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BANCO BRADESCO 
 
 
PERGUNTA:  
1) Considerando o item X 
deverá ocorrer em até 30 dias após a assinatura do termo de contrato...”

informar se o referido prazo poderá ser alterado para em 
assinatura do contrato, haja vista a necessidade de tempo hábil para abertura/processamento 
das contas e entrega do produto de forma individualizada aos servidores da prefeitura.
RESPOSTA: De acordo com o item “
ser prorrogado mediante solicitação formal e desde que devidamente justificada, cabendo a 
esta Prefeitura de Ibitinga a avaliação de sua oportunidade e conveniência.”
 
PERGUNTA: 
2) Atualmente alguma instituição bancária pos
(Agência/PAB/PAE) nas dependências do Órgão? Caso positivo, favor informar:
RESPOSTA: Não. 
 
PERGUNTA: 
3) Conforme pergunta anterior, caso o Banco vencedor do certame seja diferente do atual 
prestador de serviço, qual o prazo má
RESPOSTA: Prejudicado uma vez que não existem instalações.
 
PERGUNTA: 
4) Considerando a quantidade de Servidores e a oportunidade de prestar atendimento 
personalizado e exclusivo, caso o Banco vencedor t
atendimento, a Prefeitura Municipal dispões de espaços em imóveis próprios, 
para a instalação (PAB - Posto de Atendimento Bancário) em metragem mínima de 20m² e 
PAE Posto de Atendimento Eletrônico) em me
favor informar: 
- Qual a metragem do local:
- Local (exemplo: Sec. de Saúde):
- Endereço: 
- Quantidade de Servidores lotados no local:
RESPOSTA: Não está correto. O edital não prevê a instalação desses serviços. A at
administração não prevê a cessão de espaço público a nenhuma instituição bancária que venha 
a ter interesse. 
 
PERGUNTA: 
5) Pedimos ratificar nosso entendimento, de que o Banco Vencedor do certame será a única 
instituição a Possuir Estrutura de Atendime
exclusividade, durante a vigência contratual.
RESPOSTA: O edital não prevê a instalação desses serviços. A atual administração não 
prevê a cessão de espaço público a nenhuma instituição bancária que venha a ter interesse.
 

Considerando o item X - 10.1 do edital, que dispõe “...O início da execução dos serviços 

deverá ocorrer em até 30 dias após a assinatura do termo de contrato...”

informar se o referido prazo poderá ser alterado para em até 60 (sessenta) dias
assinatura do contrato, haja vista a necessidade de tempo hábil para abertura/processamento 
das contas e entrega do produto de forma individualizada aos servidores da prefeitura.

De acordo com o item “10.2- Os prazos estabelecidos no subitem 10.1 poderá 
ser prorrogado mediante solicitação formal e desde que devidamente justificada, cabendo a 
esta Prefeitura de Ibitinga a avaliação de sua oportunidade e conveniência.”

tualmente alguma instituição bancária possui estrutura de atendimento 
(Agência/PAB/PAE) nas dependências do Órgão? Caso positivo, favor informar:

pergunta anterior, caso o Banco vencedor do certame seja diferente do atual 
prestador de serviço, qual o prazo máximo para desocupação após o resultado da licitação?

Prejudicado uma vez que não existem instalações. 

Considerando a quantidade de Servidores e a oportunidade de prestar atendimento 
personalizado e exclusivo, caso o Banco vencedor tenha interesse em instalar estrutura de 
atendimento, a Prefeitura Municipal dispões de espaços em imóveis próprios, 

Posto de Atendimento Bancário) em metragem mínima de 20m² e 
PAE Posto de Atendimento Eletrônico) em metragem mínima de 2m²? Em caso positivo, 

Qual a metragem do local: 
Local (exemplo: Sec. de Saúde): 

Quantidade de Servidores lotados no local: 
Não está correto. O edital não prevê a instalação desses serviços. A at

administração não prevê a cessão de espaço público a nenhuma instituição bancária que venha 

Pedimos ratificar nosso entendimento, de que o Banco Vencedor do certame será a única 
instituição a Possuir Estrutura de Atendimento nas dependências do Órgão, com 
exclusividade, durante a vigência contratual. 

O edital não prevê a instalação desses serviços. A atual administração não 
prevê a cessão de espaço público a nenhuma instituição bancária que venha a ter interesse.
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“...O início da execução dos serviços 

deverá ocorrer em até 30 dias após a assinatura do termo de contrato...”, pedimos nos 
ssenta) dias contados da 

assinatura do contrato, haja vista a necessidade de tempo hábil para abertura/processamento 
das contas e entrega do produto de forma individualizada aos servidores da prefeitura. 

belecidos no subitem 10.1 poderá 
ser prorrogado mediante solicitação formal e desde que devidamente justificada, cabendo a 
esta Prefeitura de Ibitinga a avaliação de sua oportunidade e conveniência.” 

sui estrutura de atendimento 
(Agência/PAB/PAE) nas dependências do Órgão? Caso positivo, favor informar: 

pergunta anterior, caso o Banco vencedor do certame seja diferente do atual 
ximo para desocupação após o resultado da licitação? 

Considerando a quantidade de Servidores e a oportunidade de prestar atendimento 
enha interesse em instalar estrutura de 

atendimento, a Prefeitura Municipal dispões de espaços em imóveis próprios, de imediato, 
Posto de Atendimento Bancário) em metragem mínima de 20m² e 

tragem mínima de 2m²? Em caso positivo, 

Não está correto. O edital não prevê a instalação desses serviços. A atual 
administração não prevê a cessão de espaço público a nenhuma instituição bancária que venha 

Pedimos ratificar nosso entendimento, de que o Banco Vencedor do certame será a única 
nto nas dependências do Órgão, com 

O edital não prevê a instalação desses serviços. A atual administração não 
prevê a cessão de espaço público a nenhuma instituição bancária que venha a ter interesse. 



