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PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 01 
 
1) Com relação à obrigação disposta no item 3.5.3.2.3.2. do Termo de Referência anexo 
ao Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2022, poderiam esclarecer se os números dos 
telefones de atendimento gratuito para suporte às embaixadas deverão ser 
disponibilizados apenas no Brasil ou se deverá também ser disponibilizado um número 
gratuito em cada um dos países em que o Brasil possua embaixadas ou postos? Ainda, 
o horário do atendimento telefônico deverá respeitar o horário comercial e dias úteis 
apenas no Brasil? 
Observo, a princípio, que o item 3.5.3.2.3.2 é referente ao serviço de manutenção de 
contas particulares em dólares americanos e, portanto, não se refere a atendimento 
telefônico para suporte às embaixadas. 
 
Ademais, esclareço as exigências do Termo de Referências relativas ao atendimento 
telefônico/eletrônico, por tipo de serviço, conforme segue: 
 
3.5.2.(ii) Manutenção de contas institucionais em dólares norte-americanos: Os 
números de atendimento telefônico podem ser mantidos no Brasil ou nos EUA, e o 
serviço de atendimento deverá ser disponibilizado em horário comercial. 
 
3.5.3.(iii) manutenção de contas particulares em dólares norte-americanos: Espera-se 
que a instituição bancária mantenha SAC ou atendimento eletrônico gratuito para as 
demandas dos correntistas, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas, nos 7 (sete) 
dias da semana, durante todo o prazo de vigência do contrato. Os números de 
atendimento telefônico podem ser mantidos no Brasil ou nos EUA. 
  
2) A cláusula 9.1.2. do Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2022 determina que o licitante 
declarado vencedor deverá apresentar uma planilha de custos e precificação/formação 
de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor, conforme modelo anexo ao Edital 
do Pregão Eletrônico nº 02/2022 em questão. As cláusulas 7.2. e 7.3. do Edital em 
questão também mencionam como um anexo do Edital. Considerando que não foi 
identificado tal modelo de planilha, poderiam esclarecer a qual documento tal modelo 
se refere? 
 
O modelo de proposta consta do documento “Informações para o dimensionamento de 
proposta”, disponível como anexo do edital no sistema Comprasnet.  



 
 3) Podemos entender que a “manutenção de contas particulares em dólar norte 
americano” mencionada no item 3.5.3 do Termo de Referência, corresponde ao objeto 
do Edital Credenciamento 01/2021 e que o licitante vencedor se credenciará para fins 
dos serviços de manutenção das contas no Pregão Eletrônico nº 02/2022? 
Questionamos isso uma vez que o Edital de Credenciamento se encontra encerrado. 
  
O Credenciamento nº 01/2021 não foi encerrado. O procedimento permanece aberto, 
visto que o Credenciamento é não exclusivo, ou seja, poderão ser credenciadas tantas 
quantas instituições bancárias se interessarem e cumprirem os requisitos previstos em 
edital. 
 
4) Considerando que o item 3.5.3.1.4. do Termo de Referência estabelece o envio de um 
Plano de Ação e que a solicitação é direcionada ao “contratado” e que não está claro em 
qual momento o Plano de Ação deve ser encaminhado, pedimos que indiquem quando 
este documento deve ser apresentado. 
 

O Plano de Ação a que se refere o item 3.5.3.1.4 deve ser enviado dentro do prazo 
previsto no item 7.2 do Termo de Referência, que dispõe que “os serviços serão iniciados 
120 dias após a assinatura do contrato. ” 
 

1. No tocante aos atestados que o Licitante deverá apresentar para cumprir com o 
requisito de capacidade técnica para habilitação, conforme previsto no item 8.11.1. do 
Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2022, gostaríamos de esclarecer os seguintes pontos: 

