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Objeto: Contratação de instituição financeira para prestação de serviços ban-
cários 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 ban-
cárias.

Interessado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

ESCLARECIMENTO 

Trata-se  de  análise  de  Pedido  de  Esclarecimento  recebido  nesta  Subsecretaria  de
Licitação  e  Compras,  em  01  de  Dezembro  de  2015,  onde  de  acordo  com  o(s)
órgão(ãos) que deflagou(ram) o Termo de Referência, venho expor:

Quanto ao item ...

1) Sim

02) Os “demais pagamentos” referem-se a eventuais e futuras obrigações pecuniárias
de natureza não-contratual.

03) a) A cláusula 3.3 do TR, prevê que “Deverá o MUNICÍPIO fazer prever em todos
os  contratos  que  firmar  com  terceiros,  do  qual  conste  obrigação  de  pagamento
pecuniário em favor destes, cláusula que os obrigue a abrir conta-corrente junto à
CONTRATADA para nela receber os pagamentos devidos.” A cláusula 7.2. do TR, prevê
que  o  “valor  total  das  obrigações  de  pagamento  do  MUNICÍPIO  com  terceiros
contratados  correspondeu,  em  2014,  aproximadamente,  ao  montante  de,
aproximadamente, R$208.269.128,45 (duzentos e oito milhões, duzentos e sessenta
e nove mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos)”. b) Assim, não há
relevância  na  determinação  da  quantidade  média  de  transferências  bancárias
efetuadas.

04)  a)  Os  empréstimos  consignados  são  de  livre  pactuação  entre  as  instituições
bancárias  e os agentes públicos municipais  e, portanto,  não se incluem no objeto
sujeito à exclusividade. Sua menção no edital, apenas tem o condão de garantir que o
Município  realizará a consignação.  b) A margem consignável  é de 30% do líquido
abatido nos descontos compulsórios. c) Decreto Municipal nº 8.201/2012. d) Não, faz
parte do contrato.  e) Nos termos da Minuta  de Contrato,  Anexo VII,  cláusula  2ª,
parágrafo 2º, do inciso I. f) Sim.

05) A centralização de depósitos judiciais não encontra, atualmente, respaldo legal.
Sua inserção,  portanto,  deu-se para contemplar  a  eventualidade  de alteração  das
normas vigentes.

06)  Sim,  o  pagamento  integral  poderá  ser  feito  em  até  30  (trinta)  dias  após  a
assinatura do contrato e não sofrerá nenhuma atualização monetária, cabível apenas
caso realizado o parcelamento do saldo de 50%..



07) Sim

08) A cláusula do subitem 1.2 do TR, prevê que “O MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
mantém, atualmente, contrato para realização de serviços análogos aos ora licitados
com  o  Banco  Bradesco  S/A,  o  qual  será  extinto  tão  logo  haja  viabilidade  de
implantação  dos  respectivos  serviços,  através  do  contrato  oriundo  do  presente
certame, conforme consta do Parágrafo Único da Cláusula Segunda do Termo Aditivo
002 ao Contrato Nº 34/2010”.

09) A cláusula subitem 3.1.1. do TR, prevê que “O MUNICÍPIO, no prazo máximo de
15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, encaminhará à CONTRATADA, em
meio  digital,  os  dados  cadastrais  dos  agentes  públicos  municipais  necessários  à
abertura das contas-salário”.

10) Não há disponibilidade da informação acerca da quantidade de servidores por
bairro. A Prefeitura concederá espaço em recinto interno do órgão municipal, apenas
aqueles que já estão sendo utilizados, quais sejam, 02 no Prédio da Prefeitura e, dois
no Centro. Os terminais 24 horas podem ser considerados para fim de cumprimento
da obrigação prevista no item 5.3 do TR

11) a) Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, Fundação de Saúde de Angra dos Reis,
Serviço de Água e Esgoto, Fundação de Turismo de Angra dos Reis, Fundação Cultural
de Angra dos Reis, Instituto de Previdência Social e Secretaria Especial de Defesa Civil
e Trânsito. b) Sim. c) Todas definidas no edital. d) Sim. e) Trata-se de matéria de
regulamentação municipal. f) Trata-se de matéria de regulamentação municipal. 

12) O subitem 6.14 não se refere a Prova de Vida, o que a Administração almeja é a
atualização das informações cadastrais de seus agentes.

13) 

14) Ratificamos o exposto no edital.

15) Sim

16) Sim

17) Sim

18) Sim

19) Com relação aos questionamentos “a”, “b”, “c”, ratificamos os termos do item 4 e
seus subitens.

20) Sim

21) a) Sim. b) Sim. c) Não temos uma informação exata, devida a oscilação diária. d)
Não está previsto quantidade mínima, as contas-correntes aplicam-se as normas do
banco. e) Não.

22) Sim, deverá ser desconsiderado tal exigência.

Certo de ter dado a devida resposta aos questionamentos de Vossa Senhoria,

Subscrevo-me,

VANESSA CORRÊA DE SOUZA
Pregoeira
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