 791.359,73 
Líquido: R$ 634.824,28 
  
O valor da folha do LIMPEC referente a março/2021. 
Bruto: R$ 248.020,61 
Líquido: R$ 179.400,65 
  
O valor da folha do ISSM referente a março/2021. 
Bruto: R$ 9.316.735,03 
Líquido: R$ 6.678.824,12 
  

PAGAMENTO 

06)   O subitem 11.1 do edital menciona que a CONTRATADA deverá pagar o valor ofertado em parcela única, 
em até 20 dias contados da comprovação da publicação do extrato do contrato, entretanto a cláusula terceira 
da minuta contratual menciona o prazo de 48 horas contados da publicação do contrato. 
Considerando que a minuta contratual só pode refletir o que já está previsto no edital e seus anexos, solicitamos a r
etificação da cláusula terceira da minuta contratual para que ela fique idêntica ao  disposto no subitem 11.1 do Term
o de Referência. 
 
Resposta: Considera o termo de referencia e parte integrante do edital e a errata FI - COMPEL - PORTAL - PP 
141-2021 - ESCLARECIMENTO V – ERRATA, publicada no portal de compras. 
  

VIGÊNCIA CONTRATUAL 

07)   A página inicial do edital menciona que a vigência contratual será de 60 meses contados da data do início 
da efetiva prestação dos serviços. Já o modelo de proposta, por exemplo, menciona o prazo de 60 meses 
contados da assinatura do contrato. 
A fim de preservar o previsto no edital, solicitamos confirmar o entendimento de que o período de 60 meses do contr
ato iniciar-se-
á na data do primeiro processamento da folha, ou seja, na data do início da efetiva prestação dos serviços. 
Resposta: Conforme consta do Edital o prazo da contratação será de 60 (sessenta) meses, a contar da data de 
assinatura do contrato. 

 DOCUMENTAÇÃO 

08)   A declaração mencionada no subitem 9.2.3.e.1 do edital está dispensada para aqueles que já possuem 
agência no município? 
Resposta: Não. 
09)   O subitem 8.1.d do Termo de Referência exige a apresentação semestral do Índice de Basileia pelo 
Contratado. 



Ocorre que: 
-
  Já é dever do Contratado manter as condições de habilitação durante a vigência contratual, nos termos da Lei d
e Licitações nº 8.666/93; 
-
 O Índice de Basileia é comprovado de maneira cabal, inclusive, pelo Site do Banco Central do Brasil, no seguinte lin
k: https://www3.bcb.gov.br/ifdata/, ou seja, qualquer cidadão pode consultá-lo. 
Sendo assim, solicitamos a gentileza de dispensar a referida obrigação. 
Resposta: A Instituição financeira deverá manter suas publicações atualizadas no BACEN para que o 
Município possa consultar a qualquer tempo. 
  
RESILIÇÃO 

10)   Acerca do disposto no item 17 do edital, diante do princípio da estrita legalidade e da segurança jurídica, 
pedimos confirmar o entendimento de que as hipóteses de extinção/rescisão serão exclusivamente as 
elencadas no rol taxativo do art. 78 e seus incisos da Lei 8.666/93. 
 
 
Resposta: Devera cumprir as regras do edital e seus anexos I e II do edital. 
  

FORNECEDORES 

11)   Em relação ao serviço de pagamento a fornecedores, agradeceríamos esclarecer o seguinte: 
a)  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? 
Resposta: Sim. 
  
b)  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  opera
ção realizada? 
Resposta: Não. 
  
c)   O banco vencedor do certame prestará o serviço de pagamento a fornecedores em caráter 
de exclusividade? 
Resposta: Sim. 
  
d)     Atualmente, qual instituição financeira processa a folha de pagamento dos fornecedores municipais? 
Resposta: Caixa Econômica Federal, através do Contrato Emergencial de nº 093/2021. 
  
e)  Está correto o entendimento de que a Prefeitura repassará ao contratado os recursos necessários ao 
processamento da folha dos fornecedores com, pelo menos, 1 dia útil de antecedência da data determina 
da para crédito nas contas? 
 
