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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 Esclarecimentos  

 

 

  

Pergunta 01 

Considerando que as instituições financeiras são grandes conglomerados, e que, geralmente, sua 

representação legal se dá por meio de Diretores estatutários, os quais têm domicílio profissional 

nas respectivas sedes, e quaisquer providências administrativas, tais como a assinatura de 

instrumentos depende de autorizações internas, indagamos: 

  

a) Está correto o entendimento de que a instituição financeira vencedora poderá retirar as vias 

contratuais para providenciar as assinaturas dos Diretores estatutários? 

Resposta 

Com relação à assinatura do contrato, após a formalização do respectivo instrumento de contrato 

advindo do Edital de Licitação, providenciaremos a assinatura do Secretário de Fazenda nas vias 

e encaminhamos via correio para onde o Licitante vencedor indicar. Caso eles queiram retirar as 

vias conosco, também não há nenhuma objeção. 

 

Atualmente trabalhamos com assinatura digital. Portanto, temos a possibilidade de providenciar 

a assinatura digital do Secretário e encaminhar via e-mail para assinatura do Licitante vencedor, 

para que este providencie a assinatura digital também. 

 

 b) Solicitamos, por gentileza, que o prazo para assinatura seja de 10 (dez) dias úteis, contados 

da convocação. 

Resposta 

O prazo para assinatura será mantido de acordo com o disposto no subitem 16.5 do edital, sendo 

possível sua prorrogação nos termos previstos no referido subitem. 

 

Pergunta 02 

PRAZO PARA PAGAMENTO 

Pelo mesmo motivo exposto na questão acima e, principalmente, pela contratação em questão 

envolver proposta de grande vulto econômico, solicitamos que o prazo para pagamento seja de, 

pelo menos, 10 (dez) dias úteis contados da assinatura. 

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

pagamento. 

  

Pergunta 03 

DOCUMENTAÇÃO 

O subitem 10.1.4.a3 do edital exige a apresentação do balanço patrimonial da empresa assinado 

pelo contador responsável e pelo representante legal. 

Acerca da exigência de assinatura do balanço pelo representante legal da empresa, ressaltamos 

que: 

 

O Balanço Patrimonial de uma instituição financeira já é assinado pelo contador responsável 

pela empresa, publicado no Diário Oficial Empresarial e registrado e validado pela respectiva 

Junta Comercial atendendo, assim, plenamente a exigência o exigido pela lei e o edital. 

 

Isso significa que não é de competência do representante legal da empresa assinar documentos 

contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, já que esse documento deve seguir o que a lei 

dispõe: assinatura do Contador, publicação na imprensa oficial e validação pela Junta Comercial. 

  

Portanto, não que se falar em assinatura do representante legal da empresa no Balanço 

Patrimonial. 

  

Sendo assim, está correto o entendimento de que bastará a apresentação do Balanço Patrimonial 

nos termos da lei, não sendo obrigatória a assinatura do representante legal da empresa nesse 

documento? 

 

Resposta: 

O referido subitem não exige que o Balanço Patrimonial seja assinado por representante legal da 

empresa e sim pelo contador, conforme abaixo destacado: 

 

10.1.4. Qualificação Econômico-Financeira:  

a) Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício 

Social já exigíveis e apresentados na forma da lei, que demonstrem a situação 

financeira do licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, devendo ser observados os subitens abaixo para o devido 

enquadramento.  

(...) 

 

a.3. O Balanço Patrimonial (inclusive o Balanço de Abertura) e a Demonstração 

Contábil do Resultado do Último Exercício Social deverão estar assinadas por 

Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrados no 

Conselho Regional de Contabilidade. 

 

 

Pergunta 04 

O subitem 20.14 do edital menciona que se a empresa vencedora não for cadastrada no SUCAF, 

a documentação apresentada para fins de habilitação poderá ser enviada ao órgão competente 

para as devidas providências relativas ao seu cadastramento. 

 

 Está correto o entendimento de que não serão exigidos documentos adicionais (para além dos 

previstos no edital) para a realização do cadastro no Portal do Fornecedor da CAERN? 
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Resposta 

O entendimento está correto. 

 

Caso a resposta seja negativa, qual o procedimento e quais documentos serão necessários para 

realização do cadastro pela instituição vencedora da licitação? 

Resposta 

A resposta foi positiva. 

