
À 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS – AM  
PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2018 
  
  
  
OBJETO: “...Contratação de Instituição Financeira para prestação de serviços bancários, 
compreendendo o assessoramento no gerenciamento dos recursos financeiros da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM e Fundo Especial da Defensoria Pública – FUNDPAM, 
o pagamento da folha de salário dos membros e servidores ativos, a concessão de créditos 
consignados para estes, pagamento do auxílio alimentação e demais credores deste órgão, além 
da arrecadação de receitas públicas, dentre outros serviços, pelo período de 60 (sessenta) 
meses...”. 
  
  
  

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: 

  
Prezaríamos obter as informações abaixo elencadas: 

  
1)    Pedimos confirmar nosso entendimento de que o objeto licitado é para realização com 
exclusividade de 100% da folha de pagamento da Defensoria Pública do Estado. 
  
  
ESTRUTURA DE ATENDIMENTO 
  
2)    O Banco vencedor do certame terá exclusividade na ocupação de espaços nas dependências 
da Defensoria para a instalação de Posto de Atendimento Bancário e ou Eletrônico durante toda 
a vigência contratual desde que em comum acordo com a Defensoria?  
  
3)    Considerando o disposto no item 8.4 do Anexo I do edital dispor que “... a contratada 
comprometer-se-á em instalar postos exclusivos de atendimento eletrônico, em locais indicados 
pela contratante, em ocasião futura, se necessário for...” , pedimos esclarecer: 

a)      Qual o endereço? 
b)      Metragem? 
c)       Quantidade de servidores lotados no local? 
d)      Confirmar nosso entendimento que o valor referente a cessão dos espaços já estão 

contemplados no valor mínimo do edital. 
  
FOLHA DE PAGAMENTO                                          
  
4)    Com quantos dias de antecedência serão disponibilizados os recursos financeiros para 
pagamento dos servidores  (floating) ? 
  
5)    Pedimos nos informar se o número de servidores previsto no edital corresponde a matrículas 
(funcionais/pagamentos) ou a pessoas (CPF’s)? Caso se refira a matrículas, qual o número de 
pessoas/CPF’s? 
  
6)    Favor informar quantos servidores são: 



a)    Ativos: 
b)    Inativos: 

  
7)    A pirâmide salarial informada está baseada no valor líquido ou bruto da folha de pagamento? 
  
8)    Solicitamos nos esclarecer se do valor da folha líquida apresentado no Edital já estão 
deduzidos os valores referentes a empréstimos consignados. 
  
9)    Quantos servidores são: 
Concursados (Estatutários/Celetistas): 
Não Concursados (Comissionados/Contratados): 
Estagiários: 
  
CRÉDITO CONSIGNADO 
10)                         Favor confirmar nosso entendimento de que o Banco vencedor do certame poderá 
conceder créditos consignados sem exclusividade aos servidores durante toda a vigência 
contratual. 
  
11)                        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? 
  
12)                        Qual o prazo máximo permitido para as operações de consignado? Há 
regulamentação? 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. 
  
13)                        Existe limitador de CET – Custo Efetivo Total? 
  
14)                        Quais instituições estão habilitadas a oferecer créditos consignados? 
  
15)                        Quais as taxas e prazos praticados pelas instituições em créditos consignados? 
  
16)                        Qual o valor mensal de repasse de consignado aos Bancos e o valor por instituição? 
  
17)                        Favor informar se as averbações de empréstimo consignado em folha de 
pagamento são realizadas de forma manual ou eletrônica. 
  
18)                        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? 
  
  
CERTIFICAÇÃO DIGITAL 
19)                        Favor informar qual a quantidade? 
  
20)                        Quais as características e especificações? 
  
  
 FORNECEDORES 



   
21)                        Favor nos informar se os fornecedores estão contemplados no presente certame, 
em positivo, haverá retificação do edital? 
  
22)                        O Banco vencedor do certame terá exclusividade para realizar os pagamentos aos 
fornecedores? 
  
23)                        Os fornecedores deverão abrir conta corrente no Banco vencedor do certame? 
  
24)                        Qual o Banco atualmente detém o Pagamento dos Fornecedores do Órgão? 
  
25)                        Qual a forma e meio de pagamentos adotado? (ex. Meio Eletrônico, TED, DOC, 
Listagem etc.) 
  
26)                        Qual a quantidade de fornecedores ativos que a Defensoria e o FUNDPAM possuem 
atualmente? 
  
27)                        Pedimos fornecer o CNPJ dos fornecedores ativos. 
  
28)                        Qual o volume médio de pagamentos mensal (em reais) realizado no último ano 
aos fornecedores? 
  
29)                        Com quantos dias de antecedência da data de pagamento será enviado o recurso 
para pagamento (floating)? 
  
30)                        Com quantos dias de antecedência da data de pagamento será enviado o arquivo 
com as informações dos pagamentos? 
  
  
Solicitamos que as respostas sejam encaminhadas via e-
mail:gleise.canela@bradesco.com.br; edineia.cecilio@bradesco.com.br;alyne.ortega@bradesc
o.com.br; michelle.gardezani@bradesco.com.br;sergio.marreiro@bradesco.com.br; ou pelo fax 
nº (11) 3684-4861. 
  
  
  
BANCO BRADESCO S/A 
4864-P/Departamento Bradesco Poder Público 
Licitações e Contratos 
Edinéia Rosa Cecílio 
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