Resposta: Ver item 6.1.5.1 do Termo de Referência. 
  

ESTRUTURA BANCÁRIA 

01) O edital exige a instalação de um PAB nas dependências da Prefeitura, cujo prazo de instalação é 
de 90 dias contados da assinatura do contrato – vide subitem 6.4.1 do Termo de Referência. 
Entretanto, sobre o prazo, ressaltamos: 

 

- As medidas de proteção adotadas pelo governo em função da pandemia como a quarentena, por 
exemplo, impactam na oferta de mão de obra, insumos, meios de transporte, logística, aprovações 
necessárias das autoridades competentes – autorização necessária da Política Federal, dentre outras 



ações – para a instalação de estruturas bancárias; 

-A instituição financeira vencedora do certame, ao proceder com a instalação de estruturas bancárias 
nas dependências municipais e com os procedimentos para abertura das contas deverá, ao máximo, 
zelar pela segurança dos servidores alocados no prédio municipal e com isso implantá-las com o 
máximo de cautela e cuidado possível para não negligenciar seus trabalhos e a vida dos servidores, o 
que certamente pode afetar o prazo limite de conclusão dos serviços; 

- Por razão alheias à vontade das partes (seja da Assembleia, 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. 
 
Assim, diante de um contexto de pandemia e por todos os motivos expostos acima, solicitamos que o 
prazo instalação das estruturas bancárias seja definido posteriormente em conjunto pela 
Contratante com a Instituição Financeira vencedora do certame, objetivando sempre fazê-la com a maior 

brevidade possível para atender os servidores. 

Caso a resposta anterior seja negativa, solicitamos que, pelo menos, seja concedido um prazo de 120 
(cento e vinte) dias contados da disponibilização do espaço para a instalação da estrutura bancária. 

Resposta: Ver item 6.4.3.2 do Termo de Referência. 

 

02) O subitem 6.4.2.1 do Termo de Referência menciona que o espaço destinado ao Posto de 
Atendimento Interno é o mesmo ocupado atualmente pela Caixa Econômica Federal (PAB). Sobre 
isso, questionamos: 

a) Está correto o entendimento de que a CEF, caso não seja vencedora, retirará sua estrutura 
bancária até a data da assinatura do contrato pelo novo banco contratado para que não haja 
sobreposição contratual? 

b) Está correto o entendimento de que qualquer prazo para instalação de estrutura bancária será 
contado a partir da efetiva desocupação do espaço pelo banco atual e disponibilização do mesmo ao 
banco vencedor? 

Resposta: Sim. 

 

ISENÇÃO DE TARIDAS PARA OS SERVIDORES 

03) O subitem 6.1.3.6 do Termo de Referência e correspondente na minuta contratual apresentam um 
rol de serviços a serem isentos aos servidores nos termos do Art. 6º da Resolução 3.424/2006 do 
BACEN. 
Ocorre que: 

- A disciplina prevista no art. 6º da Resolução 3.424/06 tinha prazo de vigência determinado, 
encerrando-se em 31/12/2011, conforme expressamente previsto. 

- A Resolução 3.919/10 do CMN/Bacen, em seu artigo 2º, inciso I, já prevê quais são as transações a 
serem fornecidas isentas de tarifas; 
Assim, para que o edital fique em consonância com os normativos do CMN/Bacen, está correto o 
entendimento de que prevalecerá o disposto nas Resoluções 3.919/10 e 3.402/06 e não as regras 
previstas no art. 6º da Resolução 3.424/06, quando o assunto referir-se à isenção de tarifas de 
pacotes de conta corrente? 



Resposta: Sim. 

 

CONSIGNADO 

04) Sobre “empréstimos consignados”, 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? 
Resposta: Sim. 

b) A instituição financeira vencedora possuirá exclusividade de ocupação das dependências do órgão 
para a realização das ofertas de empréstimo consignado? 
Resposta: Não. 

c) Está correto o entendimento que será garantido ao banco vencedor, caso assim queira, a 
oportunidade de celebrar convênio/credenciamento com os Contratantes para a oferta de 
Empréstimo Consignado aos servidores? 

