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PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Manaus – AM, 19 de julho de 2018.
À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS – AM 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2018
 
 
 
OBJETO: “...Contratação de Ins�tuição 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 a�vos, 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)    Considerando o disposto no art. 164, § 3º da Cons�tuição Federal (que impede a manutenção e gestão das disponibilidades de caixa em ins�tuições financeiras privadas),
pedimos confirmar nosso entendimento que os Bancos privados estão desobrigados da prestação destes serviços

 

2)    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 do
Amazonas e do Fundo Especial da Defensoria Pública  - FUNDPAM (servidores a�vos, ina�vos) e de credores.

 

3)    Quanto a exigência con�da no edital de pagamento de valores referentes ao auxílio-alimentação, favor esclarecer:

a)    Quantos pagamentos estão contemplados?

b)   Qual valor?

a)    Qual será a forma de pagamento, os mesmos abrirão conta corrente no Banco vencedor?

c)    Qual a data de pagamento?

 

4)    Quanto ao pagamento de bolsa auxílio, favor esclarecer:

b)   Qual a forma de pagamento, os mesmos abrirão conta corrente no Banco vencedor?

c)    Quan�dade de pagamentos?

d)   Qual valor?

ESTRUTURA DE ATENDIMENTO

 

5)    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? 

 

6)    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)    Quan�dade de servidores lotados no local?

 
FOLHA DE PAGAMENTO                                         

 

7)    Com quantos dias de antecedência serão disponibilizados os recursos financeiros para pagamento dos servidores  (floa�ng) ?

EDINEIA ROSA CECILIO <edineia.cecilio@bradesco.com.br>

qui 19/07/2018 15:55

Para:Comissao de Licitacao <licitacao@defensoria.am.gov.br>;

Cc:SERGIO HOZANNAH MARREIRO <sergio.marreiro@bradesco.com.br>; JORGE LUIS CARDOUZO <jorge.cardouzo@bradesco.com.br>; ALYNE FELIPE TEIXEIRA ORTEGA
<alyne.ortega@bradesco.com.br>; GLEISE DE AVILA ALMEIDA CANELA <gleise.canela@bradesco.com.br>; THAMIRES CORREA SILVA <thamires.c.silva@bradesco.com.br>; GRAZIELE BRONZERRE
RODILHA <graziele.rodilha@bradesco.com.br>;
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8)    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?

 

9)    Favor informar quantos servidores são:

a)    A�vos:

b)   Ina�vos:

10)A pirâmide salarial informada está baseada no valor líquido ou bruto da folha de pagamento?

 

11)Solicitamos nos esclarecer se do valor da folha líquida apresentado no Edital já estão deduzidos os valores referentes a emprés�mos consignados.

 

12)Quantos servidores são:

Concursados (Estatutários/Cele�stas):

Não Concursados (Comissionados/Contratados):

Estagiários:

 

CRÉDITO CONSIGNADO

13) Favor confirmar nosso entendimento de que o Banco vencedor do certame poderá conceder créditos consignados sem exclusividade aos servidores durante toda a
vigência contratual.

 

14)Pedimos nos informar se existe norma�vo especifico para emissão de cartão de crédito consignado aos servidores, em sendo posi�vo, o Banco vencedor do certame
poderá disponibilizar aos mesmos?

 

15)Qual o prazo máximo permi�do 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.

 

16)Existe limitador de CET – Custo Efe�vo Total?

 

17)Quais ins�tuições estão habilitadas a oferecer créditos consignados?
 

18)Quais as taxas e prazos pra�cados pelas ins�tuições em créditos consignados?
 

19)Qual o valor mensal de repasse de consignado aos Bancos e o valor por ins�tuição?
 

20)Favor informar se as averbações de emprés�mo consignado em folha de pagamento são realizadas de forma manual ou eletrônica.
 

21)O processo de marcação de margem é eletrônico? Em posi�vo, favor nos esclarecer:

a) Qual Empresa responsável?

b) A Ins�tuição vencedora do certame terá custo adicional com empresa de solução de margem? Qual o valor?

 

 FORNECEDORES

  

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 quan�dade de fornecedores a�vos que a Defensoria e o FUNDPAM possuem atualmente?
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27)Pedimos fornecer o CNPJ dos fornecedores a�vos.
 

28)Qual o volume médio de pagamentos mensal (em reais) realizado no úl�mo ano aos fornecedores?
 

29)Com quantos dias de antecedência da data de pagamento será enviado o recurso para pagamento (floa�ng)?
 

30)Com quantos dias de antecedência da data de pagamento será enviado o arquivo com as informações dos pagamentos?
 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL

31)Favor informar qual a quan�dade?

 

32)Quais as caracterís�cas e especificações?

 

ARRECADAÇÃO

 

33)Quais �pos de receitas serão emi�dos para serem arrecadados?

 

34)A confecção e emissão das receitas ficarão a carga do Órgão?
 

35)Qual o valor de tarifa máxima a ser paga pelo órgão para a prestação dos serviços de cobrança registrada?
 

36)Existe algum outro custo envolvido e não mencionado anteriormente?
 

37)Sugerimos que decorridos 360 dias da data da efe�va arrecadação, o BANCO ficará desobrigado de prestar qualquer informação a respeito dos recebimentos efetuados e
de seus respec�vos valores. O Órgão aceita?

 

38)No que tange ao pagamento da prestação de serviço, como se dará?
 

39)Para que ocorra a transmissão dos arquivos retornos, sugerimos a u�lização de so�ware fornecido pela própria credenciada, sem a necessidade de contratação de VAN ou
outro que se assemelhe. A Prefeitura aceita? Em caso nega�vo, é correto o entendimento que o custo da u�lização da VAN será a cargo da contratante?

 

40)No edital encaminhado não é apresentado nenhuma minuta de contrato específica para a prestação de serviços de cobrança. O Órgão aceita assinar um contrato,
disponibilizado pela Ins�tuição Vencedora, juntamente com o já oferecido em edital?

 

41)Solicitamos esclarecimento e detalhamento do item e3, do tópico 3.3.

 
Solicitamos que as respostas sejam encaminhadas via e-mail: gleise.canela@bradesco.com.br; edineia.cecilio@bradesco.com.br; alyne.ortega@bradesco.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
Tel.: (11)3684-7140 R: 47140 Fax: (11)3684-4861
edineia.cecilio@bradesco.com.br
 
Classificação: CONFIDENCIAL
"O acesso ao conteúdo desta mensagem está autorizado, exclusivamente, aos destinatários contidos neste e-mail. A necessidade de reprodução desta mensagem a pessoas não
enquadradas deve ser autorizada pelo Gestor da Informação. Para identificá-lo, contate o remetente"
 

 

 

AVISO LEGAL  
...Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente privilegiada. Se você não
LEGAL ADVICE 
...This message is exclusively destined for the people to whom it is directed, and it can bear private and/or legally exceptional information. If you are not addre
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