 
6) Qual instituição realiza o pagamento dos servidores (colocar porcentagem de cada banco)?
RESPOSTA: Caixa Econômica federal
 
CRÉDITO CONSIGNADO
7) O Banco vencedor do certame poderá conceder créditos consignados 
EXCLUSIVIDADE para os servidores, durante toda a vigência do contrato?
RESPOSTA: Sim. 
 
ABERTURA DE CONTAS
PERGUNTA: 
8)  Considerando a complexidade dos procedimentos para abertura de contas bancárias e 
necessidade de troca de informações entre contratante e contratad
entidades envolvidas no processo dispõe das informações abaixo, bem como se as mesmas 
serão disponibilizadas em até 72 horas após o certame para a futura contratada
para que o Bradesco participe do processo, sendo fundam
2.025/93 do Conselho Monetário Nacional
-nome completo 
-CPF 
-filiação 
-nacionalidade 
-data e local do nascimento
-sexo 
-estado civil 
-nome do cônjuge (se casado)
-documento de identificação 
- endereço completo com CEP
- telefone com DDD 
- código da profissão 
- renda mensal 
RESPOSTA: A Prefeitura bem como as autarquias prestarão todo o apoio necessário à futura 
Contratada para que seja alcançado o objeto da contratação em toda su
do item 9.7 do Anexo I (Descrição dos Serviços) do edital do Pregão Presencial nº 068/2019.
 
FOLHA DE PAGAMENTO 
PERGUNTA: 
9) A Prefeitura utiliza layout para transmissão de arquivo (layout 200 ou 240)?
RESPOSTA: Atualmente a utilizada é layout 240.
 
PERGUNTA: 
10) Qual meio de transmissão é utilizado (VAN, HOST/HOST ou Webta)? 
RESPOSTA: Atualmente é utilizado HOST/HOST.
 
REGIME PRÓPRIO DE PR
PERGUNTA: 
11) O Órgão possui Regime Próprio de Previd
caso positivo, qual o valor total e o disponível para aplicação?

Qual instituição realiza o pagamento dos servidores (colocar porcentagem de cada banco)?
Caixa Econômica federal 

CRÉDITO CONSIGNADO 
O Banco vencedor do certame poderá conceder créditos consignados 

para os servidores, durante toda a vigência do contrato?

ABERTURA DE CONTAS 

Considerando a complexidade dos procedimentos para abertura de contas bancárias e 
necessidade de troca de informações entre contratante e contratada, pedimos informar se as 
entidades envolvidas no processo dispõe das informações abaixo, bem como se as mesmas 

em até 72 horas após o certame para a futura contratada
para que o Bradesco participe do processo, sendo fundamentada na Resolução n.º 
2.025/93 do Conselho Monetário Nacional: 

data e local do nascimento 

nome do cônjuge (se casado) 
documento de identificação – RG (tipo, número, data de emissão e órgão expedidor)
endereço completo com CEP 

A Prefeitura bem como as autarquias prestarão todo o apoio necessário à futura 
Contratada para que seja alcançado o objeto da contratação em toda sua extensão, nos termos 
do item 9.7 do Anexo I (Descrição dos Serviços) do edital do Pregão Presencial nº 068/2019.

FOLHA DE PAGAMENTO – TRANSMISSÃO DE ARQUIVO 

A Prefeitura utiliza layout para transmissão de arquivo (layout 200 ou 240)?
Atualmente a utilizada é layout 240. 

Qual meio de transmissão é utilizado (VAN, HOST/HOST ou Webta)? 
Atualmente é utilizado HOST/HOST. 

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 

11) O Órgão possui Regime Próprio de Previdência Social para os servidores (RPPS)? Em 
caso positivo, qual o valor total e o disponível para aplicação? 
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Qual instituição realiza o pagamento dos servidores (colocar porcentagem de cada banco)? 

O Banco vencedor do certame poderá conceder créditos consignados SEM 
para os servidores, durante toda a vigência do contrato? 

Considerando a complexidade dos procedimentos para abertura de contas bancárias e 
a, pedimos informar se as 

entidades envolvidas no processo dispõe das informações abaixo, bem como se as mesmas 
em até 72 horas após o certame para a futura contratada, condição 

entada na Resolução n.º 

ão expedidor) 

A Prefeitura bem como as autarquias prestarão todo o apoio necessário à futura 
a extensão, nos termos 

do item 9.7 do Anexo I (Descrição dos Serviços) do edital do Pregão Presencial nº 068/2019. 

A Prefeitura utiliza layout para transmissão de arquivo (layout 200 ou 240)? 

Qual meio de transmissão é utilizado (VAN, HOST/HOST ou Webta)?  

ência Social para os servidores (RPPS)? Em 



RESPOSTA:  Não 
DEMAIS ESCLARECIMENT
PERGUNTA: 
12)  Há previsão de realização de concurso público para os próximos 05 anos?
RESPOSTA: Sim. 
 
PERGUNTA: 
13) Há previsão de reajuste salarial nos próximos 12 (doze) meses para Servidores? Caso seja 
positivo, qual o mês e índice?
RESPOSTA: Sim.   
 
 
 

DEMAIS ESCLARECIMENTOS 

Há previsão de realização de concurso público para os próximos 05 anos?

Há previsão de reajuste salarial nos próximos 12 (doze) meses para Servidores? Caso seja 
positivo, qual o mês e índice? 

 

3 

 

Há previsão de realização de concurso público para os próximos 05 anos? 

Há previsão de reajuste salarial nos próximos 12 (doze) meses para Servidores? Caso seja 