 

Pergunta 05 

PROVA DE VIDA E RECADASTRAMENTO 

Acerca das obrigações de prova de vida e recadastramento dos servidores, ressaltamos que: 

  

- O objeto principal da licitação em tela é a contratação de instituição financeira para a prestação 

de serviços de pagamento da remuneração de todos os servidores da Prefeitura de Belo 

Horizonte – MG; 

- A obrigação não guarda relação direta ou indireta com o serviço objeto da licitação; 

- É vedado utilizar-se de licitação diversa para tal finalidade (Lei 8.666/93, art. 7º, §3º); 

- Tal serviço é disciplinado por regras próprias, regras e obrigações estas que não poderão ser 

exigidas do futuro banco contratado; 

- Não há regulamentação bancária/BACEN para serviços de prova de vida e recadastramento; 

- A obrigação de restituição de eventuais valores creditados indevidamente em razão de óbito, 

em favor de pessoa natural falecida já é regulamentada pelo art. 36 da Lei nº 13.846/2019, de 

forma que as obrigações de prova de vida e recadastramento mostram-se adicionais e 

desproporcionais às instituições financeiras participantes do presente certame. 

- A pandemia e as medidas necessárias para conter a aglomeração de pessoas tem prazos incertos 

para retorno a situações de normalidade, portanto prever regra de comparecimento de pessoas 

para comprovações regulares, entrega de documentos (estamos falando de mais de 70.000 

pessoas) afeta a segurança jurídica deste processo; 

- Tais obrigações exigem adaptação que podem impactar na não participação, caso não sejam 

possíveis de serem implementadas em tempo razoável ao início do contrato; 

- Tais previsões oneram excessivamente o contrato, podendo refletir em redução dos valores a 

serem ofertados. 

  

Assim, questionamos: 

A dispensa das obrigações acerca da prova de vida previstas, sobretudo no anexo III e subitem 

4.2 da minuta contratual. 

Resposta 

A realização da prova de vida e recadastramento são procedimentos, dentre outros, para evitar 

pagamentos indevidos e estão regulamentados, no Município pela Lei 10.362/11, Decreto 

Municipal 16.942/2018 e em âmbito Federal pela Lei 10.887/2004. Caso o pagamento indevido 

ocorra, a SUPREV fará os devidos encaminhamentos para a recuperação de crédito nos termos 

da Lei 13.846/2019.  

 

A Prova de Vida / Recadastramento serão realizados somente para aposentados e pensionistas 

que totalizam, aproximadamente 20.000 (vinte mil) beneficiários, ou seja, não se trata de 70.000 

(setenta mil) pessoas, conforme citado pela instituição. Esse número é distribuído por mês de 

aniversário.  

 

A Prova de vida está suspensa desde março de 2019, com retorno previsto ainda neste semestre. 



 

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO 

   4 

 

Entendemos ainda que se trata de obrigação necessária e pertinente ao objeto licitado. Nesse 

sentido, fica mantida a exigência nos referidos subitens.  

 

 

Pergunta 06 

A dispensa das obrigações acerca do recadastramento previstas, sobretudo no anexo IV e 

subitem 4.3 da minuta contratual. 

Resposta 

Não cabe a dispensa solicitada pela Instituição visto que o Recadastramento está previsto para o 

ano de 2023. 

 

 

Pergunta 07 

CNPJs CONTEMPLADOS NA LICITAÇÃO 

Solicitamos, por gentileza, informar os CNPJs das entidades participantes da licitação 

mencionadas no Anexo VIII. 

 

Resposta 

O contrato é válido para toda a administração direta e indireta, conforme o anexo VIII do Edital. 

 

Segue abaixo a relação dos CNPJs: 

 

 

Órgão ou 

Entidade CNPJ 

NOME EMPRESARIAL  

Município de 

Belo Horizonte 

18.715.383/0001-

40 

MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE 

MBH (FM de 

Saúde) 

11.728.239/0001-

07  

MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE 

Fundo Financeiro 

- FUFIN 

14.885.342/0001-

40 

FUNDO FINANCEIRO - 

FUFIN 

Fundo 

Previdenciário - 

BHPrev 

14.885.482/0001-

19 

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 

BHPREV 

SLU 

16.673.998.0001-

25 

SUPERINTENDÊNCIA DE 

LIMPEZA URBANA  

Sudecap 

17.444.886/0001-

65 

SUPERINTENDÊNCIA DE 

DESENVOLVIMENTO DA 

CAPITAL 

FMC 

07.252.975/0001-

56 

FUNDACÃO MUNICIPAL 

DE CULTURA 

FPMZB    

07.276.220/0001-

91 

FUNDACÃO DE PARQUES 

MUNICIPAIS E 

ZOOBOTÂNICA  

Prodabel 

18.239.038/0001-

87 

EMPRESA DE 

INFORMÁTICA E 

INFORMACÃO DO 

MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE S.A.  