(i)            Para fins dos atestados requisitados no item 8.11.1.1.5, que determina que o 
Licitante deve apresentar um atestado que comprove a manutenção de 3.000 contas 
mantidas por pessoas físicas em dólares norte-americanos e em praça comercial idônea, 
pelo período de 3 (três) anos, dado que a maioria dos clientes pessoas físicas que 
possuem tais contas em dólares são estrangeiros e, portanto, podem não compreender 
que a apresentação de atestados é uma prática local dentro do processo de licitação 
brasileiro, essa exigência poderia ser cumprida através da apresentação de relatórios 
gerenciais auditados e/ou documentos emitidos por empresa de auditoria 
independente? Alternativamente, seria possível cumprir com tal requisito mediante a 
apresentação de um atestado emitido pelo próprio Licitante (ou por uma entidade 
afiliada ou outra empresa do grupo)? 

Serão aceitos relatórios gerenciais auditados e/ou documentos emitidos por empresa 
de auditoria independente aptos a comprovar os critérios quantitativo e temporal 
exigidos no item 8.11.1.1.5. 

(ii)           Para fins do atestado requisitado no item 8.11.1.1.4., que determina que o 
Licitante deve apresentar um atestado comprovando a manutenção de 69 contas de 
pessoa jurídica em dólares norte-americanos e em praça comercial idônea, pelo período 



de 3 (três) anos, seria possível cumprir com tal exigência mediante a apresentação de 
um atestado de capacidade técnica feito pelo próprio Licitante, de forma que o Licitante 
(ou uma entidade afiliada) atestaria o número em questão de contas em dólares norte-
americanos mantidas atualmente por pessoas jurídicas? Alternativamente, caso não 
seja possível, poderíamos comprovar a manutenção de tais contas por meio de um 
atestado fornecido por um cliente do licitante que ateste a manutenção das contas pelas 
subsidiárias ou demais empresas do grupo? 

Conforme item 8.11.1 do Edital, poderão ser apresentados atestado(s) fornecido(s) por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, de sorte que será aceito o atestado 
fornecido por um cliente do licitante 

 (iii)          Quanto ao item 8.11.1.6 do Edital, em atenção a Lei Geral de Proteção de Dados 
e regulações e normas de sigilo bancário, como se darão a apresentação de contratos 
sem a infração destas disposições legais? 

 
A comprovação da legitimidade dos atestados por meio da apresentação dos contratos 
ou outros documentos, conforme previsto no item 8.11.1.6, é medida complementar 
que só será exigida casa haja dúvidas quanto à autenticidade e legitimidade dos 
atestados apresentados. Dessa forma, constando dos atestados as informações 
suficientes para comprovação de que são legítimos, não haverá necessidade de 
apresentação de outros documentos. Ademais, caso venham a ser exigidos os contratos 
e documentos afins, deverão ser apresentados após o tratamento das informações 
protegidas por sigilo, mantidas apenas as informações necessárias à comprovação do 
atendimento às exigências do edital. 
 

2. No tocante à comprovação da regularidade fiscal da instituição financeira estrangeira 
prevista no item 8.9 do Edital, tendo em vista que no exterior não há documento 
equivalente, é possível atender ao referido requisito por meio da apresentação de 
certidão de regularidade fiscal no Brasil de sua filial brasileira? Caso negativo, qual 
documento V.Sas. entendem que seria necessário? 

Serão aceitos os documentos da filial sediada no Brasil. 

3. Nos termos do Q&A sobre Banking Services, publicado em 2020 por este Ministério 
das Relações Exteriores, item 6, entendemos que não haverá pedido de transferências 
financeiras direto para embaixadas ou indivíduos localizados em países sancionados, 
visto que para esses casos o recurso será disponibilizado via conta de Nova York. Neste 
contexto, em que pese o Termo de Referência disponha no item 5.2 de que a IF deve 
assegurar a execução das transferências financeiras, tal compromisso se refere 
unicamente a transferências que não sejam vedadas por regulamentação ou políticas 
internas da instituição financeira estrangeira, visto que a mesma não é capaz de realizar 
transação para países ou indivíduos localizados em jurisdições sancionadas. Está correto 
esse entendimento? 



