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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 

Favor informar nome e CNPJ dos órgãos e entidades da administração direta e indireta que fazem parte 

do processamento da folha de pagamento. 

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 

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 21.835.111/0001-98 

EMPRESA MUNICIPAL DE 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.  

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 02 

Os pensionistas, aposentados, servidores inativos são pagos diretamente pela entidade pública 

contratante ou por algum Instituto de Previdência? 

Resposta:  

Os pensionistas, aposentados, servidores inativos são pagos pelo Fundo Financeiro (FUFIN) e pelo 

Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos de Belo Horizonte 

(BHPrev), que possuem CNPJ próprios. 

 

 

PERGUNTA 03 

A entidade licitante tem legitimidade jurídica para licitar em nome dos demais órgãos e entidades da 

administração direta e indireta que processarão sua folha de pagamento com a instituição financeira 

vencedora? 

Resposta:  

Sim, de acordo o disposto no artigo 48 da Lei Municipal n° 11.095/2017, regulamentada pelos incisos 

VIII e IX do Decreto 16.739/2017, o Município de Belo Horizonte tem legitimidade jurídica para a 

licitação em nome da administração indireta. 

 

 

PERGUNTA 04 

Caso haja mais de um CNPJ abrangido no procedimento licitatório, pedimos informar se será firmado 

um contrato único de prestação de serviços ou será formalizado um contrato para cada entidade. 

Resposta:  

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

 

 

PERGUNTA 05 

Está correto o entendimento de que o pagamento do valor correspondente à proposta vencedora da 

Licitação ocorrerá mediante crédito em conta mantida pela entidade licitante em Banco Público?  

Resposta:  

Sim, está correto, o pagamento ocorrerá em banco público (oficial). 

 

Havendo mais de um CNPJ abrangido no procedimento licitatório, o valor correspondente à Proposta 

Vencedora da Licitação a ser pago pela entidade contratada será desembolsado de modo direto e integral 

para a entidade licitante ou de forma segregada e proporcional para cada entidade abrangida pelo objeto 

da licitação? Caso o pagamento seja realizado de forma segregada e proporcional, pedimos informar 

qual(is) critério(s) será(ão) adotado(s). 

Resposta:  

O pagamento deverá ser realizado de forma direta e integral à entidade licitante (Município de Belo 

Horizonte - 18.715.383/0001-40), conforme disposto no item no item 17.1 do Edital do Pregão 

Presencial nº 001/2021. 

 

 

PERGUNTA 06 

Está correto que o processamento da folha de pagamento será executado em caráter de exclusividade 

pela instituição financeira contratada? 

Resposta:  

O entendimento está correto. 
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PERGUNTA 07 

Está correto o entendimento que, durante o prazo do contrato, apenas a contratada para processar a folha 

de pagamentos poderá manter/instalar quaisquer dependências bancárias de atendimento, autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil, nos imóveis ocupados pela(s) Contratante(s)? 

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.  

  

 

PERGUNTA 08 

Está correto que durante o prazo do contrato apenas a contratada para processar a folha de pagamento 

poderá realizar propaganda, divulgação e venda de produtos bancários nos imóveis ocupados pela(s) 

Contratante(s)? 

Resposta:  

De acordo com a cláusula 5.10 do anexo XVI do Edital, incluída para viabilizar a comunicação do 

banco vencedor do certame com os servidores, informamos que 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 09 

Considerando a complexidade dos procedimentos para abertura de contas bancárias e necessidade de 

troca de informações entre a(s) Contratante(s) e a Contratada pedimos informar se a(s) entidade(s) 

envolvida(s) no processo dispõe(m) da(s) informações abaixo, bem como se as mesmas serão 

disponibilizadas com a futura contratada e em qual prazo serão disponibilizadas: 

i)Nome completo ii) Número de CPF e RG; iii) Data de Nascimento; iv) Sexo; v) Nacionalidade; vi) 

Naturalidade; vii) Endereço residencial completo, inclusive CEP; viii) Telefone com DDD; ix) Código 

da Profissão; x) Renda mensal; xi) Nome completo da Mãe; 

Resposta:  

Nos termos do item 7.1 do Anexo do Edital, as referidas informações serão disponibilizadas em até 10 

dias úteis após a assinatura do contrato. 

 

 

PERGUNTA 10 

Favor disponibilizar a pirâmide salarial envolvida no objeto licitado. 