Belotur 21.835.111/0001- EMPRESA MUNICIPAL DE 
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98 TURISMO DE BELO 

HORIZONTE S.A.  

Urbel 

17.201.336/0001-

15 

COMPANHIA 

URBANIZADORA E DE 

HABITACAO DE BELO 

HORIZONTE S.A.  

BHTrans 

41.657.081/0001-

84 

EMPRESA DE TRANSP E 

TRÂNSITO DE BELO 

HORIZONTE S.A.  

HMOB 

16.692.121/0001-

81 

HOSPITAL 

METROPOLITANO ODILON 

BEHRENS 

 

 

Pergunta 08 

A minuta contratual apresenta apenas o CNPJ da Prefeitura como Contratante. Sobre isso 

indagamos: 

  

a) Considerando que cada entidade da Administração possui personalidade jurídica própria (ou 

seja, é responsável exclusiva pelo pagamento de seu quadro de funcionários), o Município 

obteve autorização prévia e expressa delas para promover a licitação de suas folhas de 

pagamento? Em caso positivo, favor disponibilizar cópias dos respectivos 

Convênios/autorizações. 

Resposta 

De acordo com o disposto no artigo 48 da Lei Municipal n° 11.095/2017, regulamentada pelos 

incisos VIII e IX do Decreto 16.739/2017, a Prefeitura tem legitimidade jurídica para a licitação 

em nome da administração indireta.  

 

b) Caso a Prefeitura não tenha celebrado convênios/autorizações prévias, as entidades da 

Administração Indireta assinarão o contrato administrativo juntamente com a Prefeitura? Na 

hipótese de as entidades administrativas não assinarem simultaneamente com o Município, o 

futuro contratado deverá pagar à Prefeitura apenas o valor proporcional relativamente às folhas 

que realmente lhe forem transferidas? 

Resposta 

As autarquias, fundações e empresas públicas assinarão o termo de adesão ao contrato. 

  

 

Pergunta 09 

DA CONTA CORRENTE/CONTA SALÁRIO: 

Tendo em vista que o serviço ora licitado é amplamente regulado pelo Conselho Monetário 

Nacional/Banco Central do Brasil (p.ex. Resoluções 3.402 e 3.424/06), está correto o 

entendimento de que se aplicam integralmente as regras trazidas pelos normativos do 

CMN/BACEN, ou seja, caberá aos empregados a opção entre a abertura de conta corrente ou 

conta salário junto ao banco contratado para recebimento de seus vencimentos, bem como que a 

Prefeitura processará o pagamento apenas destas formas (não sendo utilizados DOC, TED, 

Ordem de Pagamento, cheque etc.)? 

Resposta 

Está correto o entendimento de que se aplicam integralmente as regras trazidas pelos normativos 

do CMN/BACEN, ou seja, caberá aos empregados a opção entre a abertura de conta corrente ou 

ter apenas a conta salário junto ao banco contratado. 
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Não está correto o entendimento de que não será utilizada a TED. 

Nos termos dos itens 4.1.2 e 4.1.3, a TED pode ocorrer em caso de determinação judicial (ex.: 

pensão alimentícia judicial) e nos casos de valores residuais de vínculos já encerrados. 

 

 

Pergunta 10 

Se o empregado desejar contratar uma conta corrente, a negociação dos produtos e serviços bem 

como das tarifas será livremente pactuada entre o Banco e o cliente, respeitadas as regras 

emanadas pelo CMN/BACEN quanto à padronização de literais e isenções tarifárias? 

Resposta 

Sim, não visualizamos impedimento de que a Instituição Financeira vencedora convença o seu 

cliente, servidores do MBH, que necessita de outros serviços cuja cobrança de tarifa é permitida 

na Resolução CMN nº 3919/10. Importante registrar que essa mesma resolução garante, para as 

contas correntes, a gratuidade de pelo menos até 4 saques por mês no caixa das agências do seu 

próprio banco ou no Banco 24 Horas. 

 

 

 

Pergunta 11 

ISENÇÃO DE TARIFA 

O subitem 10.3 do Anexo II do edital prevê um pacote de conta corrente isento de tarifas que é 

idêntico àquele disciplinado pelo art. 6º da Resolução 3.424/06 CMN/BACEN. 