Sim. Correto o entendimento. 

 4.    Considerando a resposta ao questionamento deste Banco, encaminhada dia 15 
deste corrente mês e respondida no último dia 19, complementamos o questionamento 
a fim de compreender se, uma vez que a “manutenção de contas particulares em dólar 
norte americano”, item 3.5.3 do Termo de Referência, do Pregão Eletrônico 02/2022, 
corresponde ao objeto do Credenciamento 01/2021, podemos entender que o vencedor 
do certame do Pregão Eletrônico 02/2022 já estará “credenciado” para prestação do 
serviço em questão não sendo necessário o credenciamento junto ao processo do 
Credenciamento 01/2021? 

Correto o entendimento. O objeto do Pregão Eletrônico nº 2/2022 inclui o serviço de 
manutenção de contas particulares em dólares norte-americanos, nos mesmos termos 
do Credenciamento nº 01/2021, não havendo necessidade de o vencedor do Pregão 
credenciar-se naquele procedimento. 

 

  



PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 02 

Senhor Pregoeiro,  
  
Conforme previsto no item 20 do Edital do Pregão Eletrônico N° 02/2022, publicado por 
esse Ministério das Relações Exteriores, em 01 de julho de 2022, o BANCO DO BRASIL 
S.A. solicita os seguintes esclarecimentos a respeito do certame:  

 

Edital  
  
Item 5.1.2. - Qual parâmetro utilizado para apuração do CPT (R$ 13.602.750.000)? Caso 
este valor não seja realizado no prazo de 60 meses, como ocorrerá complementação do 
Valor Total proposto, visto que a precificação do contrato considera este montante?  
O valor é a média dos recursos enviados ao exterior entre 2018 e 2021. 

Conforme item 3.3 do Contrato “O valor acima é meramente estimativo, de forma que 

os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços 

efetivamente prestados.” 

 
Item 5.1.2 - Qual a estimativa das remessas mensais (cronograma de remessas de 
recursos)?   
  
Obs:A informação é essencial para a correta precificação da prestação do serviço.  
Os gráficos, em anexo, sumarizam a informação. 
 
 
Itens 5.3, 7.2 a 7.4, 7.11, 9.1.2 – É mencionado o “modelo de planilha de custos e 
formação de preços” como anexo ao Edital, entretanto não localizamos tal documento. 
Como será disponibilizado?  
  

A planilha a que os itens se referem está disposta no documento “INFORMAÇÕES PARA 

DIMENSIONAMENTO DE PROPOSTA”, sob o nome MODELO DE PROPOSTA. O documento 

está anexo ao Edital publicado no sistema Comprasnet. 

Item 7.3 – É citado um prazo de “2 (duas)”, mas não ficou claro o período a que se 
refere.   
 
Segue o artigo com a redação corrigida: 
 
7.3 A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante 
exclusivamente via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, contado da solicitação do 



pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada 
pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor 
  

Anexo I - Termo de Referência  
  
Itens 1.1, 3.5.3 – Considerando que o Banco do Brasil já presta os serviços, conforme 
Termo de Cooperação Técnica firmado recentemente entre esta Instituição Financeira 
e o MRE (Edital de Credenciamento do MRE 01_2021), o BB estará dispensado de 
formalizar novo Termo de Contrato?   
 
Sim. Todas as empresas que já se credenciaram ou que venham a se credenciar antes da 
abertura do pregão estarão dispensadas de formalizar novo Termo de Contrato. 
  
Obs: Salientamos que estrutura foi contratada pelo BB para atendimento ao Edital 01-
2021 e o processo de migração das contas está em andamento e eventual renegociação 
poderá impactar sua execução.   
    
