
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 IX de empresa interessada em participar da licitação em 

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

 
1   - Considerando que a aplicabilidade e, consequentemente, 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 
  
2  - A alínea “b” do subitem 6.1.4.5 do Termo de Referência, dispõe sobre a “rotina para atendimento de determinações 
judiciais, que possibilite pagamento a terceiros e depósitos em outras instituições bancárias, sem despesas para o Município 
de Camaçari e não cabendo qualquer indenização ou ressarcimento a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA”. Entretanto, 
destacamos que não é possível haver uma comunicação prévia sobre o caso supramencionado, tendo em vista que o 
bloqueio ocorre por meio do “SISBAJud” automaticamente, sem prévio aviso. Ressaltamos que o objeto do presente edital 
não 
se coaduna com a prestação de serviço descrita, considerando o exposto, pedimos desconsiderar o referido subitem. 
 
Resposta: O Edital se refere a cobrança de tarifa e não dos valores bloqueados. 
 
3   - O subitem 6.1.8.3 do Termo de Referência, informa que a instituição financeira vencedora do certame deverá 
disponibilizar ao Município de Camaçari, de forma online, o histórico dos (três) últimos pagamentos, referentes aos 
empregados/servidores ativos e inativos. Respeitando o sigilo bancário, direito amparado pela Constituição Federal, 
pedimos elucidar: 
a) Os comprovantes de pagamento solicitados são referentes aos pagamentos realizados pelos empregados/servidores? 
 
Resposta: Não. 
  

4    - Sobre o item 6.2.3.3 do Termo de Referência, considerando preceitos relacionados a isonomia e ampliação da 
concorrência, bem como reflexos decorrentes do §3º do artigo 164 da Constituição Federal, pergunta-se: está correto que o 
item será desconsiderado, visto que, a movimentação financeira em bancos privados configura-se disponibilidade de caixa? 
 
Resposta: Apesar da falta de clareza da pergunta, esclarecemos que as disponibilidades de caixa do município são 
tratadas conforme o disposto na constituição federa. Por obvio, caso a instituição vencedora tratar-se de banco privado, terá 
o Município que manter conta corrente para transito dos valores destinados a pagamento de servidores e fornecedores. 
  
5   - Considerando que o objeto editalício tem a finalidade de receita para essa Ilustre Prefeitura, pedimos ratificar nosso 
entendimento que a exigência de “dados Bancários”, previsto no Anexo VI, será desconsiderado. 
 
Resposta:  Sim. Desconsiderar o anexo VI. 
  
6  - Considerando que o edital é omisso referente a forma de pagamento pela exclusividade no processamento de folha de 
pagamento, pedimos ratificar nosso entendimento que o pagamento será realizado em parcela única, em conta indicada por 
esse Ilustre Município, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da assinatura contratual. 
 
Resposta: Ver reposta no item 11.1. 

 
Em 08/09/2021 

 

Atenciosamente,  
 
Aricele Guimaraes Machado Oliveira 
Pregoeira da COMPEL 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


