
Angra dos Reis – RJ, 26 de novembro de 2015.
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS – RJ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2015

 
 

Objeto: contratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários necessários ao 
processamento e pagamento da folha de pagamento dos agentes públicos municipais do Poder Executivo  
municipal de Angra dos Reis, bem como à realização de pagamentos de terceiros e a outras operações 
bancárias.

 
O Banco Bradesco S/A, com sede na Cidade de Deus, S/N, Vila Yara, Osasco/SP, CNPJ: 060.746.948/0001-12,
por seus representantes subscritores da presente, com o fito exclusivo de avaliar o certame em tela, bem 
como baseado nos princípios basilares regentes da matéria e ainda no princípio da segurança jurídica, 
solicita o que segue:

 
1 - Quanto ao disposto no item 3.1.9 do Termo de Referência que dispõe:
Item 3.1.9. “ A senha bancária dos servidores inativos e pensionistas deverá ter prazo de validade máximo 
de 1 (um) ano, devendo ser emitido relatório para o MUNICÍPIO com informações sobre servidores inativos 
e pensionistas que não revalidaram suas senhas após 30 (trinta) dias de expirado o prazo”.

“O procedimento de revalidação de senhas é de responsabilidade da instituição financeira contratada, que 
adotará metodologia própria, sem qualquer custo para o MUNICÍPIO ou para os correntistas”.
Pedimos     confirmar nosso entendimento que anualmente, no mês de aniversário, os aposentados ou 
pensionistas deverão realizar a comprovação de vida junto ao Contratado, que emitirá comprovante de 
operação específica, sem ônus adicional pelo Contratante ou para os correntistas, bem como, haverá 
publicação de Normativo por parte do Contratante visando regulamentar a obrigatoriedade de 
recadastramento de todos os servidores através da biometria.

 
2 - Pedimos confirmar nosso entendimento de que o Contratado devolverá ao Contratante os valores que 
tiverem sido creditados aos servidores inativos e pensionistas, posteriormente aos referidos procedimentos 
(cadastramento), e ainda não sacados, mediante a apresentação, pelo Contratante, de requerimento 
especifico para devolução, com a indicação da importância a ser devolvida, acrescida de Certidão de 
Óbito emitida por cartório.

 
3 – No que tange ao disposto no item 14 do Termo de Referência, o qual determina a devolução dos 
recursos oriundos das remunerações e benefícios previdenciários não movimentados, a qualquer título, no 
prazo de 90 dias contados da data do depósito, considerando que o Banco não tem autorização legal para 
realizar o levantamento de tal crédito, recomendamos a exclusão desse item e a retificação do edital.

 
 
4 – Quanto aos fornecedores, pedimos confirmar nosso entendimento de que os mesmos deverão abrir 
conta corrente no Banco vencedor.

 
5 – Quanto ao item 3.2.1 do Termo de Referência pedimos confirmar nosso entendimento de que a isenção 
de tarifas mencionadas atingirá somente o objeto licitado.



 
6 – Pedimos confirmar nosso entendimento que durante a vigência do contrato o contratado terá 
exclusividade na ocupação de espaço para instalação de Posto de Atendimento Bancário e ou eletrônico 
nas dependências da municipalidade desde que haja disponibilização de espaço  e acordado entre as 
partes.

 


