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Questionamentos nº 01 

Pregão Presencial nº 01/2020 

 

Reproduzimos aqui os questionamentos recebidos, com a inclusão das respostas depois de cada uma das 

questões. 

 

AO ILUSTRUSSÍMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DE SÃO PAULO – SP 

Pregão Presencial nº 01/2020  

Processo Administrativo nº 2480/2019  

 

A Instituição Financeira BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, pessoa jurídica de direto privado, devidamente 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubistchek, 

2041 e 2235, Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo – SP, CEP: 04543-011, vem perante a Vossa Senhoria, em 

atenção ao certame ora mencionado, apresentar seu PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS, pelas razões abaixo 

expostas: 

 

1)      Considerando que a Administração Pública persegue, constantemente, a eficiência na prestação dos 

serviços e desenvolvimento das atividades conectadas ao interesse público, aliado ao fato do avanço 

tecnológico possibilitar, de forma segura e objetiva, o alcance de parcela significativa desta premissa, é 

certo que ao objeto em pauta é possível agregar condição ideal para facilitar/ampliar a forma de 

arrecadação dos tributos mediante a disponibilização do serviço de débito automático. Nesta linha, 

pergunta-se: a) a Contratada poderá disponibilizar o serviço de Débito Automático?; b) a disponibilização 

de tal serviço é condicionada a celebração de contrato específico entre Prefeitura e Contratada, que regerá 

apenas as condições operacionais e sistêmicas?; c) está correto o entendimento que a implantação destes 

serviços NÃO ensejará a cobrança de outras taxas/tarifas/similares a não ser aquela obtida na disputa em 

pauta?  

a) Cremos que a opção de débito automático seja de escolha do correntista/pagante 

b) Sim 

c) Sim 

 

2)      Em caso de prorrogação do contrato a tarifa será reajustada? O índice a ser aplicados para o referido 

reajuste será o IPCA? 

Sim, será o IPCA 

 

3)      O período de vencimento dos tributos ocorrerá entre os dias 15 e 25 de cada mês?  

A maioria dos nossos boletos vencem nos dias 10, 20 e no último dia de cada mês, porém está é uma 
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regra que pode ser alterada pelas áreas de negócio do Coren-SP envolvidas na emissão de boletos, razão 

pela qual deve ser considerado que vencimento poderá ocorrer em qualquer dia de cada mês.  

 

4)      Está correto o entendimento que os boletos vencidos e não pagos serão quitados somente e 

diretamente na Prefeitura?  

Atualmente, nossos boletos são registrados com opção de não recebimento, após o vencimento. Porém, 

existe a opção, de acordo com o layout e padrão da FEBRABAN, de recebimento após o vencimento, 

situação na qual o boleto pode ser pago em qualquer banco. Portanto, essa é uma opção que utilizamos 

no registro de cada boleto e que pode ser alterada a qualquer momento, de acordo com as regras 

estabelecidas pelas áreas de negócio do Coren-SP, envolvidas com a emissão de boletos. Portanto, o 

entendimento não está correto. 

 

5)      Está correto o entendimento que a reimpressão de boletos bancários vencidos somente será realizada 

no site da Prefeitura?  

Sim, o entendimento está correto, no nosso caso site do Conselho. 

 

6)      Sobre item 3.3.2, do Edital, considerando que Instituições Financeiras são constituídas sob a forma de 

sociedades anônimas (cuja principal característica é a irrelevância da figura do sócio para a consecução das 

atividades empresariais), aliado ao fato do capital acionário ser pulverizado em bolsa de valores, pergunta-

se: está correto que será desconsiderada a figura do sócio?  

Sim, está correto para fins de atendimento ao item 3.3.2. 

 

7)      Considerando o item 14.2.1, do edital, é correto o entendimento que poderá lê-se: “Adjudicar o objeto 

deste Pregão à Licitante vencedora se não houver a interposição do recurso”?  

