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Pedido de Esclarecimentos nº 2 

Pregão Presencial nº 01/2019 

Considerando questionamento recebido a respeito da licitação em referência: 

1. Está correto o entendimento que, durante o prazo do contrato, apenas a contratada será 
autorizada a manter/instalar dependências bancárias de atendimento (PAB, PAE e agência) no 
interior de prédios pertencentes/de propriedade das Contratantes? 

2. Está correto que durante o prazo do contrato apenas a contratada poderá realizar propaganda e 
venda de produtos bancários nos prédios pertencentes/de propriedade das contratantes? 

3. Pergunta-se: a) existe contrato vigente para atendimento do objeto ora licitado?; b) qual o termo 
final deste contrato?; c) pedimos disponibilizar cópia do instrumento contratual para consulta; d) 
caso não exista contrato vigente, pedimos informar o termo final da última contratação e 
disponibilizar cópia do instrumento para consulta. 

4. Considerando a complexidade dos procedimentos para abertura de contas bancárias e 
necessidade de troca de informações entre as contratantes e a contratada pedimos informar se as 
entidades envolvidas no processo dispõem das informações abaixo, bem como se as mesmas 
serão disponibilizadas com a futura contratada. Pedimos ainda, seja informado o prazo para 
compartilhamento: i)  Nome completo ii) Número de  CPF e RG; iii) Data de Nascimento; iv) Sexo; 
v) Nacionalidade; vi) Naturalidade;  vii) Endereço residencial completo, inclusive CEP; viii) 
Telefone com DDD; ix) Código da Profissão; x) Renda mensal; xi) Nome completo da Mãe; 

5. Sobre os dados quantitativos extraídos da pirâmide salarial e demais passagens do edital, 
necessário obter provimento expresso e objetivo sobre fatores a eles correlatos. Pergunta-se: a) 
qual a quantidade de CPFs envolvida no presente processo?; b) qual a quantidade de matrículas 
envolvidas no presente processo? 

6. Considerando que o site do Tesouro Nacional disponibiliza um painel onde apresenta uma 
simulação da situação fiscal dos entes subnacionais a respeito de sua elegibilidade para obtenção 
de operação de crédito. Pergunta-se: este ente público possui seus dados e informações 
contábeis atualizados junto a Secretária do Tesouro Nacional ( STN ), com a respectiva atribuição 
de seu Rating ? Caso não os tenha, qual é a providência que este ente público tomará para 
obtenção de seu rating atualizado? 

7. Para viabilizar a Implantação da Folha de Pagamento é requerida a abertura das contas correntes 
dos CNPJ Pagadores da Folha Prefeitura, bem como a estruturação do acesso ao canal Internet 
Banking Pessoa Jurídica, pelo qual trafegará/ trafegarão o(s) arquivo(s) do(s) convênio(s) de Folha 
da Prefeitura. Desta forma, podemos considerar que na assinatura do contrato da licitação a 
Prefeitura se compromete a entregar a documentação requerida para abertura das contas em até 
5 dias do contrato e na sequência da abertura formalizar a contratação do canal Internet Banking 
Pessoa Jurídica?   

8. Considerando que para viabilização do acesso do cliente e seus usuários máster(es) e /ou 
secundário(s) no Internet Banking de instituição financeira é responsabilidade das entidades 
abrangidas na licitação a realização do 1º cadastro (definição dos usuários Masteres, Secundários, 
geração, emissão e assinatura do termo pelos responsáveis com poderes) bem como envio do 
Termo ao Atendimento Empresarial, indagamos se está correto o entendimento de que  em até 1 
dia após abertura da conta, tal providencia será realizada pelas entidades abrangidas na licitação, 
inclusive em relação a eventuais autarquias, fundações, sociedades de economia mista e 
empresas públicas, se houver e estiverem abrangidas no processo?  
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9. A entidade licitante está ciente de que o atraso na abertura das contas e contratação do Internet 
Banking Pessoa Jurídica impacta o prazo de Implantação da Folha, é premissa para evolução e, 
portanto, casos os prazos não sejam cumpridos pela entidade pública pode haver impactos 
negativos na equação econômico financeira do contrato? 

10. Pergunta-se: o pagamento da proposta vencedora deve ser realizado em sete dias uteis ou cinco 
dias uteis contados da assinatura do contrato? 

11. Está correto que o pagamento da proposta vencedora será realizado mediante transferência 
bancária (DOC/TED) para conta de titularidade do Conselho mantida em banco oficial? Pedimos 
informar dados bancários. 

12. Sobre item 7.5 do edital e demais relacionados, considerando que o critério de julgamento da 
proposta está baseado na MAIOR OFERTA de valor e o fato da rede de atendimento das licitantes 
não se vincular/estar relacionado a um elemento da proposta e sim de condição de participação 
no certame, revela-se equivocado (e por demais de formalista) a comprovação documental 
daquela nesta fase do processo. Ademais, o próprio edital não é objetivo sobre as localidades que 
o CRE-SP tem presença (destacando em determinadas passagens localidades que ainda vão se 
instalar). Diante do exposto, pergunta-se: está correto que o item 7.5 do edital será 
desconsiderado?; b) caso mantido está correto que as licitantes podem apresentar relatório que 
demonstre a rede de atendimento? 