Item 3.5.2.2.2.2 - Os custos de recepção mencionado neste item referem-se aos custos 
indiretos (de bancos externos, ou no exterior)?   
Os custos referentes ao item 3.5.2.2.2 dizem respeito apenas às remessas feitas das 
contas institucionais no exterior às contas em bancos locais das repartições deste 
Ministério. Todos os custos intermediários necessários para a transação deverão estar 
previstos (item 3.5.2.2.2.1), à exceção dos custos de recepção em bancos locais 
localizados em países distintos ao da sede das contas institucionais. 
  
Obs: Observamos que, quando do envio de remessas ao exterior até que os valores 
cheguem ao beneficiário final, pode haver trânsito por outros bancos, que possuem 
custos próprios para realizar seu processamento.   
  
Itens 3.5.2.2.3.1 e 7.3.12.2 – Qual é exatamente a cotação Bloomberg constante nestes 
itens? Porque não utilizar a PTAX no que se refere ao pagamento de despesas?  
A cotação a que se referem os itens 3.5.2.2.3.1 e 7.3.12.2 referem-se tão somente às 
remessas feitas das contas institucionais no exterior às contas em bancos locais das 
repartições deste Ministério.  
 
A taxa PTAX, média de todas as taxas de conversão Real X Dólar praticadas no mercado 
durante o dia, é calculada pelo Banco Central e não deve envolver transações cambiais 
feitas no exterior. 
  
Item 3.5.1.4 – A qual taxa se refere este item, PTAX ou Mercado?  
O item 3.5.1.4 refere-se ao envio de recursos do Brasil ao exterior. Nesse caso, aplica-se 
o disposto no item 7.3.11. Para precificação do câmbio será aplicado o valor percentual 
obtido na licitação sobre a leitura da PTAX para dólares norte-americanos, informada 
pelo Banco Central do Brasil, ou paridade entre o dólar norte-americano a outra moeda 
estrangeira. 



 
  
Item 3.5.1.9 – Como o item trata de “possibilidade” entende-se que poderá ser avaliada 
posteriormente, dependendo das disponibilizações dos serviços pelos parceiros do BB. 
Está correto este entendimento?   
Os casos excepcionais deverão ser tratados com o MRE ao MRE a luz dos itens que 
seguem: 
 
10.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem 
como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 
 
10.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 
descritivo 
 
 
Como regra, deverá ser observado o item 7.3.8. A instituição financeira contratada deve 
providenciar, sempre que demandada, relatórios e ferramentas que permitam ao 
Itamaraty ter informação detalhada acerca dos custos das operações nas moedas 
negociadas, assim o rastreamento dos recursos enviados por meio desse agente ao 
exterior 
 
  
Obs: Considerando a abrangência internacional do contrato, algumas instituições 
financeiras internacionais parceiras podem não oferecer o serviço de rastreamento.   
  
Item 7.3.5 – Considerado que a taxa seja a PTAX, cuja divulgação é efetuada pelo Bacen 
às 13 horas do dia do fechamento do câmbio, o que será considerado como 
antecipado?  Por favor exemplificar.  
 7.3.5.A instituição financeira validará os referidos arquivos e informará de modo 
antecipado a taxa de câmbio de cada moeda a ser negociada. 
 
Depreende-se da leitura do item que a transação cambial só deverá ser executada após 
aviso ao MRE da taxa cambial contratada. 
 
Por oportuno, relembro a regra insculpida no item 7.3.10. Os pedidos de fechamento de 
câmbio serão realizados antes das 13h, para efetivação da remessa no dia subsequente. 
  
Item 7.3.10 – Os pedidos a que se refere este item, o fechamento será PTAX ou de 
mercado? O MRE observou a prática de mercado quanto a contratação de câmbio pela 
PTAX?  
  
Observação: fluxo de contratação de câmbio, conforme prática de mercado:  



 O cliente informa ao banco o valor da operação até 01 dia antes da data do 
fechamento do câmbio (D-1);  
7.3.10. Os pedidos de fechamento de câmbio serão realizados antes das 13h, 
para efetivação da remessa no dia subsequente. 

