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Pedido de Esclarecimentos nº 2 

 

Pregão Presencial nº 02/2019 

Considerando questionamento recebido a respeito dos questionamento (Esclarecimento 01) publicados 

anteriormente no PREGÃO PRESENCIAL 01/2019, temos a esclarecer: 

 

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: 

Em edições anteriores deste edital, o termo "serviços não financeiros" se referia às isenções de taxa 

solicitadas e eventuais contrapartidas que a instituição financeira poderia oferecer aos correntistas da 

Folha de Pagamento do Coren-SP.  Apesar de a expressão já não constar mais no Termo de Referência 

atual, este entendimento prevalece. 

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: 

Conforme tópico 4.2 do Anexo II do edital republicado, "Não há previsão de normativo interno que 

institua e regulamente, no Coren-SP, a oferta de cartão de crédito consignado aos funcionários. Em 

havendo manifestação de interesse por parte do Conselho, a licitante vencedora do Pregão terá 

prioridade na consulta às instituições financeiras quanto ao interesse em ofertar o produto."  

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: 

Tais informações poderão ser obtidas no tópico 4.6 do Anexo II do edital republicado. Não há previsão de 

qualquer custo adicional à instituição consignatária. 

Questão nº 4: 

4)    Existe limitador de CET – Custo Efetivo Total? 
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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 financeiras que se declaram aptas ao cumprimento das especificações do tópico IV 

do atual Anexo II do edital. 

Questão nº 6: 

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

Resposta nº 6 – O Coren-SP esclarece que: 

Tais informações poderão ser obtidas no tópico 4.6 do Anexo II do edital republicado, cujos 

detalhamentos acerca desta questão seguem revisados após pesquisa de mercado. 

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: 

No mês de julho/2019, valor total de R$ 83.513,36 (oitenta e seis mil reais), sendo: Bradesco (R$ 

30.915,23) e Caixa Econômica Federal (R$ 52.598,13). 

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: 

Tais informações poderão ser obtidas no tópico 4.7 e subtópicos do Anexo II do edital republicado. 

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: 

Tais informações poderão ser obtidas no tópico 4.7 e subtópicos do Anexo II do edital republicado. 

Questão nº 10: 
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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: 

A assinatura do Convênio para consignado poderá ser em minuta de contrato fornecida pela instituição 

bancária vencedora da licitação, a ser analisada pelo Setor Jurídico do Coren-SP, de modo que não haja 

prejuízo ao Coren-SP nem aos seus funcionários, como é feito atualmente. Ademais, diferentemente dos 

critérios de elegibilidade para os servidores do quadro permanente, no caso dos funcionários 

comissionados tais critérios serão estabelecidos pela licitante vencedora (ver quadro no tópico 4.6 do 

Anexo II) e estas informações deverão estar claras no instrumento a ser celebrado. 

Questão nº 11: 

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

Resposta nº 11 – O Coren-SP esclarece que: 

Ocorre entre o 1° e 15° dia útil do mês de referência, porém via de regra sua programação efetua o 

repasse no 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: 

Conforme tópico 1.4 do Anexo II do edital republicado: "Até o presente momento, o Coren-SP não possui 

interesse na instalação de Posto de Atendimento Bancário (PAB) e mesmo de Terminais de 

Autoatendimento Bancário (TAB) em suas dependências. Porém, caso haja interesse e o planejamento da 

contratação indique sua viabilidade, assegurar-se-á à Contratada o direito de exclusividade na 

implantação dos mesmos." 

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: 

Conforme tópico 1.5 do Anexo II do edital republicado: "Será permitido à Contratada realizar propaganda 

de seus serviços e produtos aos colaboradores nas dependências do Coren-SP, desde que previamente 

autorizado pela diretoria do Conselho. A Contratada também poderá oferecer a possibilidade de 

contratação de outros produtos de seu portfólio, segundo condições e preços de mercado". Ressalte-se, 
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porém, que esta autorização se restringe à divulgação dos produtos, não sendo permitida, até segunda 

ordem, sua comercialização nas dependências do Coren-SP. 

 

São Paulo, 15 de Agosto de 2019. 

 

 

Vinícius Pereira Souza 

Pregoeiro 