  

Ocorre que a disciplina prevista no art. 6º da Resolução 3.424/06 tinha prazo de vigência 

determinado, encerrando-se em 31/12/2011, conforme expressamente previsto. Com isso, o 

‘pacote’ isento de tarifas, que até 31/12/2011 deveria ser disponibilizado obrigatoriamente ao 

beneficiário do crédito salário, deixou de sê-lo, tendo em vista o término do prazo fixado no art. 

6º da Resolução 3.424/06. 

  

As normas que regem o assunto desde o início de 2012 são as Resoluções 3.919/10 (literais de 

tarifas, pacotes isentos ou com tarifas padronizadas etc.) e 3.402/06 (conta salário obrigatória). 

  

Por estas normas, quem desejar utilizar os serviços de uma instituição financeira de forma 

gratuita terá a sua disposição as seguintes opções: 

• optar pela chamada ‘portabilidade’ com transferência automática para o banco de sua 

preferência; 

• receber os vencimentos no banco que processa a folha de pagamento por meio de conta 

salário (cartão magnético) com isenções de tarifas previstas no artigo 2º da Circular 

3.338/CMN/Bacen; 

•  e ainda podem receber por meio de conta corrente com isenção de tarifas para os 

serviços essenciais (Resolução 3.919/10 CMN/Bacen).  

  

Assim, para que o edital fique em consonância com os normativos do CMN/Bacen, está correto o 

entendimento de que prevalecerá o disposto nas Resoluções 3.919/10 e 3.402/06 e não as regras 

previstas no art. 6º da Resolução 3.424/06, quando o assunto referir-se à isenção de tarifas de 

pacotes? 
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Resposta 

Sim, está correto o entendimento.  

 

 

Pergunta 12 

DO INÍCIO DOS SERVIÇOS 

Acerca do início dos serviços, considerando que: 

- Estamos vivenciando um cenário de pandemia conforme Declaração de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30 de 

janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID 19); 

- O edital contempla aproximadamente 70.000 (setenta mil) servidores; 

- Podem existir servidores em período de férias ou em gozo de licenças médicas, o que acarretará 

atraso no processo de abertura de 100% das contas do funcionalismo público; 

- Os inativos e pensionistas podem residir em cidades diferentes de Belo Horizonte – ES; 

-  Os empregados terão a possibilidade de escolher a agência de seu interesse para receber os 

salários (por exemplo algum inativo ou pensionista/ afastado que resida em outro município), 

aliado ao fato de que, ao comparecer ao banco, o empregado poderá escolher entre abrir uma 

conta salário, fazer a portabilidade bancária, ou receber o salário por meio de conta corrente; 

- O próprio edital já menciona e já se preocupa com a questão da pandemia ao mencionar que a 

Instituição Financeira deverá respeitar as normas sanitárias em vigor, assim como as medidas de 

prevenção e contenção da COVID-19. 

  

  

Solicitamos que o prazo para início dos serviços (operacionalização da folha, abertura das 

contas, etc) seja definido posteriormente em conjunto pela Contratante com a Instituição 

Financeira vencedora do certame, por meio de cronograma (objetivando sempre fazê-la com 

a maior brevidade possível para atender os servidores, mas, também, assegurando a segurança 

dos mesmos). 

Resposta 

Conforme disposto no item 2 do Projeto Básico, do anexo I do Edital, os prazos para Transição / 

Preparativos para a implantação do Sistema de Pagamentos do Município deverá ter duração de 

75 dias. 

 

 

Pergunta 13 

Tendo em vista a segurança jurídica necessária, uma vez que outra instituição financeira presta 

serviço do mesmo objeto ora licitado e para que o banco vencedor tenha assegurado a prestação 

de serviço por 60 meses, questionamos: 

 

Está correto o entendimento de que o banco vencedor processará a folha de pagamento por 60 

meses contados do término da vigência do contrato atual, ou seja, após 15/09/2021? 

 

Resposta 

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

assinatura, conforme cláusula quarta, da Minuta do Contrato, anexo XVI do Edital, estando 

dentro deste prazo os 75 dias previstos para os preparativos da implantação. 

Quanto ao término da vigência do contrato atual 15/09/2021, conforme disposto no item 2 do 

Projeto Básico, do anexo I do Edital, as datas são estimadas, podendo variar de acordo com o 

trâmite do processo licitatório.  
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Pergunta 14 

Acerca do disposto no subitem 7.4 do Anexo II, ressaltamos que: 

- A ida do servidor à agência bancária faz-se necessária a fim de assegurar o sigilo bancário e a 

segurança que a abertura de conta requer, pois o mesmo terá que formalizar a abertura da sua 

conta através do preenchimento de formulários, apresentação de documentos complementares, 

cadastramento de biometria, recebimento do cartão provisório, dentre todos os demais trâmites 

de segurança necessários; 

- Os servidores terão a possibilidade de escolher a agência de seu interesse para receber os 

salários (como por exemplo algum inativo ou pensionista/ afastado que resida em outro 

município), aliado ao fato de que, ao comparecer ao banco, o servidor poderá escolher entre abrir 

uma conta salário, fazer a portabilidade bancária, ou receber o salário por meio de conta corrente, 

etc. 