 Os valores informados não devem sofrer alterações na data de contratação 
(D+0);  
 

 Em D+0, após a divulgação da PTAX pelo Bacen depois das 13h, os contratos de 
câmbio são registrados pela taxa negociada (PTAX + Spread);  
Novos contratos de câmbio, solicitados após o fechamento da taxa PTAX, às 13h 

pelo BACEN, serão objeto de envio apenas no dia subsequente, conforme item 

7.3.10 

 
 Os valores são enviados aos beneficiários.  

Já as moedas não conversíveis são negociadas pela taxa de mercado (preço negociado 
na hora da contratação), visto que não possuem liquidez de negociação.  
 
No caso de moedas não conversíveis, deverá ser utilizado o a paridade entre a moeda 
norte-americana e a outra moeda estrangeira, nos termos do item 7.3.11. Para 
precificação do câmbio será aplicado o valor percentual obtido na licitação sobre a 
leitura da PTAX para dólares norte-americanos, informada pelo Banco Central do Brasil, 
ou paridade entre o dólar norte-americano a outra moeda estrangeira. 
 
  
Item 7.3.11 – Pelo entendimento do BB, a taxa de câmbio do contrato será a PTAX + 
pontos, sendo spread o percentual acordado no edital.   
  
Exemplo:   
Taxa de câmbio = 5,3000 (PTAX*)   
Percentual acordado:  3,8%    
Taxa final = 5,3000 + 0,2014 = 5,5014   
  
*Neste caso, seria importante deixar claro que se trata da PTAX DE VENDA do DIA da 
contratação, este entendimento está correto?  
 
Está correto o entendimento. Trata-se da PTAX de venda do dia da contratação, 
observado o item 7.3.10. Os pedidos de fechamento de câmbio serão realizados antes 
das 13h, para efetivação da remessa no dia subsequente. 
  
Item 7.3.13 – Os custos a qual se refere este item, são os custos do MRE para realização 
das operações de câmbio?  
Não. Custos totais perfaz todos os valores necessários para se concretizar a transação 
cambial na remessa de valores do Brasil para o exterior a ser pago pela instituição 
contratada. Inclui spread cambial, custos de intermediação, postagem, tributos, custos 
indiretos, dentre outros.  



PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 03 

Senhor Pregoeiro,   
   
Em complemento à mensagens anteriores, encaminhamos questionamentos adicionais 
relativos ao Termo de Referência:  
  
   

Anexo I - Termo de Referência   
  

  
Item 3.5.1.2. COF/MRE envia arquivo eletronicamente, com os detalhes dos 
pagamentos a serem processados;  
  
Obs: Qual formato do arquivo?  
O formato será definido entre as partes em plano de trabalho. 
 
7.3. Nesse mesmo período, a contratante adequará os sistemas de gestão de folha e de 
pagamentos, bem como os canais de comunicação, para integração com os fluxos 
processuais da contratada.  

7.3.1. As partes emitirão plano de trabalho conjunto que determine obrigações 
mútuas para a entrada em operação do novo fluxo financeiro, contemplando 
ações que dinamizem a coleção documental, adaptações de processos de 
trabalho e sistemas, dentro de cronograma a ser estabelecido 

  
Item 3.5.1.7. Finalizada a operação, instituição financeira envia relatório com detalhes 
dos pagamentos.  
  
Obs: Quais dados são requeridos para formatação do relatório?  
O formato será definido entre as partes em plano de trabalho. 
  
  
Item 3.5.2.2.1.2 Tarifas de serviço complementares, tais quais, transferência Manual, 
emissão de talão de cheque, sustação de cheque, extrato ou cópia do Swift, 
compensação interna de cheques BB, compensação de cheques de outros bancos, serão 
apresentadas junto com a proposta e estarão sujeitas à aceitação do MRE;   
  
Obs:  Qual critério para aceitação da proposta de tarifas?   
A proposta de tarifas para as contas institucionais deverá obedecer a tabela de preços 
usual oferecidas aos outros clientes da instituição.  
  