13. Sobre item 16.4 do edital e preceitos legais relacionados a objetividade, isonomia e julgamento 
objetivo, revela-se equivocado considerar para composição da proposta comercial e julgamento 
das mesmas vantagens cujas parametrizações não estejam devidamente descritas no edital e 
tampouco relacionadas ao critério de julgamento fixado no instrumento convocatório. Pergunta-
se: está correto que o item em pauta será desconsiderado? 

14. O edital determina que todos os documentos apresentados para habilitação deverão constar o 
nome da instituição financeira e o número do CNPJ e o endereço respectivo. Ocorre que algumas 
certidões não apresentam tais informações, uma vez que a situação certificada não tem qualquer 
relação com essas informações solicitadas, como por exemplo, a Certidão de Regularidade com a 
Fazenda Municipal relativa aos tributos imobiliários. Os tributos imobiliários perseguem a “coisa” 
e não  a pessoa (tributos reipersecutórios). Assim, pedimos ratificarem nosso entendimento de 
que desde que o documento apresentado seja relativo à instituição financeira ou ao imóvel onde 
está instalada sua sede tal documento esse documento será aceito e não será aplicada a 
penalidade de inabilitação prevista no edital. 

15. Sobre item 11.3.1 do Anexo I, considerando praxes de mercado e razoabilidade da medida 
desejada, pergunta-se: está correto que a leitura e interpretação da exigência deve considerar o 
fornecimento de arquivo retorno com as informações atreladas aos créditos salariais 
processados? 

16. Esta operação faz parte do objeto licitado ou sua contratação seguirá regras e procedimentos de 
processo administrativo próprio e independente ao presente certame? 

17. Qual a margem consignável? 
18. Qual a legislação municipal aplicável? 
19. Será celebrado convênio especifico? A minuta deve ser fornecida pelo banco ou pela prefeitura? 

Caso seja adotada minuta da prefeitura, pedimos disponibiliza-la para estudos. 
20. Em caso de desligamento/exoneração do servidor, está correto o entendimento de que a 

prefeitura fará o repasse das verbas rescisórias a consignatária? 
21. 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? 
22. Há tempo mínimo de vínculo empregatício pra que o servidor tenha acesso ao crédito 

consignado? Tal prazo é negociável? 
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23. A Prefeitura informará a data de admissão no site averbador ou no holerite dos servidores? Em 
caso positivo, pedimos informar em qual 

24. A Prefeitura efetuará o desconto das parcelas na provisão de férias dos servidores? 
25. É possível que os servidor tenha mais de um contrato de crédito consignado, desde que não 

ultrapasse a margem estabelecida por lei? 
26. Em caso de falecimento do servidor, está correto o entendimento de que a Prefeitura nos enviará 

a certidão de óbito? 
27. Pedimos encaminhar o estatuto dos Servidores da Prefeitura para análise 
28. Está correto o entendimento de que cada autarquia formalizará convênio de consignado apartado 

do estado? 
29. Quando os assuntos tratados se referirem ao crédito consignado, pedimos informar quem é o 

responsável do estado pela intermediação com o banco, contendo o nome, e-mail  e telefone 
para contato. 

30. Opera com site averbador? Se sim, qual o site? Quais os custos envolvendo Adesão e Manutenção 
do site? 

31. Como é o processo de averbação dos contratos na folha de pagamento? 
32. Se eletrônico, qual a empresa gestora do sistema? 
33. Quais bancos operam atualmente na concessão de crédito consignado e suas respectivas margens 

consignadas? 
34. Há restrição quanto a concessão de crédito consignado por canais eletrônicos/digitais? 
35. Repasses estão em dia? 
36. Qual prazo máximo das operações de consignado? Consta em legislação? 

 

O Coren-SP esclarece que:  

1. Em nosso pregão não há previsão da instituição vencedora manter/instalar dependências 
bancárias de atendimento (PAB, PAE e Agencia) no interior de prédios pertencentes/de 
propriedade da Contratante. 

