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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: 

 

 

Nos termos do ítem “4” do Pregão em referência, apresentamos os seguintes pedidos de 

esclarecimentos: 

  

PERGUNTA 01 

Com relação ao item 17.1 do edital, que estipula o prazo de 05 (cinco) dias contados da data de 

assinatura do contrato, para que ocorra o pagamento do valor homologado na licitação: 

Considerando o valor relevante do lance mínimo para o objeto, bem como as regras de compliance 

a serem observadas quanto à conformidade contratual após assinaturas e para movimentação de 

recursos de valores relevantes, solicitamos avaliar a possibilidade de alteração do referido prazo 

para 10 (dez) dias úteis a contar da publicação do extrato do contrato pela PBH, prezando-se pelos 

melhores esforços para antecipação desse prazo pela Contratada. Nesse sentido ressaltamos o item 

20.9 do edital: 20.9 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

Resposta:  

Entendemos que o valor é expressivo, entretanto, avaliamos que os trâmites para cumprimento do 

compliance a ser observado pela instituição vencedora pode se iniciar a partir da adjudicação e 

seguir até a assinatura do contrato. Assim, será possível o cumprimento dos 5 (dias) para o 

pagamento. 

 

  

PERGUNTA 02 

Considerando que os prazos previstos no edital constantes do Anexo I _- Projeto Básico,  item “2. 

DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS”, são prazos estimados e que verifica-se ali a 

data “inexequível” de 01/07/2021 - anterior ao pregão, como data prevista para assinatura do 

contrato, solicitamos informar se os novos prazos obedecerão o período ali proposto, ou seja, a 

“Execução do Serviços” começaria então 75 dias após a assinatura do contrato? 

Resposta:  

O prazo de 75 dias irá iniciar a partir da assinatura do contrato. 

 

 

 

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


 

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

DIRETORIA DE COMPRAS 

   2 

 

PERGUNTA 03 

É possível a Prefeitura disponibilizar espaço físico no âmbito das sedes de suas nove regionais 

para que a Instituição vencedora possa realizar a coleta de assinaturas dos servidores, nos termos 

necessários para atendimento dos órgãos reguladores e regras de Compliance? 

Resposta:  

Entendemos que é possível disponibilizar o espaço físico onde estão instaladas as nove regionais e 

também outros prédios públicos para que a Instituição vencedora possa realizar a coleta de assinaturas 

dos servidores, desde que todas as normas sanitárias vigentes sejam respeitadas, conforme estabelece o 

Manual de Procedimentos Operacionais da Folha de Pagamentos 

Registramos que a opção de escolha do local para cumprimento dos trâmites para a abertura de conta 

salário, seja no prédio ou nas dependências da contratada, será realizada por cada servidor.  

 

 

PERGUNTA 04 

Com relação ao item 2.1.2 do edital: 

“Realização de Prova de Vida dos aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de 

Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belo Horizonte – RPPS-BH, mediante 

convocação feita pelo MBH. A Prova de Vida deverá ser realizada em equipamentos de 

autoatendimento, por meio de Leitura Biométrica, apenas em agências e pontos de atendimento da 

instituição bancária. Eventualmente, e quando necessário, a Prova de Vida também poderá ser feita 

nas agências de forma presencial.” 

e ítem 4.2 do Anexo III - Manual de Procedimentos Operacionais da Prova de Vida: 

“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.” 

Considerando as medidas de prevenção e contenção COVID-19 a serem adotadas – com impacto na 

coleta e prestação do serviço de biometria digital nos equipamentos de autoatendimento, sem previsão 

de duração das mesmas. E considerando que o ítem 4.2 do Anexo III prevê a possibilidade de 

prestação do serviço de forma presencial nas agências da Contratada, sem, contudo, definir os eventos 

que tornariam impossível a efetivação. Solicitamos re/ratificação do ítem 2.1.2 do Edital e 

consequentemente no ítem 1.1.2 do Anexo XVI – Minuta do Contrato para que a biometria digital nos 

terminais de autoatendimento seja entendida como opcional. 

Resposta:  

- Ratificamos os termos do Edital no que se refere a leitura biométrica. A realização da Prova de Vida 

está temporariamente suspensa por determinação da PBH, em razão da Pandemia da COVID-19, 

podendo ser retomada a qualquer momento a critério do executivo municipal. Portanto, as tratativas 

e providências necessárias para a implantação do processo deverão ser iniciadas com a assinatura do 

contrato. 

 

 

 

Original Assinado 

Pregoeiro 