Resposta:  

Disponibilizado no Anexo IV do Edital. 

 

 

PERGUNTA 11 

Em relação à pirâmide salarial, em razão da necessidade de critérios objetivos para formulação de 

proposta, favor informar:  

a) qual a quantidade de CPFs envolvida no presente processo de folha de pagamento?; 

Resposta:  

A quantidade de CPFs são 66.467. 
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O MBH possui 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) qual a quantidade de matrículas envolvidas no presente processo de folha de pagamento?;  

Resposta:  

A quantidade de matrículas envolvidas na licitação é de 70.396. Existem mais matrículas do que CPF,s 

porque no MBH existem profissionais que atuam em mais de cargo, sendo professores, profissionais de 

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

 

c) favor diferenciar a quantidade de servidores por vínculos mantidos pelo entidade licitante, por 

exemplo: comissionados, efetivos, inativos, pensionistas, estagiários, temporários e bolsistas. 

Resposta:  

Segue anexo o QUADRO PRESENTE NA PIRÂMIDE SALARIAL. 

 

 

PERGUNTA 12 

Considerando que o site da Secretaria do Tesouro Nacional - STN disponibiliza um painel onde 

apresenta uma simulação da situação fiscal dos entes subnacionais a respeito de sua elegibilidade para 

obtenção de operação de crédito. Pergunta-se: esta entidade pública possui seus dados e informações 

contábeis atualizados junto à STN, com a respectiva atribuição de seu Rating ? Caso não os tenha, qual 

é a providência que essa entidade pública tomará para obtenção de seu Rating atualizado? 

Resposta:  

Acreditamos que a pergunta esteja relacionada à Capacidade de Pagamentos - CAPAG /STN, apurada a 

partir da metodologia de cálculo descrita na Portaria MF nº 501/2017, que 

determina o rating dos entes federativos a respeito de sua elegibilidade para obtenção de operação de cré

dito. O painel pode ser acessado por meio do link abaixo: 

https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/capacidade-de-pagamento-capag 

 

 

PERGUNTA 13 

Para viabilizar a Implantação da Folha de Pagamento é requerida a abertura das contas correntes de 

titularidade dos CNPJ correspondentes às entidades públicas pagadoras, bem como a estruturação do 

acesso ao canal Internet Banking Pessoa Jurídica, pelo qual trafegará/trafegarão o(s) arquivo(s) do(s) 

convênio(s) de Folha da(s) entidade(s) pública(s). Desta forma, podemos considerar que na assinatura 

do contrato da licitação a(s) entidade(s) pública(s) se compromete(m) a entregar a documentação 

requerida para abertura das mencionadas contas correntes em até 5 (cinco) dias da assinatura do contrato 

e na sequência da abertura formalizar a contratação do canal Internet Banking Pessoa Jurídica? 

Resposta:  

Sim, podemos considerar que 5 dias úteis são suficientes. 

 

 

PERGUNTA 14 

Considerando que para viabilização do acesso do cliente e seus usuários máster(es) e/ou secundário(s) 

no Internet Banking de instituição financeira é responsabilidade das entidades abrangidas na licitação a 

realização do 1.º cadastro (definição dos usuários Masteres, Secundários, geração, emissão e assinatura 

do termo pelos responsáveis com poderes), bem como envio do Termo ao Atendimento Empresarial, 

indagamos se está correto o entendimento de que em até 1 (um) dia após abertura da conta corrente, tal 

providência será realizada pelas entidades abrangidas na licitação, inclusive em relação a eventuais 

autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas, se houver e estiverem 

abrangidas no processo? 

https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/capacidade-de-pagamento-capag
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Resposta:  

Entendemos que 1 (um) dia é insuficiente para esta atividade. É necessário considerar as agendas dos 

agentes políticos envolvidos, bem como a situação de Pandemia da Covid-19 com parte das equipes em 

regime de teletrabalho. Devemos considerar 3 dias úteis. Lembramos que os preparativos para a 

implantação do sistema de pagamentos do Município terão duração de 75 dias, tempo suficiente para 

regularização das contas origem/pagadoras e demais providências necessárias para início dos testes, 

como, por exemplo, a abertura das contas salário. 

 

 

PERGUNTA 15 

A entidade licitante está ciente de que o atraso na abertura das contas correntes das entidades públicas 

pagadoras e a contratação do Internet Banking Pessoa Jurídica impactam no prazo de Implantação da 

Folha de Pagamento e que o não atendimento dos prazos poderá ensejar atrasos no início dos serviços e, 

por consequência, impactos negativos na equação econômico financeira do contrato? 

