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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS  
SECREARIA DE PALNEJAMENTO E GESTÃO 

GERÊNCIA DE COMPRAS 
 
Processo Licitatório: 0387/2015 
Pregão Presencial:  0159/2015 
Objeto:  Contratação de instituição financeira, autorizada pelo Banco Central do Brasil, para centralizar e processar os créditos da folha de 
pagamento de todos os servidores da administração pública municipal direta e indireta, sem ônus para os contratantes, pelo prazo de sessenta 
meses. 
 

ESCLARECIMENTOS DE QUESTIONAMENTOS 
 

O Município de Montes Claros apresenta resposta ao pedido de esclarecimento formulado pelo Banco Santander Brasil S/A, conforme segue: 
1) Informamos que a presente licitação objetiva contratação para a Administração Pública Municipal Direita (Prefeitura de Montes Claros) e 
Indireta (Prevmoc, MCTrans e Esurb), nos termos do item 02 do Anexo I do Edital – Termo de Referência. 
Insta esclarecer que todos os órgãos que objetivam a contratação em comento, estão de pleno acordo com este procedimento.  
A proposta comercial deverá ser formulada em conformidade com o Edital, sendo os valores depositados unicamente em conta da Prefeitura de 
Montes Claros quando da assinatura do contrato, onde eventuais rateios serão feitos pelo Município, levando-se em conta o número de funcionários 
de cada ente. 
Será informado para o licitante vencedor do certame o número da conta corrente na qual deverão ser depositados os valores correspondentes à 
proposta comercial. 
 
2) Em resposta ao presente item esclarecemos que, uma vez homologada a presente licitação e assinado o respectivo contrato, o licitante 
vencedor terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para efetuar o depósitos dos valores correspondentes à proposta comercial. 

3) O item 08 do Termo de Referência informa quais são serviços de caráter exclusivo, estando expresso no 8.1.3 que somente à licitante 
vencedora será permitida  a instalação no Paço Municipal de agência. 
A realização de propaganda e venda de produtos bancários não fazem parte do rol de itens que compõem o objeto do certame em caráter exclusivo. 
 
4) Não existe contrato vigente para realização do objeto ora licitado, tendo o contrato com a Caixa Econômica Federal chegado ao seu 
termo final 31 em agosto de 2015. 

5) A coleta dos dados dos servidores dos contratantes é obrigação da contratada, consoante item 10.1 do Anexo I – Termo de Referência. 

6 e 7) Na eventualidade de ser o Banco Santander S.A o vencedor do processo, entendemos que, haja vista a proximidade da agência 001-
1699 com o Prédio da Prefeitura, no Paço Municipal poderá ser instalada tão somente Posto de Atendimento. 
Frisamos que para atendimento do item 11.9 do Anexo I a citada agência 001-1699 deverá cumprir as exigências ali listadas.      

8) Considerando o disposto no item anterior, informamos que há possibilidade de eventuais prorrogações de prazo sem aplicação de
penalidade. 

9) A concessão de créditos consignados não é parte integrante dos serviços/produtos de natureza exclusiva, sendo, portanto, permitido ao 
licitante vencedor do presente certame a sua exploração as regras do Banco Central do Brasil. 
A Administração Pública futuramente poderá licitar a concessão de créditos consignados para outras instituições financeiras, sem que isso 
prejudique o direito do Banco que sagrar-se vencedor do processo em discussão. 

10) O Anexo IV deverá ser atendido nos exatos termos em que foi publicado. 

11)   Toda a documentação de habilitação será analisada conforme comando contido no edital, onde a Comissão de Licitação, com 
razoabilidade, analisará eventuais discordâncias. 

12) As regras contidas na Resolução 3402 de 2006 do Banco Central  deverão ser observados quando da efetiva prestação dos serviços ora 
licitados. 

13) Estão contidas no item 10 do Edital as responsabilidades e obrigações da contratada, e mais especificamente, no item 10.12 rol de 
isenções para os beneficiários, sendo estes os comandos a serem observados na execução do objeto. 

10.12 A Contratada deverá isentar os beneficiários da folha de pagamento de, no mínimo: 
a) Tarifa de manutenção; 
b) 1ª via do cartão magnético; 
c) 04 (quatro) extratos ou saldos impressos; 
d) Consultas ilimitadas de saldo em conta; 
e) Até 02 TED’S ou DOC’S por mês; 
g) Realização de, no mínimo, 04 (quatro) saques, po r evento de crédito.  
 
14) Esclarecemos que o item 10.6 e 10.6.1 não informa que serão discutidos entre Banco contratado e servidores as taxas, tarifas, juros e 
similares. Mencionados comandos determinam que o Banco Contratado deverá apresentar previamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES 
CLAROS uma tabela com a franquia mínima de serviços com isenção de tarifas, a partir da resolução BACEN nº. 3.919/10 e demais serviços e 
produtos com suas respectivas tarifas, e que a licitante deverá atualizar constantemente seus serviços e produtos no sentido de alcançar para os 
servidores municipais o melhor benefício dentre os serviços e produtos oferecidos pelos bancos. 
 
15) As isenções concedidas estão descritas 10.12 do Anexo I. 
 
16) Esclarecemos que o Município de Montes Claros requer tão somente a formalização dos pedidos de estornos, e estes somente serão 
processados mediante autorização expressa. 
 
17) Todos os prazos consignados no presente edital deverão ser observados, entretanto, diante de circunstância mais complexas, os 
mesmos podem ser dilatados.  
Recomenda-se, que o extrato destes esclarecimentos seja divulgado no site www.montesclaros.mg.gov.br e no Diário Oficial do Município para 
conhecimento de todos os interessados. 
 

Montes Claros/MG, 23 de Outubro de 2015. 
 

Marilda Marlei Barbosa Oliveira Silva 
Procuradora Geral 

 
Nilma Silva Antunes 
Presidente da CPLJ 

 
Roberto Ribeiro Lopez 

Assessor Jurídico 
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