  

Assim, tendo em vista a formalização e segurança que a atividade de abertura de uma conta 

requer, não obstante o sigilo bancário, está correto o entendimento de que basta a efetiva abertura 

da conta no momento de comparecimento do servidor na agência por ele escolhida, ou seja, a 

realização de pré-abertura será facultada ao banco vencedor? 

Resposta 

O item 7.4 refere-se ao envio de dados pela instituição financeira, antes do primeiro pagamento. 

Nestes casos a pré-abertura da conta salário é obrigatória e deve ser realizada independente do 

comparecimento do servidor para formalização da abertura desta.  

 

 

Pergunta 15 

Acerca do disposto no subitem 12.1.8 do Anexo II, considerando que o município já possui os 

dados das contas abertas pelos servidores desde o primeiro pagamento, e, tendo em vista que os 

dados cadastrais dos servidores fornecidos ao banco são protegidos pelo sigilo bancário, 

solicitamos a exclusão da referida previsão para que o edital fique em conformidade com a 

Lei Complementar 105/2001. 

Resposta 

O Município considera que a exigência prevista no subitem 12.1.8 do Anexo II não viola o 

disposto na Lei Complementar 105/2001, portanto a obrigação será mantida. 

 

 

Pergunta 16 

O subitem 8.1.8 do Anexo II menciona que o MUNICÍPIO encaminhará todo dia 20 (vinte) do 

mês, solicitação de informações de novas contas salário referentes à aposentados e pensionistas 

incluídos pela primeira vez na folha de pagamentos. A instituição financeira, em até 3 (três) dias 

úteis após a solicitação do MUNICÍPIO, encaminhará o arquivo eletrônico com as informações 

das novas contas salário. 

 Ocorre que: 

- é prerrogativa do servidor, ao se tornar um inativo ou pensionista, optar por uma nova conta 

salário ou manter a conta onde já recebe seus proventos; 

- a gestão da conta é de competência do servidor, inclusive, no caso de portabilidade, o pedido 

feito pelo servidor para recebimento de seus proventos em outro banco pode ser feito 
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diretamente nessa outra instituição e, neste caso, o banco pagador da folha não é ao menos 

informado sobre a escolha. 

 Sendo assim, está correto o entendimento de que cabe ao servidor informar eventual mudança 

de conta ao município? 

Resposta 

O entendimento não está correto. O pagamento dos servidores ativos, aposentados e pensionistas 

é feito obrigatoriamente na conta salário informada pela instituição financeira contratada pelo 

Município de Belo Horizonte. Em relação a portabilidade, refere-se apenas à conta corrente e não 

cabe ao servidor informar ao Município. 

 

Pergunta 17 

SERVIDORES 

O Anexo VI menciona que estão contemplados nesse edital 70.396 servidores. Assim, 

questionamos: 

  

a) 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? 

 

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 do MBH 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.  

 

b) Quais foram os valores líquidos das folhas de pagamento dos últimos 03 meses? 

Resposta 

 

Órgão\Mês  Abr   Mai   Jun  

MBH    93.527.428    85.715.022    89.401.185 

FUFIN    79.129.698    79.460.794 79.531.370 

BHPREV 186.104 186.791 215.900 

MBH (FM de 

Saúde) 
   65.342.664    68.765.891    65.875.041 

SUDECAP      3.641.352      3.176.563      3.670.613 

SLU      3.307.880      3.398.314      3.769.035 

HMOB    12.883.244    13.126.541    13.041.345 

FMC         891.618         869.833         904.009 

PRODABEL      3.041.999      3.041.972      3.637.293 

URBEL      1.975.621      2.048.045      2.353.775 

BELOTUR         364.107         414.669         443.347 

BHTRANS      4.623.281      4.424.324      4.401.844 

FPMZB         776.267         772.186         770.362 

Total  269.691.263  265.400.945  268.015.120 

 

 

https://mail.google.com/mail/u/1/#m_858205652355379484_RANGE!A1
https://mail.google.com/mail/u/1/#m_858205652355379484_RANGE!A1
https://mail.google.com/mail/u/1/#m_858205652355379484_RANGE!A1
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c) O edital prevê 8.066 pagamentos de ‘Contrato Administrativo’. Qual é o vínculo desses 

servidores? São contratos renováveis? Se sim, qual a periodicidade de renovação? Qual a 

duração média desses contratos? Esses funcionários trabalham em quais áreas? Favor esclarecer. 

