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Pedido de Esclarecimentos nº 1 

Pregão Presencial nº 01/2019 

Considerando questionamento recebido a respeito da licitação em referência: 

Questão nº 1: 

1)    Considerando o disposto no objeto da referida licitação, pedimos nos informar qual o entendimento do 

órgão  quanto ao fornecimento de serviços não financeiros. 

Resposta nº 1 – O Coren-SP esclarece que: 

Não consta do edital menção a “Serviços não financeiros”. 

Questão nº 2: 

2)      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 nº 2 – O Coren-SP esclarece que: 

Não existe.  

Questão nº 3: 

3)    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 nº 3 – O Coren-SP esclarece que: 

O Coren opera o consignado o prazo máximo estabelecido em convênio é 48 meses. Não há normatização 

específica para o Coren-SP; é feito conforme o convênio assinado entre as partes e a legislação vigente. 

Questão nº 4: 

4)    Existe limitador de CET – Custo Efetivo Total? 

Resposta nº 4 – O Coren-SP esclarece que: 

Até o momento não foi definido. 

Questão nº 5: 

5)    Quais instituições estão habilitadas a oferecer créditos consignados? 

Resposta nº 5 – O Coren-SP esclarece que: 

Todas as instituições bancárias. 
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Questão nº 6: 

6)    Quais as taxas e prazos praticados pelas instituições em créditos consignados? 

Resposta nº 6 – O Coren-SP esclarece que: 

Máximo de 48 meses; a taxa opera com variável de até 2%a.m. de acordo com o relacionamento do 

funcionário com a instituição bancária. 

Questão nº 7: 

7)    Qual o valor mensal de repasse de consignado aos Bancos e o valor por instituição? 

Resposta nº 7 – O Coren-SP esclarece que: 

Varável de acordo com as solicitações dos 385 funcionários sendo, no mês de março 2019, valor total 

aproximado de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais). 

Questão nº 8: 

8)    Favor informar se as averbações de empréstimo consignado em folha de pagamento são realizadas de 

forma manual ou eletrônica? 

Resposta nº 8 – O Coren-SP esclarece que: 

Atualmente a carta margem é feita pelo Coren-SP de forma manual. O registro das informações é feito em 

planilhas, também manualmente. 

Questão nº 9: 

9)    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 nº 9, “a” e “b” – O Coren-SP esclarece que: 

O Coren-SP disponibiliza a carta Margem, conforme esclarecido na Resposta nº 8,  para o colaborador 

entrega-la no Banco. 

Não tem empresa de marcação de margem. 

O Coren-SP entende como parte do processo, não cobrando adicionais. 

Questão nº 10: 

10) 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 nº 10 – O Coren-SP esclarece que: 
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A assinatura do Convênio não será realizada no momento da assinatura do contrato, uma vez que o 

consignado não é vinculado ao objeto do contrato. Poderá ser apresentada minuta de contrato fornecida 

pela instituição bancária vencedora da licitação, a ser analisada pelo Setor Jurídico do Coren-SP, e 

poderão ser alteradas com base em acordo entre as partes. 

Questão nº 11: 

11) Qual a data de repasse dos valores de crédito consignado aos consignatários? 

Resposta nº 11 – O Coren-SP esclarece que: 

Sempre dia 12 de cada mês. 

Questão nº 12: 

12) Considerando que o edital não exige estrutura de atendimento nas dependências do órgão, está 

assegurada ao Banco vencedor do certame, durante toda a vigência do contrato, a exclusividade de 

espaço caso seja convencionado entres as partes a instalação no futuro? 

Resposta nº 12 – O Coren-SP esclarece que: 

Se houver a necessidade e de comum acordo. 

Questão nº 13: 

13)   O Banco vencedor do certame será a única instituição a realizar propaganda e comercialização de 

serviços/produtos nas dependências da Prefeitura, durante o prazo do contrato? 

Resposta nº 13 – O Coren-SP esclarece que: 

Não é vedada propaganda, no entanto, conforme “item 2.3.5 do termo de referencia: 

É vedada à Contratada a comercialização de produtos financeiros dentro das instalações da Contratante”. 

Excetuando-se os serviços de empréstimo consignado para o qual não existe exclusividade. 

 

São Paulo, 12 de Abril de 2019. 

 

 

Vinícius Pereira Souza 

Pregoeiro 