Não, o edital está correto. Não havendo recurso, o Pregoeiro poderá realizar a adjudicação, cabendo 

apenas a homologação à autoridade competente. 

 

8)      Pergunta-se: as instituições financeiras podem optar pelos canais de recebimento que pretendem 

executar? Qual momento e forma a serem observados para exercício desta opção?  

Devem ser disponibilizados todos os canais de recebimento para utilização por parte dos Profissionais. 

 

9)      A quantidade correta estimada está na página 13 no item 1.3 ou na página 59 ( Anexo IX – Modelo de 

Proposta Comercial)  

A estimativa correta está na página 13, no item 1.3. Ignorar os quantitativos do modelo da página 59. 
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10)  Está correto afirmar que o envio dos boletos de cobrança por modalidades ( Banco e Cliente) distribuído 

conforme resposta da pergunta 1 , será feito conforme percentual definido?  

Efetuamos o envio de boletos de forma atemporal, não obedecendo exatamente o percentual definido, 

pois após a emissão da boletagem do ano vindouro, depende-se do recebimento ou não desses, para 

emissão de novos boletos em pagamento parcelado. 

 

11)  Será utilizado boleto simples ou boleto personalizado,preto e branco ou colorido , poderia descrever?  

Nosso boleto é preto e branco, contém o logotipo do Coren-SP e utilizamos os campos para mensagens 

para o sacado na frente e no verso do boleto, conforme modelo que segue em anexo. A classificação 

quanto à simples ou personalizado depende de cada BANCO em relação à definição do seu boleto simples 

frente às necessidades do COREN-SP. 

 

12)  Qual a estimativa do percentual de inadimplência por modalidade Emissão Banco e Emissão Cliente ?  

Não temos esse dado. 

 

13)  A CONTRATANTE possui uma estimativa de percentual de recebimentos via lotérica? 

Não temos esse dado. 

 

14)  Em relação ao envio dos arquivos para a realização dos recebimentos, assim como, para a recepção 

dos arquivos retorno destes recebimentos, pergunta-se: “Qual será o meio eletrônico/sistema que a 

CONTRATANTE irá utilizar? ” Sistema próprio desenvolvido pela CONTRATANTE, ou Sistema de Gerenciador 

fornecido pelo BANCO?  

O recebimento e a leitura dos arquivos são feitos em sistema próprio da CONTRATANTE. 

 

 

15)  Caso a CONTRATANTE venha utilizar a prestação de serviços de uma VAN para a transmissão e recepção 

destes arquivos, pergunta-se:  

a.      Esta será através de empresas terceiras, ou, poderão utilizar serviços de VAN da próprio BANCO?  

Sim, caso seja necessária à utilização de uma VAN, ela poderá ser do próprio banco. 

b.      Se for empresas terceiras, de quem será este custo da VAN?  

Caso o BANCO precise de empresas terceiras para fornecer a solução de troca de arquivos, o custo será 

do BANCO. 

c.       Se porventura, venha utilizar o fornecimento de software/VAN para o recebimento dos arquivos do 

próprio BANCO, a mesma poderá assinar o documento para formalizar a instalação?  

GCC / GEFIN (creio que consta no edital) 
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16)  A CONTRATANTE credenciada iniciar-se-á, a prestação dos serviços a partir da assinatura do contrato, 

pergunta-se: “A prestação de serviço em relação a “implantação do convênio, testes de arquivos e 

homologação dos códigos de barras, assim como, o recebimento efetivo das guias/boletos nas 

dependências das Instituições Financeiras credenciadas e afins, ocorrerá e iniciara-se após toda a conclusão 

do processo operacional/sistêmico entre CONTRATANTE x BANCO, podendo se estender em comum acordo 

entre as partes? 

Consta no edital. 

