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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE – CONSAMU - CNPJ 17.420.047/0001-07 

COMUNICADO DE ESCLARECIMENTO 03 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2019 – ESCLARECIMENTOS  

Objeto: “CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PÚBLICA OU PRIVADA, AUTORIZADA PELO 

BANCO CENTRAL DO BRASIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE (I) PROCESSAMENTO 

DE CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERADA PELO CONSAMU, (II) 

PAGAMENTO A FORNECEDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS”, por intermédio da Pregoeira, transcreve 

e esclarece as dúvidas de licitantes, à saber: 

 
INÍCIO DOS SERVIÇOS 
01) Considerando que, em resposta ao pedido de esclarecimentos n 01 do Itaú Unibanco S/A, o 
CONSAMU afirmou que o prazo para início da prestação de serviços ocorrerá através da elaboração de 
cronograma a ser definido entre a CONSAMU e CONTRATADA, indagamos: 
 
a) Está correto o entendimento de que o subitem 7.1 da minuta contratual (que o menciona o prazo 
de 20 dias úteis da publicação do extrato para abertura das contas) deverá ser desconsiderado? 
 
b) Solicitamos a exclusão do subitem 7.1 da minuta contratual. 
 
Resposta: SIM. Será retificado item. 
 
 
CONSIGNADO 
02) Será concedido a licitante vencedora a opção para ofertar sem exclusividade, a linha de mútuo aos 
servidores/funcionários denominada “empréstimos consignados”, através da celebração de 
contrato/convênio especifico. Diante desta possibilidade questionamos: O CONSAMU possui 
legislação especifica para concessão de empréstimos consignado ou utiliza a legislação federal que 
regulamenta esta modalidade de empréstimo com desconto na folha de pagamento dos seus 
servidores/funcionários? 
 
Resposta: Será adotada a legislação federal que regulamenta a consignação em folha de pagamento. 
 
DEMAIS QUESTIONAMENTOS 
03) 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: SIM 
 
04) Houve alguma alteração/aditamento ao Edital após sua publicação? Em caso positivo, solicitamos 
disponibilizar cópia para consulta. 
Resposta: Todas as alterações/retificações podem ser consultadas no site: 
www.consamu.com.br/pregao 
 
05) Houve apresentação de impugnação e/ou pedido de esclarecimentos por algum interessado? Em 

http://@consamu.com.br
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caso positivo, solicitamos disponibilizar cópia para consulta. 
Resposta: Todas as alterações/retificações podem ser consultadas no site: 
www.consamu.com.br/pregao 
  

 
Cascavel/PR, 22 de maio de 2019. 

 
 

Cristiane Rosa Ribeiro 
Pregoeira 
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