Resposta 

 Os contratos administrativos são efetuados para atender à necessidade temporária de 

excepcional interesse público (inciso IX, art. 37 da CR/88). As condições e prazos para 

contratação de pessoal por tempo determinado estão previstos na Lei Municipal nº 11.1175, de 

25 de junho de 2019, podendo variar de 06 meses a 04 anos. A maior parte dos contratos 

administrativos temporários está na área da Saúde. 

 

d) O edital também prevê 1.173 pagamentos de ‘Recrutamento Amplo’. A que se referem esses 

pagamentos? Qual é o vínculo desses funcionários? Favor esclarecer. 

Resposta 

 Referem-se a agentes públicos que ocupam cargos comissionados e não possuem vínculo efetivo 

com o MBH. 

 

 

Pergunta 18 

RESCISÃO CONTRATUAL 

Acerca do disposto na cláusula nona da minuta contratual, é correto afirmar que a 

municipalidade devolverá de imediato os valores antecipados pela Contratada proporcionalmente 

ao período restante do contrato, caso ocorra o rompimento contratual pela Prefeitura? 

Resposta 

Sim, está correto o entendimento. 

  

 

Pergunta 19 

ESTRUTURA 

Acerca das estruturas atualmente instaladas nas dependências municipais, questionamos: 

  

a) Atualmente há estruturas bancárias instaladas nas dependências dos Contratantes? Por 

gentileza, apresentar a relação de estrutura x banco x endereço. 

Resposta 

O banco que possui estrutura nos prédios do Município de Belo Horizonte é o Banco Bradesco 

S.A. 

 

As estruturas de PAB e PAE atualmente instaladas nas dependências do Município de Belo 

Horizonte foram definidas no anexo III, do Pregão Presencial n° 2016/001 (processo n° 

01.114897.16.40), conforme abaixo: 

 

 

RELAÇÃO DE POSTOS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO (PAE) 

 

TIPO Posto Endereço 

Quanti
dade 
de 
Caixas 

PAE BH RESOLVE 

Av. Santos Dumont, 363- 
2º andar - Centro, Belo 
Horizonte - MG, 30160-
040 

02 

PAE 

Prédio sede da 
Prefeitura de Belo 
Horizonte 

Av. Afonso Pena 1212, 2º 
andar – Centro – Belo 
Horizonte – MG, 30.130-

01 
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908 

PAE PRODABEL S/A 

 Av. Presidente Carlos 
Luz, 1275 - Caiçaras, 
Belo Horizonte – MG, 
31.230.000 

01 

PAE 
Hospital Municipal 
Odilon Behrens 

Rua Formiga, 50 - 
Lagoinha, Belo Horizonte 
- MG, 31210-780 

03 

PAE 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

 Av. Afonso Pena, 2336 
Sobre Loja – Funcionários 
– Belo Horizonte – MG 

01 

PAE 

Empresa de 
Transportes e 
Trânsito de Belo 
Horizonte S/A - 
BHTRANS 

Engenheiro Carlos 
Goulart, 900 - Buritis – 
Belo Horizonte – MG, 
30.455-902 

01 

PAE 

Empresa de 
Transportes e 
Trânsito de Belo 
Horizonte S/A - 
BHTRANS 

Av. Nossa Senhora de 
Fátima, 1700 – Carlos 

Prates – Belo Horizonte – 
MG, 30710-650 

01 

 

 

 

 

RELAÇÃO DE POSTOS DE ATENDIMENTO BANCÁRIO (PAB) 

 

TIPO Posto Endereço 
Quanti
dade 

PAB BH Resolve 

 Av. Santos Dumont, 363 
– 2º andar - Centro, Belo 
Horizonte - MG, 30160-
040 

01 

PAB 

Empresa de 
Transportes e 
Trânsito de Belo 
Horizonte S/A – 
BHTRANS 

Engenheiro Carlos 
Goulart, 900 – Prédio 3 
(três) - Buritis – Belo 
Horizonte – MG, 30.455-
902  

01 

 

Além dos dois PABs acima, após solicitação do MBH e anuência do Banco Bradesco S.A, foi 

instalado mais um posto na Prodabel S.A. situada na Avenida Presidente Carlos Luz, n° 1275, 

Caiçaras, Belo Horizonte/MG, CEP 31.230-000. 