Resposta: O credenciamento para consignados não faz parte desse certame, possuindo legislação própria e 
todos que preencherem os requisitos poderão participar. 

 

INÍCIO DOS SERVIÇOS 

05) Acerca do início dos serviços previsto no subitem 6.1.4.1 do Termo de Referência, considerando 
que: 

- Estamos vivenciando um cenário de pandemia conforme Declaração de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 
2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID 19); 

- As medidas de proteção adotadas pelo governo em função da pandemia como a quarentena 
impactam o início dos serviços, já que, a fim de assegurar o sigilo bancário e a segurança que a 
abertura de conta requer, o servidor terá que comparecer na agência bancária para formalizar essa 
abertura de conta (preenchimento de formulários, apresentação de documentos complementares, 
etc); 

- Os empregados terão a possibilidade de escolher a agência de seu interesse para receber os salários 
(por exemplo algum inativo ou pensionista/ afastado que resida em outro município), aliado ao fato de 
que, ao comparecer ao banco, o empregado poderá escolher entre abrir uma conta salário, fazer a 
portabilidade bancária, ou receber o salário por meio de conta corrente. 
Considerando o contexto de pandemia - caso fortuito (evento imprevisível e inevitável) - e por todos os 
motivos expostos acima, solicitamos que o prazo para início dos serviços (operacionalização da folha, 
abertura das contas, etc) seja definido posteriormente em conjunto pela Contratante com a Instituição 
Financeira vencedora do certame, por meio de cronograma, objetivando sempre fazê-la    com a maior 

brevidade possível para atender os servidores, mas, também, assegurando a segurança dos mesmos. 
Resposta: Não. 

 

06) Qual é a data de pagamento mensal dos servidores? 
Resposta: Conforme letra i do item 10.1 i) do Termo de Referência. 

07) Acerca do disposto no subitem 1.8.4.1.a do Anexo I, ressaltamos que: 



- A ida do servidor à agência bancária faz-se necessária a fim de assegurar o sigilo bancário e a 
segurança que a abertura de conta requer, pois ele terá que formalizar a abertura da sua conta 
através do preenchimento de formulários, apresentação de documentos complementares, 
cadastramento de biometria, recebimento do cartão provisório, dentre todos os demais trâmites de 
segurança necessários; 

- Os servidores terão a possibilidade de escolher a agência de seu interesse para receber os salários 
(como por exemplo algum inativo ou pensionista/ afastado que resida em outro município), aliado ao fato 
de que, ao comparecer ao banco, o servidor poderá escolher entre abrir uma conta salário, fazer a 
portabilidade bancária, ou receber o salário por meio de conta corrente etc. 

Assim, tendo em vista a formalização e segurança que a atividade de abertura de uma conta requer, 
não obstante o sigilo bancário, está correto o entendimento de que basta a efetiva abertura da conta 
no momento de comparecimento do servidor na agência por ele escolhida, ou seja, a realização de 
pré-abertura será facultada ao banco vencedor? 

Resposta: Sim. 

 

08) O subitem 6.1.4.3.2 do Termo de Referência menciona que a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA não 
poderá recusar, sob qualquer pretexto, abertura de conta corrente de empregado/servidor público, 
sob pena de rescisão do contrato e suas consequências, ressalvadas as restrições do Banco Central 
do Brasil. 
Entretanto, nos termos dos normativos do Banco Central do Brasil, o banco pagador da folha dos 
funcionários é obrigado a abrir conta-salário aos servidores, e não conta corrente, dado que a 
abertura da conta corrente se dá através do relacionamento direto entre instituição financeira e 
cliente. 

Sendo assim, para que o edital fique em conformidade com os normativos do CMN/BACEN, está 
correto o entendimento de que a que a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA não poderá recusar, sob 
qualquer pretexto, abertura de conta salário de empregado/servidor público, e não conta corrente? 