Resposta:  

Estamos cientes que qualquer atraso poderá ensejar impactos negativos na equação econômico 

financeira do contrato, mas considerando o cronograma disposto no item 2 do anexo 1 – Projeto Básico 

do Edital do Pregão Presencial nº 001/2021, teremos 75 dias para finalizar todos os procedimentos. 

Atuaremos de maneira a antecipar os procedimentos para abertura das contas pagadoras.  

 

 

PERGUNTA 16 

Tendo em vista que os pagamentos dos salários e benefícios, nos termos da Resolução 3402, do CMN-

Bacen, deverão ocorrer por meio de crédito em conta salário, aderentes portanto às normas do Banco 

Central do Brasil, e que a abertura/movimentação da conta corrente é uma opção do servidor, todas as 

passagens do Edital e da minuta de contrato que mencionam que os créditos salariais e os benefícios 

serão pagos por conta corrente devem ser interpretados como crédito em conta salário? Sendo 

confirmado que se trata de conta salário, serão assegurados aos beneficiários dos créditos apenas as 

gratuidades previstas na Circular BACEN nº 3.338/06 (conta salário) e na Resolução CMN nº 3.919/10 

(conta corrente). 

Resposta:  

Primeiramente, existem casos em que o depósito deverá ser realizado diretamente em conta corrente, 

tais como servidores exonerados e pensionistas, nos termos dos itens 4.1.2 e 4.1.3 do anexo II do Edital.  

 

Em segundo lugar, de acordo com anexo I, a primeira parte do subitem 1.1.1.2 do Projeto Básico onde 

se lê: “Considera se crédito para fins de folha, aqueles depositados em conta salário (...)”, informamos 

que está correto o entendimento de que as referidas contas serão as indicadas na Resolução 3402/06 com 

as gratuidades descritas na Circular 3338/06. 

 

Entretanto, 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. 
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PERGUNTA 17 

Está correto o entendimento de que os documentos poderão ser apresentados sem rubricas, sem 

numeração e sem apresentação de índice/sumário? 

Resposta:  

Não há no edital exigência para que a documentação de habilitação seja rubricada, numerada ou 

apresentada com índice/sumário. No entanto, para a segurança do próprio licitante, melhor organização 

da documentação, facilitando a análise pelo pregoeiro e equipe de apoio, é desejável que a 

documentação seja apresentada  com essas características. Nada impede também que o pregoeiro peça 

que essas providências sejam tomadas durante a sessão pública.  

O mesmo ocorre com a proposta da empresa que nos termos do item 9.1 do edital deverá ter suas 

páginas numeradas e rubricadas, dentre outras exigências, porém já com a ressalva de que se tais falhas 

não impedirem a exata compreensão da proposta, não ocorre a desclassificação da empresa. 

Na avaliação dessas eventuais ocorrências deverá ser considerado ainda o disposto no item 20.7 do 

instrumento convocatório, bem como os princípios basilares da licitação. Neste caso, em especial o da 

razoabilidade. 

 

 

PERGUNTA 18 

Considerando que as isenções tarifárias previstas na Res. 3424/06 findou em 31/12/2011, está correto o 

entendimento de que a gratuidade a ser concedida aos servidores da entidade contratante são aquelas 

previstas na Circular BACEN nº 3.338/06 (conta salário) e na Resolução CMN nº 3.919/10 (conta 

corrente)? 

Resposta:  

O entendimento está correto. 

 

 

PERGUNTA 19 

Considerando o disposto na cláusula 4.1.3 da minuta contratual, em especial à eventual exiguidade de 

prazo para corrigir as irregularidades apontadas pela Prefeitura em relação à prestação dos serviços, 

pedimos esclarecer a possibilidade de alteraram a exigência de “imediata” para “prazo razoável”, a ser 

definido entre as partes a depender da gravidade da ocorrência. 

Resposta:  

O cronograma da folha de pagamentos também é exíguo, por consequência, as providências para 

correção de eventuais irregularidades devem ser tomadas imediatamente. Não obstante, a conclusão das 

providências poderá ser realizada em prazo razoável, a ser definido entre as partes a depender da 

gravidade da ocorrência, sem que haja prejuízo para nenhuma delas. 

 

 

 

 

 

Pregoeiro 