  

b) Caso os atuais bancos com estruturas nas dependências municipais não se lograrem 

vencedores do certame, está correto o entendimento de que as referidas estruturas serão retiradas 

até o início da prestação de serviços pelo banco vencedor? 

Resposta 

Sim, está correto o entendimento. 

 

 c) Está correto o entendimento de que o prazo para a instalação das novas estruturas bancárias 

pelo banco vencedor contar-se-á a partir da efetiva disponibilização do espaço? 

Resposta 

Sim, está correto o entendimento. 
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Pergunta 20 

O subitem 5.4 do Anexo I menciona que a Contratante poderá solicitar a instalação de Postos de 

Atendimento Eletrônico (PAE) adicionais, em caráter excepcional e por tempo determinado além 

dos descritos no Anexo V. Sobre isso, questionamos: 

  

a) Está correto o entendimento de que a instalação dessas estruturas adicionais também será sem 

ônus à Contratada? 

Resposta 

A Contratada não terá que remunerar o Município pela permissão de uso do espaço público. No 

entanto, as despesas em relação às possíveis novas instalações será da Contratada. 

Cabe esclarecer a instalação somente será concretizada no caso de comum acordo entre as partes. 

  

b) Está correto o entendimento de que a instalação de estruturas adicionais será feita em comum 

acordo entre as partes? 

Resposta 

Sim, está correto o entendimento. 

  

 

Pergunta 21 

O subitem 6.1 do Anexo I menciona que a instituição financeira contratada terá exclusividade na 

instalação de Postos de Atendimento Eletrônico (PAE) em imóveis ocupados pelo Município, à 

exceção dos postos localizados na unidade do BH Resolve. 

  

Solicitamos esclarecer: 

  

a) Qual o motivo da exceção de exclusividade de espaço ao banco vencedor nas dependências do 

BH Resolve? 

Resposta 

No BH Resolve há atendimento ao contribuinte não sendo caracterizado um espaço destinado às 

rotinas laborais dos servidores. 

Neste atendimento, por vezes, existe a necessidade de emissões de Documento de Recolhimento 

e Arrecadação – DRAM, que podem ser recolhidos nos bancos credenciados para prestação de 

serviços de arrecadação de tributos e demais receitas do MBH (disciplinados 

pela Portaria Normativa SMF n° 12/2017 e alterações posteriores).  

Assim, a instalação de Posto de Atendimento Eletrônico (PAE) de outros bancos no BH Resolve, 

a depender do interesse da administração municipal, busca melhor atendimento ao contribuinte.  

 

b) De modo geral, quais estruturas de quais bancos e em quais endereços serão mantidas após o 

início dos serviços pelo banco vencedor deste certame? 

Resposta 

A exceção para instalação de PAE de outros bancos só poderá acontecer no BH Resolve.  

De acordo com o anexo V do Edital, o banco vencedor do certame deverá instalar os PAEs nos 

seguintes endereços: 
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Tipo Posto Endereço 

Quanti

dade 

de 

Caixas 

PAE BH RESOLVE 

Avenida Santos Dumont, n° 363- 2º 

andar - Centro, Belo Horizonte - 

MG, CEP 30.160-040 

02 

PAE 

Prédio sede da 

Prefeitura de Belo 

Horizonte 

Avenida Afonso Pena, n° 1212, 2º 

andar – Centro, Belo Horizonte – 

MG, CEP 30.130-908 

01 

PAE PRODABEL S/A 

Avenida Presidente Carlos Luz, n° 

1275 - Caiçaras, Belo Horizonte – 

MG, CEP 31.230-000 

01 

PAE 

Hospital 

Municipal Odilon 

Behrens 

Rua Formiga, n° 50 - Lagoinha, 

Belo Horizonte - MG, CEP 31.210-

780 

03 

PAE 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

Av. Afonso Pena, n° 2.336 Sobre 

Loja – Funcionários – Belo 

Horizonte – MG, CEP 30.130-012 

01 

PAE 

Empresa de 

Transportes e 

Trânsito de Belo 

Horizonte S/A - 

BHTRANS 

Avenida Engenheiro Carlos 

Goulart, n° 900 - Buritis – Belo 

Horizonte – MG, CEP 30.455-902 01 

PAE 

Empresa de 

Transportes e 

Trânsito de Belo 

Horizonte S/A - 

BHTRANS 

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 

n° 1700 – Carlos Prates – Belo 

Horizonte – MG, CEP 30.710-650 01 

  

Pergunta 22 

SISTEMA DE PAGAMENTO 

O subitem 9.3 do Anexo II menciona que a instituição financeira deverá fornecer um meio de 

comunicação de dados seguro, que suporte as informações do Sistema de Pagamento de Pessoal, 

trafegando tanto arquivos de remessa quanto arquivos de retorno, devendo ser compatível com as 

tecnologias utilizadas pela Prodabel e garantindo os pilares fundamentais da segurança: 

confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. 

