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PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS MEMBROS, SERVIDORES E OUTROS CONCESSÃO DE 
CRÉDITOS CONSIGNADOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES. 
  
RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AO BANCO BRADESCO. 
  
ESTRUTURA DE ATENDIMENTO 
  
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. 
R= SIM 
  
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?  
R= SIM 
  
  
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? 
R= A SER DEFINIDO CONFORME CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA CONTRANTE, SEM 
PREVISÃO 
b)      Metragem? 
R= PREJUDICADO 
c)       Quantidade de servidores lotados no local? 
R= PREJUDICADO 
d)      Confirmar nosso entendimento que o valor referente a cessão dos espaços já estão 
contemplados no valor mínimo do edital.  
R= NÃO ESTÁ CONTEMPLADA. 
  
FOLHA DE PAGAMENTO                                          
  
4)    Com quantos dias de antecedência serão disponibilizados os recursos financeiros para 
pagamento dos servidores  (floating) ? 
R= 2 DIAS, SENDO MÍNIMO 1 DIA ÚTIL 
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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?  
R= A PREVISÃO DO EDITAL CORRESPONDE A PESSOAS, QUE CORREPONDE AO MESMO NUMERO 
DE MATRÍCULAS. 
  
6)    Favor informar quantos servidores são: 
a)    Ativos: 
R= 333 
b)    Inativos: 
R= INEXISTE 
  
7)    A pirâmide salarial informada está baseada no valor líquido ou bruto da folha de 
pagamento? 
R= Está baseada no valor bruto. 
  
8)    Solicitamos nos esclarecer se do valor da folha líquida apresentado no Edital já estão 
deduzidos os valores referentes a empréstimos consignados. 
R= Sim, já estão deduzidos. 
  
9)    Quantos servidores são: 
Concursados (Estatutários/Celetistas): 
R= 208 
Não Concursados (Comissionados/Contratados): 
R= 125 
Estagiários: 
R= Não contemplados no edital. 
  
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. 
R= Sim, informação confirmada. 
  
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? 
 R= Não existe normativo específico. 
  
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. 
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R= Não há prazo máximo permitido e nem regulamentação interna. 
  
13)  Existe limitador de CET – Custo Efetivo Total? 
R= Considerando que os créditos consignados são feitos por intermédio da empresa FenixSoft, não 
é possível responder ao questionamento. 
  
14)  Quais instituições estão habilitadas a oferecer créditos consignados? 
 R=  Conforme o item 3.1, alínea “b” do Edital nº 02/2018, todas as Instituições financeiras estão 
habilitadas a oferecer créditos consignados aos Membros e servidores da Defensoria. 
  
15)  Quais as taxas e prazos praticados pelas instituições em créditos consignados? 
R= A Defensoria Pública não tem acesso às referidas informações. 
  
16)  Qual o valor mensal de repasse de consignado aos Bancos e o valor por instituição? 
  
R=  Valor mensal estimado repassado para consignações é R$ 134.749,01, distribuídos conforme 
tabela: 
 

Banco Industrial R$ 5.055,76 

Banco BMG S/A R$ 13.523,23 

Banco BMC S/A R$ 17.918,63 

Banco Cruzeiro do Sul R$ 2.468,17 

Banco Panamericano R$ 7.858,27 

Banco Bradesco R$ 44.085,79 

Banco Daycoval R$ 9.462,81 

Banco BGN R$ 51,08 

Banco Bonsucesso R$ 3.995,33 

Banco do Brasil R$ 5.120,98 

Caixa Econômica R$ 24.782,74 

Banco Safra R$ 160,00 

Banco Votorontim R$ 77,40 

Banco Ficsa R$ 188,82 

Obs.: Dados com base na Folha de Pagamento de Pessoal do mês de Setembro/2018. 
 
  
17)  Favor informar se as averbações de empréstimo consignado em folha de pagamento são 
realizadas de forma manual ou eletrônica. 
R=  De forma eletrônica. 
  
18)  O processo de marcação de margem é eletrônico? Em positivo, favor nos esclarecer: 
R= Sim, é eletrônico. 

a)       Qual Empresa responsável? 
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R= FenixSoft 
b)      A Instituição vencedora do certame terá custo adicional com empresa de solução de 
margem? Qual o valor? 

R= A Defensoria Pública não tem acesso a essas informações. 
  
  
CERTIFICAÇÃO DIGITAL 
19) Favor informar qual a quantidade? 
R= De 07 (sete) a 10 (dez) certificados 
  
20) Quais as características e especificações? 
 R= Perfil de gestor e perfil operacional. 
  
 FORNECEDORES 
   
21)   Favor nos informar se os fornecedores estão contemplados no presente certame, em 
positivo, haverá retificação do edital? 
R= Sem pertinência com o objeto do pregão. 
  
22)  O Banco vencedor do certame terá exclusividade para realizar os pagamentos aos 
fornecedores? 
R= Sem pertinência com o objeto do pregão. 
  
  
23) Os fornecedores deverão abrir conta corrente no Banco vencedor do certame? 
R= Sem pertinência com o objeto do pregão. 
  
24)  Qual o Banco atualmente detém o Pagamento dos Fornecedores do Órgão? 
R= Sem pertinência com o objeto do pregão. 
  
25) Qual a forma e meio de pagamentos adotado? (ex. Meio Eletrônico, TED, DOC, Listagem etc.) 
R= Sem pertinência com o objeto do pregão. 
  
26) Qual a quantidade de fornecedores ativos que a Defensoria e o FUNDPAM possuem 
atualmente? 
R= Sem pertinência com o objeto do pregão. 
  
27)  Pedimos fornecer o CNPJ dos fornecedores ativos. 
R= Sem pertinência com o objeto do pregão. 
  
28) Qual o volume médio de pagamentos mensal (em reais) realizado no último ano aos 
fornecedores? 
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R= Sem pertinência com o objeto do pregão. 
  
29) Com quantos dias de antecedência da data de pagamento será enviado o recurso para 
pagamento (floating)? 
 R= Sem pertinência com o objeto do pregão. 
  
30) Com quantos dias de antecedência da data de pagamento será enviado o arquivo com as 
informações dos pagamentos? 
R= Sem pertinência com o objeto do pregão. 