  
Item 3.5.2.2.2.3 A cada operação os custos totais deverão ser discriminados em 
relatório.  
  



Obs: Os custos totais referem-se aos custos do MRE, ou seja, Spread e tarifas das 
instituições financeiras intermediárias para realização do crédito na conta?  
Custos totais são todos os valores necessários para se concretizar a transação cambial 
na remessa de valores das contas institucionais para bancos locais em outra localidade 
no exterior, a ser pago pela instituição contratada. Inclui spread cambial e outros custos 
de intermediação, como, postagem, tributos, custos indiretos, dentre outros. Não inclui 
custos de recepção em bancos locais. 
 
3.5.2.2.2.1 O spread cambial e outros custos de intermediação serão definidos na 
proposta entregue no certame em forma de basis points por moeda 
3.5.2.2.2.2 Não serão devidos quaisquer outros custos, à exceção de custos de recepção 
em bancos locais; 
  
  
Item 3.5.2.2.3.1. Os custos totais de transferência entre localidades no exterior serão 
pagos em forma de basis points indicados em proposta adicionados à taxa cambial 
Bloomberg da data da cotação, multiplicado sobre o valor da remessa;  
  
Item 7.3.12.2. Os custos totais de transferência entre localidades no exterior serão 
pagos em forma de basis points, indicados em proposta, adicionados, 
preferencialmente, à taxa cambial Bloomberg da data da cotação, ou, no caso de 
inexistência da cotação, outras referências públicas, multiplicado sobre o valor da 
remessa ou. No caso de inexistência de referência, poderão ser utilizadas cotações 
internas da instituição, desde que acordadas previamente;  
  
  
Obs: Considerando que estes itens se referem ao serviço de manutenção de contas 
institucionais em dólares norte-americanos, compreendemos que se referem as 
transferências realizadas entre as contas institucionais em dólar? Se este entendimento 
estiver incorreto, pedimos esclarecer, bem como exemplificar o fluxo desta operação.  
Está correto o entendimento. Referem as transferências realizadas entre as contas 
institucionais em moeda estrangeira e as contas em bancos locais no exterior. 
  
   
Item 3.5.2.2.3.2 Demais tarifas devidas serão descontadas do saldo das contas;  
  
Obs: Quais tarifas serão consideradas devidas?  
Aquelas discriminadas no item 3.5.2.2.1.2: 
 
3.5.2.2.1.2 Tarifas de serviço complementares, tais quais, transferência Manual, emissão 
de talão de cheque, sustação de cheque, extrato ou cópia do Swift, compensação interna 
de cheques BB, compensação de cheques de outros bancos, serão apresentadas junto 
com a proposta e estarão sujeitas à aceitação do MRE; 
  
  



Item 3.5.2.2.4.1. As transferências internacionais deverão ser concluídas em d+2, para 
moedas conversíveis, e d+4, para moedas não conversíveis, a partir do registro da 
operação;  
  
Obs: O item 3.5.1.8 trata dos mesmos prazos para transferências internacionais, qual 
diferença entre estes dois processos?  
O item 3.5.1.8 refere-se ao envio de recursos do Brasil para o exterior mediante 
operação de câmbio. O item 3.5.2.2.4.1 refere-se às transferências das contas 
institucionais em dólares norte-americanos aos bancos locais no exterior. 
 