  

Sobre essa obrigação, tendo em vista que o próprio edital já fixa o layout FEBRABAN padrão 

CNAB 240, está correto o entendimento de que a Prodabel adotará esse padrão? 

  

Havendo especificidades, favor compartilhá-las para análise técnica. 

Resposta 

O entendimento está correto. 

 

 

Pergunta 23 

COMERCIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

O Banco vencedor da licitação será a única instituição financeira a prestar o serviço de 

pagamento da Folha, e a possuir instalações físicas (Agência/PAB/caixa eletrônico) e promover 

ações/campanhas para venda/comercialização de produtos financeiros aos servidores nas 

dependências da Administração Pública, durante toda a vigência do contrato? 

Resposta 

Não há previsão de instalação de PAB no Edital. 



 

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO 

   14 

 

 

 

Quanto à instalação de PAE, está correto o entendimento de que a instituição vencedora será a 

única a possuir instalações físicas nas dependências do MBH, conforme endereços listados no 

anexo V do Edital. A exclusividade não se aplica ao BH Resolve pelos motivos expostos na 

resposta 21, letra a. 

 

Quanto à promover ações/campanhas para venda/comercialização de produtos financeiros aos 

servidores, de acordo com a cláusula 5.10 do anexo XVI do Edital, a instituição contratada será a 

única que poderá realizar propaganda e comercialização de serviços/produtos nas dependências 

do Município e demais entes das administrações direta, indireta, autárquica, fundacional e de 

empresas dependentes durante o prazo do contrato. 

  

Pergunta 24 

DECLARAÇÃO DA LEI ORGÂNICA 

O edital exige que o banco vencedor da licitação apresente declaração do art. 49- da Lei 

Orgânica do Município de Belo Horizonte. 

  

Considerando que as instituições participantes da presente licitação são Sociedades Anônimas 

com um extenso rol de funcionários, sócios e acionistas, está correto o entendimento de que 

apresentação da referida declaração deverá levar em consideração apenas os colaboradores que 

irão atuar diretamente na presente prestação do serviço? 

Resposta 

A declaração deverá respeitar o disposto no art. 49 da Lei Orgânica do Município. 

 

Pergunta 25 

Alguns dos questionamentos formulados acima interferem na redação de alguns itens na minuta 

contratual. Solicitamos a adequação desses itens. 

Resposta 

O Município considera que as respostas prestadas não alteram o edital, portanto não há que se 

falar em adequação desses itens. 

 

 

Pergunta 26  

A referida licitação e seu respectivo edital foram publicados, com, pelo menos, 08 (oito) dias 

úteis de antecedência da data de abertura dos envelopes, respeitando o prazo legal previsto no 

art. 4º, inciso V da Lei 10.520/02? 

Resposta 

A licitação foi publicada no Diário Oficial do Município do dia 10/06/2021, portanto, com 

antecedência superior ao prazo legal previsto no inciso V, do art. 4º da Lei 10.520/02. 

 

 

Pergunta 27 

Houve alguma alteração/aditamento ao Edital após sua publicação? Em caso positivo, 

solicitamos disponibilizar cópia para consulta. 

Resposta 

Não houve alteração/ aditamento ao Edital após sua publicação. 
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Pergunta 28 

Houve apresentação de impugnação e/ou pedido de esclarecimentos por algum interessado? Em 

caso positivo, solicitamos disponibilizar cópia para consulta. 

Resposta 

Não houve apresentação de impugnação ao Edital, mas foram enviados vários pedidos de 

esclarecimentos de interessados. 

Todos os pedidos de esclarecimentos e respostas foram disponibilizadas no site do MBH para 

conhecimento dos interessados (prefeitura.pbh.gov.br/fazenda/licitacao/pregao-presencial-001-

2021). 

 

 

 

Pregoeiro 

http://prefeitura.pbh.gov.br/fazenda/licitacao/pregao-presencial-001-2021
http://prefeitura.pbh.gov.br/fazenda/licitacao/pregao-presencial-001-2021

