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Prefeitura do Município de Angra dos Reis – RJ 
At. Comissão de Licitações

 
Pregão Presencial n.º 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.

 
 
  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, 
em complemento aos questionamentos anteriore, solicita o que segue:

 
1.     Em relação a Prova de Vida:

      Revalidação de senha – servidores inativos e pensionistas

Quanto ao disposto no Item 3.1.9 do Termo de Referência: “...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...”.

a)     Pedimos confirmar nosso entendimento de que o vencedor do certame terá um 
prazo mínimo de 360 dias para a primeira revalidação, pois o assunto requer 
desenvolvimento de sistemas em razão da sua complexidade.
b)    Com relação ao custo pela transação de cada atendimento, gostaríamos de confirmar
se esse assunto será posteriormente discutido entre o Instituto gestor do pagamento e o 
banco vencedor do certame.
c)     Existe a possibilidade dessa exigência ser descartada do Edital em razão da sua 
complexidade? 

 
 
2.     Conta Devolução de Folha de Pagamento:
Item 14 do Termo de Referência: CONTA DEVOLUÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, onde serão 
depositados os recursos oriundos das remunerações e benefícios previdenciários não movimentados, a 
qualquer título, no prazo de 90 (noventa) dias contados da data do depósito.
Pedimos confirmar nosso entendimento de que o mesmo será desconsiderado do edital, haja 
vista os bancos não terem autorização legal para realizar o levantamento de tal crédito.

 
 

3.     Estrutura de Atendimento:
Pedimos confirmar nosso entendimento que a disponibilização de espaço nas dependências da 
municipalidade, para a instalação de Posto de Atendimento Bancário e ou eletrônico durante a 
vigência contratual (60 meses), será exclusiva do Banco vencedor do certame, cuja remuneração
pela cessão de espaço já está contida no preço mínimo contemplado no edital.

  


