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RESPOSTA À ESCLARECIMENTO 
 

 
RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO  

 
 
Banco Bradesco S.A 
 
 
 

Agradecemos o interesse do Banco Bradesco S.A em participar do 
certame, conforme externado pelo pedido de esclarecimentos, referente ao 
PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, que tem por objeto a contratação de instituição 
pública ou privada, para operacionalização de folha de pagamentos dos servidores 
da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, em caráter de exclusividade, 
conforme especificações e exigências constantes no Termo de Referência, a ser 
realizado no dia 17 de maio de 2021. 

 
O pedido de esclarecimento apresentando é próprio, regular e 

tempestivo. Sem maiores delongas, vamos responder os questionamentos. 
 

PERGUNTAS: 
 

1) Considerando a resposta dada para a pergunta número 4, 
a mesma apresenta divergência quanto ao número de 
servidores informado por categoria e quanto ao número 
informado por faixa salarial, haja vista que uma informa o total 
de 1.025 servidores e a outra 996 servidores. Diante disso,  
pedimos confirmar nosso entendimento de que o total de 
servidores licitado é 996 uma vez que somada a pirâmide por 
categoria , a mesma totaliza 995 servidores. 
 
2) Para atendimento das exigências do Edital, é correto 
afirmar que durante o prazo de vigência contratual, a estrutura 
de atendimento a ser provida pelo vencedor do certame pode 
ser uma agência ou posto de atendimento bancário sem 
exigência de guichê de caixa situados no Município com 
capacidade de atender plenamente os servidores? 

RESPOSTAS: 
 

1) Conforme analisado nos informativos emitidos pelo sistema (ERP) utilizado pela 
prefeitura municipal de São Simão-GO, verificamos que o número de servidores 
totaliza 996. 

 
2) As licitantes que já tem Agência bancária não precisam se preocupar, pois já 
estão cumprindo o que o Edital requer (caso do Banco do Brasil, CAIXA, ITAU, 
BRADESCO, SICOOB, SICREDI). 



 

ESTADO DE GOIÁS 

Prefeitura Municipal de São Simão 

 

2 
 

 
Por outro lado, as outras instituições bancárias, como por exemplo o Santander, 
deverão instalar preferencialmente uma agência. Caso não seja possível, será 
aceito um PAB, como dito no Edital, no prazo de até 90 (noventa) dias. 
 
 

 
Esses eram os esclarecimentos a serem realizados. 
 
Desde já renovamos nossos votos de estima e consideração. 
 
São Simão-Goiás, 14 de maio de 2021. 

 
 

Gracielle Souza Pereira 
Presidente da CPL 

 


