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PROCESSO N.º 01.033986.21.38 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2021 

 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CRÉDITOS ORIUNDOS DE 

PAGAMENTOS DE REMUNERAÇÕES, PROVENTOS DE APOSENTADORIAS, PENSÕES, 

BENEFÍCIOS, BOLSAS DE ESTÁGIO, PENSÕES ALIMENTÍCIAS; DE REALIZAÇÃO DE 

PROVA DE VIDA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS; E DE REALIZAÇÃO DE 

RATIFICAÇÃO, RETIFICAÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS PARA O 

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. 

 

ASSUNTO: Pedido de Esclarecimento 

 

Conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e 

Gestão e Secretaria Municipal da Fazenda, abaixo resposta dos pedidos de esclarecimentos 

encaminhados pelas empresas: 

 

  

PERGUNTA 01 

ESTRUTURA DE ATENDIMENTO 

 Caso este Banco seja vencedor do certame, pedimos confirmar nosso entendimento que os espaços 

atualmente ocupados pelos Postos de Atendimento Bancário (PAB´s) nas dependências da 

Prefeitura serão mantidos durante a vigência Contratual desde que em comum acordo entre 

Banco e Prefeitura.    

Resposta:  

Confirmamos o entendimento. 

Não há obrigação de instalação de Postos de Atendimento Bancário (PAB) no contrato futuro, mas se 

for de interesse da instituição vencedora será mantida a permanência. 

 

 

PERGUNTA 02 

Caso a resposta à pergunta anterior seja negativa, favor esclarecer será necessário o encerramento dos 

PAB´S atualmente instalados? Qual o prazo para desinstalação?   

Resposta:  

A resposta anterior é afirmativa.  

 

 

PERGUNTA 03 

Considerando que o edital não dispõe a respeito da obrigatoriedade de instalação de Posto de 

Atendimento Bancário (PAB) e a resposta de questionamentos anteriores informar que não haverá 

instalação de PAB, pedimos confirmar nosso entendimento que durante a vigência contratual não 

será permitido que outro Banco diverso do vencedor do certame instale Agência/Posto de 

Atendimento Bancário nas dependências da Prefeitura. 

Resposta:  

Confirmamos o entendimento de que durante a vigência contratual não será permitido que outro banco, 

diverso do vencedor do certame, instale agência/Posto de Atendimento Bancário nas dependências da 

Município de Belo Horizonte. 

 

A exceção, de acordo com o que estabelece o Edital, aplica-se à instalação de Posto de Atendimento 

Eletrônico (PAE) de outros bancos no BH Resolve, a depender do interesse da administração municipal, 

buscando melhor atendimento ao contribuinte.  

http://portal7.pbh.gov.br/Organograma/estrutura.pbh?method=detalhe&id=42
http://portal7.pbh.gov.br/Organograma/estrutura.pbh?method=detalhe&id=42
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PERGUNTA 04 

FOLHA DE PAGAMENTO                                          

Considerando o edital e os esclarecimentos disponibilizados informar que estão sendo licitados o total 

de 70.396 servidores, pedimos nos informar se o número de servidores (70.396) corresponde 

a matrículas (funcionais/pagamentos) ou a pessoas (CPF’s)? Caso se refira a matrículas, qual o 

número de pessoas/CPF’s contemplados no edital? 

Resposta:  

O processo envolve 70.396 matrículas e 66.467 CPF’s conforme base de referência do mês de 

abril/2021.  

Isso sé dá em razão da PBH possuir profissionais que atuam em mais de 1 cargo, sendo professores, 

profissionais de saúde e outros, além disso temos também profissionais que são servidores e 

conselheiros. 

 

 

PERGUNTA 05 

CRÉDITO CONSIGNADO 

O Banco vencedor do certame poderá conceder créditos consignados SEM 

EXCLUSIVIDADE durante toda a vigência do contrato? 

Resposta:  

Correto. Deve atender às regras específicas afetas ao tema consignação. 

 

 

PERGUNTA 06 

VIGÊNCIA CONTRATUAL 

Considerando o Contrato vigente com esta Instituição Financeira até setembro de 2021, pedimos 

confirmar nosso entendimento que a assinatura do contrato decorrente do presente processo 

licitatório poderá ser anterior ao fim do contrato atualmente vigente, porém os 60 meses, ou seja a 

vigência do Contrato será à partir do término do atual Contrato, ou seja, à partir de 16/09/2021. 

Resposta:  

Não está correto o entendimento, a vigência do contrato será de 60 meses, com início a partir de sua 

assinatura, conforme cláusula quarta, da Minuta do Contrato, do Anexo XVI do Edital. 

De acordo com o item 2 do Projeto Básico, do Anexo I do Edital, a execução dos serviços será de 

16/09/2021 a 30/06/2026. 

 

 

PERGUNTA 07 

PROVA DE VIDA 

Quanto o disposto no item 4.2 do edital que dispõe acerca do “...comparecimento dos aposentados e 

pensionistas nas agências e postos de atendimento da instituição financeira no mês de aniversário para 

realização da Prova de Vida, que deve ser efetivada nos equipamentos de autoatendimento por meio 

de leitura biométrica. Quando não for possível a efetivação da Prova de Vida pelo autoatendimento, a 

instituição financeira fará o atendimento presencial...”. Pedimos esclarecer: 

a) O atendimento presencial, será obrigatoriamente com o comparecimento do servidor nas 

agências da Instituição Financeira vencedora correto? 

Resposta:  

Correto 
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b) Será admitido também a realização dar Prova de Vida, de forma  presencial nas agências do 

Contratado, para situações que o servidor não possua Biometria cadastrada correto? 

 Resposta:  

Correto 

 

c) Será admitido também a realização dar Prova de Vida, de forma  presencial nas agências do 

Contratado, para situações que o servidor não queira utilizar Biometria para realizar a processo 

correto? 

Resposta:  

Correto 

 

 

PERGUNTA 08 

Considerando a obrigatoriedade do Ente Público em atender a Lei 8.666/93 e licitarem suas folhas de 

pagamento dos servidores, qual o entendimento do Governo em relação aos funcionários da Educação 

frente a Lei 14.113? 

 

Resposta:  

Entendemos que, os recursos do Fundeb, creditados no Banco do Brasil, e utilizados para custear as 

despesas com a remuneração dos profissionais da educação, podem ser transferidos (exclusivamente por 

meio eletrônico) para a conta bancária pagadora da folha, nos termos da alínea “b.2”, da Cláusula 

Segunda do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC n° 30750993) firmado entre o Ministério Público 

Federal – MPF (Compromitente) e o Banco do Brasil S.A. (Compromissário). 

 

Nesta mesma linha, pronunciou a Equipe Técnica Operacional do Fundeb que, ao responder a Secretaria 

da Fazenda do Município de Sete Lagoas/MG, cuja folha de pagamentos não é gerida por instituição 

financeira não oficial, por meio da correspondência eletrônica n° 30749735 de 13/04/2021, assim 

registrou: 

 

“Como regra, de acordo com a Lei, o pagamento dos profissionais (tanto do magistério quanto 

da Educação) deve realizado diretamente da conta específica do Fundeb para a conta dos 

beneficiários (pessoa física). 

 

Porém, é prevista uma exceção para os entes que mantém folha de pagamento em outras 

instituições financeiras. Nesse caso, a quantia pode ser transferida na sua totalidade para outro 

banco, por meio da utilização das finalidades indicadas acima.” 

 

 

 

 

Pregoeiro 