Resposta: Sim. 

 

BLOQUEIO E DESBLOQUEIO 

09) O subitem 6.1.4.5.a do Termo de Referência prevê o bloqueio e desbloqueio dos créditos 
efetuados para pagamento em conta corrente, contendo, no mínimo, campo informação sobre o 
motivo do bloqueio/desbloqueio do pagamento, o mês de competência ou registro funcional, nome e 
matrícula ou CPF do empregado/servidor público, permitindo ao Município de Camaçari proceder aos 
controles necessários; 
Sobre essa previsão, na sistemática atual, o município envia os arquivos e, na eventualidade de 
detectar a necessidade de exclusão ou inclusão de novo pagamento procede o cancelamento do 
arquivo enviado e reenvia, pois não há que se falar na possibilidade de envio de um arquivo e ‘edição’ 
para manter um pagamento contudo bloqueá-lo para ‘créditos futuros’. 

Neste sentido, está correto o entendimento de que os bloqueios e desbloqueios serão supridos 
através da exclusão ou inclusão de pagamentos no arquivo a ser processado pelo SISPAG – sistema de 
pagamentos? 

Resposta: SIM. 

 



SISTEMA DE PAGAMENTO 

10) Sobre as obrigações previstas no edital e anexos que versam sobre o sistema de pagamento - 
SISPAG, confirmar o entendimento de que os créditos provenientes ao pagamento dos servidores e 
fornecedores respeitarão as regras do sistema de pagamento a ser disponibilizado pela Instituição 
Financeira vencedora do certame, bem com as normas BACEN e regras e legislação do sigilo bancário. 

Resposta: SIM. 

 

11) Está correto o entendimento de que o fornecimento de dados para pagamento dos servidores 
pela Prefeitura ocorrerá via troca de arquivos eletrônicos – SISPAG, ou seja, por meio digital? 

Resposta: SIM. 

 

 

FISCALIZAÇÃO 

12) Sobre o disposto no subitem 8.1.y do Termo de Referência, considerando que a presente licitação visa 
a contratação de instituição financeira e que esta deve assegurar o sigilo bancário, nos termos da lei e 
conforme previsto no próprio edital, está correto o entendimento de que as referidas obrigações limitar-
se-ão ao escopo do contrato e respeitarão o sigilo bancário, nos termos da Lei Complementar nº 
105/2021? 

Resposta: SIM. 

 

PROPOSTA 

13) Qual é o prazo que deve ser inserido no campo “Prazos de execução conforme indicado no 
Termo de Referência – Dados do Edital” presente no Anexo II – Proposta? 

Resposta: 60 meses.  

 

14) Acerca do disposto no Anexo VI, está correto o entendimento de que o licitante que apresentar 
procuração pública dos representantes que futuramente assinarão o contrato estão dispensados da 
apresentação das cópias de documento de identidade destes, podendo ser apresentadas no 
momento da assinatura do contrato? 

Resposta: Sim. Aceitamos documentos com autenticação digital. 
  
 

 

DEMAIS QUESTIONAMENTOS 

15) Solicitamos que a minuta contratual seja ajustada/adequada conforme esclarecimentos aqui 
fornecidos. 

Resposta: Errata publicada e minuta ajustada no edital . 
 

16) 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? 

Resposta: Sim. Prorrogação publicada em meios de publicação oficias. 

 



17) Houve alguma alteração/aditamento ao Edital após sua publicação? Em caso positivo, solicitamos 
disponibilizar cópia para consulta. 

Resposta: Consulta o novo edital bem como errata e esclkarecimentos 
http://compras.camacari.ba.gov.br/novo/licitacao.php?cod_licitacao=7540 

 

18) Houve apresentação de impugnação e/ou pedido de esclarecimentos por algum interessado? Em 
caso positivo, solicitamos disponibilizar cópia para consulta. 

Resposta: Não. 

Atenciosamente, 

 

Em 08/09/2021 
 
Atenciosamente,  
 

Aricele Guimaraes Machado Oliveira 
Pregoeira da COMPEL 