2. Não é vedada propaganda, no entanto, conforme “item 2.3.5 É vedada à Contratada a 
comercialização de produtos financeiros dentro das instalações da Contratante” do termo de 
referencia 

3. Não há contrato vigente, e o contrato da última contratação encontra-se no sítio: 
https://portal.coren-sp.gov.br/licitacoes/pregao-presencial-01-2019-folha-de-pagamento/  

4. A Contratante disponibilizará todas as informações necessárias para abertura de contas bancárias 
dentro dos prazos máximos conforme item 2.1 do anexo II - especificações técnicas  

5. a) e b) a quantidade de matrículas é a mesma da quantidade de CPF´s e as informações constam 
do item 4 do anexo II - especificações técnicas 

6. O COREN SP é uma autarquia federal da administração indireta e possui autonomia financeira e 
administrativa, portanto seus recursos não provem diretamente do Tesouro Nacional  

7. Nossa instituição não se trata de Prefeitura. A Contratante se compromete a fornecer todos os 
documentos necessários para abertura de conta corrente empresarial de modo a atender o prazo 
disposto no item 2.1.1 do anexo II - especificações técnicas 

8. Não consta esta informação no edital portanto o entendimento está incorreto. A Contratante 
estabelece conforme item 2.1.2 os prazos máximos para operacionalização plena dos serviços 
contratados. 

9. A Contratante está ciente 
10. Conforme item 4.3 do anexo I do termo de referencia “A contratada deverá efetuar o pagamento, 

em parcela única, no prazo de até 07 (sete) dias úteis após a assinatura do Contrato” 
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11. Sim está correto e os dados bancários serão informados no contrato a ser firmado entre as partes 
12. Está correto o entendimento de que as licitantes devem apresentar relatório que demonstre a 

rede de atendimento, informando o endereço e o número/código da agência, conforme informa 
o item 7.5. A comprovação deverá ser somente das unidades que constam no item 4.1.5 do 
Anexo II e não exigem mais detalhes além dos solicitados neste momento. 

13. O lance ofertado deverá ser embasado nas exigências descritas no Edital, nenhuma vantagem 
será considerada para a classificação, que se baseará estritamente nas exigências documentadas 
neste instrumento (maior valor), porém qualquer vantagem que porventura venha a ser oferecida 
pela licitante (que não implicará nos lances nem na classificação das participantes), desde que 
pertinente e compatível com o objeto, deverá ser documentada em contrato, e não ficar somente 
registrada durante a sessão. Esta cláusula apenas garante que esta vantagem não relacionada à 
seleção do fornecedor seja firmada formalmente entre o Coren-SP e a vencedora. 

14. Quanto à certidão de débitos imobiliários, a comprovação não é sobre o imóvel onde está a sede 
da empresa, e sim se a referida possui qualquer débito com a receita municipal quanto à débitos 
imobiliários, exigência consoante com o inciso III art. 29 da Lei n.º 8.666/93. 

15. Está correta a leitura e a interpretação 
16. Esta operação não faz parte do objeto licitado sendo que a contratada poderá oferecer este 

serviço conforme item 2.4 do anexo II – especificações técnicas 
17. Conforme legislação que disciplina a matéria. 
18. Não aplicável legislação municipal uma vez que a Contratante é uma autarquia federal 
19. Sim será celebrado convenio especifico, a minuta do convenio deverá ser acordada entre as 

partes. 
20. Não o entendimento está incorreto porque a Contratante é uma autarquia federal e não uma 

prefeitura, no entanto em caso de desligamento/exoneração de empregado publico com 
empréstimo consignado em aberto será feita amortização de até 30% das verbas rescisórias e 
repassado a consignatária. 

21. Não o entendimento está incorreto porque a Contratante é uma autarquia federal e não uma 
prefeitura. Em caso de perda de margem, o empregado publico é orientado a renegociar sua 
divida junto a consignatária. 

22.  O tempo mínimo é após o cumprimento do prazo de experiência de 90 dias e este prazo não é 
negociável. 

23. Nossa instituição não se trata de Prefeitura. A informação da data de admissão está no 
comprovante de pagamento (holerite). 

24. Nossa instituição não se trata de Prefeitura. É feito o desconto da parcela no mês em que o 
empregado publico esteja de férias. 

25. Sim é possível. 
26. Nossa instituição não se trata de Prefeitura. Sim está correto o entendimento. 
27. Nossa instituição não se trata de Prefeitura. Não há estatuto os empregados da autarquia são 

regidos pela CLT. 
28. Não se aplica o COREN SP é uma autarquia federal da administração indireta e possui autonomia 

financeira e administrativa 
29. O setor da GGP da autarquia tel. 3225- 6300 e-mail rhgp@coren-sp.gov.br. 
30. Atualmente não existe esta operação 
31. O processo será definido entre as partes  
32. A autarquia não possui sistema eletrônico que realiza averbação dos contratos 
33. Bradesco, Caixa Econômica Federal e as margens máximas consignadas de acordo com a 

legislação. 

mailto:rhgp@coren-sp.gov.br
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34. Atualmente não é utilizado canal eletrônico para concessão as cartas margem são entregues aos 
funcionários que se dirigem a agencia da instituição para efetivação da operação. 

35. Sim os repasses estão em dia. 
36. Prazo máximo é de 48 meses conforme item 2.4.1 do anexo II especificações técnicas. 

 

São Paulo, 12 de Abril de 2019. 

 

 

Vinícius Pereira Souza 

Pregoeiro 


