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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 

Nos termos do ítem “4” do Pregão em referência, apresentamos o seguinte pedido. 

Considerando o disposto no ítem 2.1.2 do Edital: 

"... a prova de vida deverá"... (imperativo); 

 Considerando o disposto no ítem 4.2 do ítem Manual Operacional de Prova de Vida: 

  "... Quando não for possível a efetivação da Prova de Vida pelo 

autoatendimento, a instituição financeira fará o atendimento presencial." (faculdade); 

Considerando que a interpretação do Edital deve ser sistêmica, para que não haja 

divergência de interpretação. 

  

Solicitamos: 

 Que a redação do ítem 2.1.2 do Edital seja retificada para: 

 

“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, 

preferencialmente, 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.” 

  

Que a redação do ítem 4.2 do do Anexo III - Manual de Procedimentos Operacionais da 

Prova de Vida seja retificada para: 

  

“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, preferencialmente, 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.” 

  

 

 

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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Que a redação do ítem 1.1.2 do Anexo XVI – Minuta do Contrato seja retificada para: 

 

“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, preferencialmente, 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.” 

 

Resposta:  

Entendemos ser desnecessária a alteração sugerida, considerando que a redação já prevê a 

exceção para a realização da Prova de Vida de forma presencial, conforme destacado 

abaixo: 

 

"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." 

 

 

 

 

Pregoeiro 


