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1 

Dúvida:  
Junto aos itens relacionados na RFP, por diversas vezes é citada a sigla “PBMS”, de maneira que pedimos esclarecer qual o significado da 
mesma? 
 
Esclarecimento:   
 
O “PBMS” é um código interno utilizado pelo Banco para identificar os diversos tipos de serviços prestados pelos fornecedores. 
 

2 

Dúvida:  
Item 2.1. 
Sabemos que em uma relação comercial a premissa é que ambas as partes tenham resultados positivos, onde a CONTRATANTE busca a 
qualidade esperada no objeto de sua requisição, bem como a CONTRATADA no resultado positivos na balança econômico-financeira. 
Tendo essa premissa como base em nossas relações comerciais, sejam elas públicas ou privadas, gostaríamos de apontar e pedir a melhor 
avaliação nos subitens de 2.1.2.1. a 2.1.2.17, onde, entendemos não haver limite para a relação sobre chamados ora denominados como 
improdutivos, de maneira a ensejar em um custo elevado e sem limite para a CONTRATADA, dito isso, perguntamos se nosso 
entendimento pode ser levado em conta para a revisão destes pontos? 
 
Esclarecimento:  
 
A contratação é feita pelo valor mensal de cada equipamento independente da quantidade de visitas, sendo as mesmas produtivas ou não.  
 
 

3 

Dúvida:  
Item 2.1.3.2. 
Na regra estabelecida neste item fala-se em “valor residual”, gostaríamos de esclarecermos do que se trata e como podemos determinar tal 
valor? Também neste item é citado sobre o “valor de aquisição”, este valor é o valor referenciado no edital? 
 
Esclarecimento:  
 
O valor de aquisição é inserido no cadastro do bem e equivale ao valor de compra do equipamento (contrato de compra e aditivos). 
 
O valor residual é o valor contábil do equipamento (valor de compra menos a depreciação). 
 
Estas informações são fornecidas pelo CONTRATANTE sempre que requisitado ou pode ser acordado o envio mensal das mesmas. 
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4 

Dúvida:  
Item 2.4.5. 
A complexidade de um reparo advindo de um vandalismo não pode ser atrelado a um percentual de valor sobre a aquisição, portanto, de 
longe o prazo estipulado está justo, por exemplo; atualmente nos encontramos com muitos furtos de painéis onde os meliantes arrancam 
puxando cabos, estourando conectores, entre outras avarias, este é um exemplo de alta complexidade que pode ficar nos 10% e os três 
dias são insuficientes para a solução dos danos, seria mais adequado 7 dias para o item 2.4.5.1 e 10 dias úteis para o item 2.4.5.2, nosso 
entendimento está correto? 
 
Esclarecimento:  
 
O percentual de 10% do valor do equipamento foi estabelecido para que se diferencie vandalismos de diferentes complexidades e se dê os 
prazos adequados aos mesmos. 
 
Na visão cliente, um TAA que tenha a leitora de cartões inoperantes por 07 (sete) dias úteis, como proposto acima, teria um impacto muito 
grande no seu tempo de atendimento. 
 
Por isso, os prazos foram estabelecidos de forma a prestar o melhor atendimento ao cliente e com prazo necessário ao fornecedor. 
 
A logística para a reposição de peças de vandalismo é por conta da CONTRATADA. 
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Dúvida:  
Item 5.3. 
Na interpretação o cálculo da quantidade de horas disponíveis está diretamente ligada à janela de período de horário de uma criticidade, a 
qual não reflete a quantidade correta das horas em que um terminal está disponível para os clientes do banco. Um atendimento de 
qualidade para a CONTRATADA permite que terminais de agências, por exemplo, fiquem disponíveis até 22hs de cada dia e não somente 
no período de horário de uma criticidade, outro exemplo, pontos externos, muitos ficam disponível 24 horas e não somente no período de 
horário de uma criticidade. Por essa razão utilizar o período de horário de uma criticidade, está totalmente em desacordo com a real 
disponibilidade do terminal. Por que o banco não utiliza a grade de horário para calcular a disponibilidade a partir do local/ponto instalado? 
 
Esclarecimento:  
 
A disponibilidade do contrato de manutenção está vinculada ao horário da criticidade e não ao horário em que o TAA está disponível para o 
cliente. 
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Há que se pensar que este contrato é de assistência técnica e a disponibilidade prevista nele é da ordem de serviço. 
 
Para os TAAs instalados em SAA, o atendimento só pode ser realizado em horário coincidente com o dos funcionários e para os TAA 
instalados em pontos externo, o atendimento só pode ser realizado em horários coincidentes com a empresa de transporte de valores. 
 
Neste sentido, não podemos cobrar da empresa contratada para a assistência técnica o tempo decorrido em horários em que não há 
possibilidade de atendimento. 
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Dúvida:  
Item 5.3.1.1.1. 
Multa não pode gerar um desequilíbrio econômico-financeiro na execução do contrato, as multas devem estar e somente estar para uma 
penalização, e assim guardar e proteger a saúde financeira do contrato e não ajudar para o desequilíbrio desta relação, portanto vemos 
inúmeras contratações, pública e privada, que as limitam a 5% do valor. Porque o banco apresenta a tabela de até 20%? Poderia pelo 
princípio acima rever? 
 
Esclarecimento:  
 
Os percentuais estabelecidos correspondem ao redutor pela aplicação do NMSE (Nível Mínimo do Serviço Exigido) e incidem sobre o valor 
específico do serviço realizado em atraso. Via de regra, o redutor de 20% corresponde a um atraso de 100% no prazo contratado.  
 
 
 

  
 