 

17)  Está correto afirmar que a CONTRATANTE irá informar as Instituições Financeiras, através do 

boleto/layout padrão FEBRABAN, a data limite para recebimento das fichas de compensação, caso haja 

restrição para recebimento dos mesmos no ano vigente? 

Sim, o entendimento está correto. Todos os dados dos boletos, inclusive a data de vencimento e data 

limite para recebimento após o vencimento, quando for o caso, serão informadas no arquivo de remessa, 

seguindo o layout da FEBRABAN e do BANCO contratado. 

 

18)  A CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA credenciada a receber os boletos de cobrança , a data de 

vencimento ou poderá receber após o vencimento mediante regras (juros/multas) estabelecidas pela 

CONTRATANTE? 

As regras de cada boleto serão definidas de acordo com os dados encaminhados para registro, seguindo 

o layout e as opções definidas pela FEBRABAN. Essas opções contemplam, inclusive, datas, valor ou 

percentual de juros e multa de cada boleto. 

 

19)  A CONTRATANTE tem a ciência que o recurso creditado no próprio BANCO, não será a transferido de 

maneira automática para outra conta de CONTRATANTE e que cabe ao órgão transferir o recurso? 

Conforme consta no edital, os valores deverão ser transferidos da conta de arrecadação para a conta de 

movimento, sem ônus ao Conselho. 

 

20)  A CONTRATANTE está ciente que no caso de se constatar que o valor repassado decorreu de pagamento 

indevido, realizado mediante fraude perpetrada por qualquer meio de pagamento, o BANCO comunicará o 

fato à CONTRATANTE e solicitará reembolso da respectiva importância, mediante apresentação de pedido 

especifico, acompanhado da documentação comprobatória da ocorrência? 

Não temos relatos  deste acontecimento, portanto não sabemos o procedimento. 

 

21)  Dentre as obrigações do BANCO consta que, devemos apresentar mensalmente ao Município, 

documento com a discriminação dos serviços prestados, pergunta-se: “Para atender essa exigência e evitar 
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erros de informação de valores, disponibilizamos o arquivo retorno do produto diariamente, através do 

Internet Banking ou de VAN. Diante dessa disponibilização digital/ eletrônica, podemos entender que o 

BANCO cumpre essa exigência?  

Deve ser atendido o solicitado no edital. 

 

22)  A CONTRATANTE está ciente que para os recebimentos realizados através de Internet Banking ou 

Autoatendimento, a CONTRATANTE fica obrigada a aceitar como comprovante de pagamento por parte dos 

contribuintes/consumidores/usuários/assinantes, o lançamento de débito no extrato de conta corrente 

devidamente identificado ou recibo próprio?  

Somente aceitamos como comprovante de pagamento o devido comprovante. 

 

23)  Está correto afirmar que para o registro dos boletos via comunicação do webservice , será 

necessário  um certificado digital (homologado pelo BANCO)  contratado/adquirido  pelo órgão, e 

quaisquer custos provenientes deste certificado é de responsabilidade da CONTRATANTE. 

A afirmação não está correta. Conforme item 5.2.2, a ferramenta para transferência de dados 

disponibilizada pelo BANCO não deve gerar ônus para o Coren-SP.  

 

24)  Está correto afirmar que após a assinatura do contrato do produto em questão, será enviado um 

CHECKLIST de implantação com as informações mínimas necessárias para implantação do produto?  

Item descrito no edital. 

 

25)  Está correto afirmar, que o BANCO não assumirá nenhum custo relativo a implantação/homologação 

dos produtos contratados neste edital?  

Sim, exceto pelos itens respondidos acima que dizem respeito à soluções fornecidas pelo BANCO que não 

devem gerar custos para a CONTRATADA. 

 

Diante do exposto, aguardamos as respostas quanto aos questionamentos elaborado acima.  

 

Termos em que, pede e aguarda deferimento. 

 

 

 

 

 

Publicado no site do Coren-SP: www.coren-sp.gov.br  

http://www.coren-sp.gov.br/