 
3.5.1. (i) envio de recursos do Brasil para o exterior mediante operação de câmbio: 
3.5.1.8. O tempo médio de processamento da operação será de, no máximo, 2 (dois) dias 
para moedas conversíveis e 4 (quatro) dias para moedas não conversíveis; 
 
3.5.2.(ii) Manutenção de contas institucionais em dólares norte-americanos: 
3.5.2.2.4.1. As transferências internacionais deverão ser concluídas em d+2, para 
moedas conversíveis, e d+4, para moedas não conversíveis, a partir do registro da 
operação; 
 
 
  
Item 3.5.2.2.4.3 As chamadas telefônicas serão gratuitas e devem ser atendidas em até 
60 segundos, nos termos do Decreto nº 6523/2008, que regulamenta a Lei 8078/90;  
  
Obs: A gratuidade se refere somente ao atendimento no Brasil e EUA? Considerando 
que o Decreto normatiza o atendimento no Brasil, este item se aplica somente ao 
Brasil?   
O item está disposto equivocadamente na seção ii) Manutenção de contas institucionais 
em dólares norte-americanos e aplica-se tão somente à (iii) manutenção de contas 
particulares em dólares norte-americanos. No exterior, aplicar-se-á a legislação local 
pertinente. 
  
Item  3.5.2.6.3. A Contratada encaminhará mensalmente relatório de transações não 
completadas;  
  
Obs: Quais tipos de transações são consideradas não contempladas?  
Considera-se transação completada aquela recebida na conta de destino.  
 
7.3.12. Os serviços de manutenção de contas institucionais e envio de recursos mediante 
operação de câmbio para os postos serão solicitados por demanda. 7.3.12.1. A operação 
completa (do fechamento de contrato de câmbio à recepção dos recursos no posto de 
destino) deve ser realizada em, no máximo, 2 (dois) dias, para moedas conversíveis, ou 
4 (quatros) dias, para moedas não conversíveis, ou, mediante justificativa e solicitação 
da Contratada, em prazo a ser acordado. 



Item  3.5.2.6.5. A Contratada disponibilizará relatório mensal de ocorrências;  
  
Obs: Quais tipos de ocorrências são consideradas? 
Eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos 
serviços. 
 
9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas 
ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a 
sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais 
adequadas; 
  
  
Item 3.5.2.2.7.1. Nos 30 dias que antecedem o final do contrato, deverá ser expedido 
relatório com os saldos das contas e eventuais valores devidos;  
  
Obs: O que é considerado como valores devidos?  
Valores devidos a título de tarifas especificadas em item 3.5.2.2.1.2. 
  
  
Item 7.3.8. A instituição financeira contratada deve providenciar, sempre que 
demandada, relatórios e ferramentas que permitam ao Itamaraty ter informação 
detalhada acerca dos custos das operações nas moedas negociadas, assim o 
rastreamento dos recursos enviados por meio desse agente ao exterior.  
  
Obs: Este item se refere aos relatórios mencionados no edital ou a novos tipos de 
relatórios?  
Trata-se dos relatórios citados anteriormente no Termo de Referência.  
 
 
  
Item 7.3.9. Os serviços serão prestados dentro do horário de funcionamento do 
Ministério das Relações Exteriores, de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h.  
  
Obs: Esclarecer quais tipos de serviços deverão ser prestados nesse período de 7h às 
20h.  
Os serviços dispostos em (i) envio de recursos do Brasil para o exterior mediante 
operação de câmbio. 
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Ainda em complemento aos últimos questionamentos, adicionamos a confirmação e 
entendimento nos parágrafos destacados. 
  
  

1. No tocante aos atestados que o Licitante deverá apresentar para cumprir com o 
requisito de capacidade técnica para habilitação, conforme previsto no item 8.11.1. 
do Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2022, gostaríamos de esclarecer os seguintes 
pontos: 
  
(i)            Questionamento  1: Para fins dos atestados requisitados no item 8.11.1.1.5, 

que determina que o Licitante deve apresentar um atestado que comprove a 
manutenção de 3.000 contas mantidas por pessoas físicas em dólares norte-
americanos e em praça comercial idônea, pelo período de 3 (três) anos, dado 
que a maioria dos clientes pessoas físicas que possuem tais contas em dólares 
são estrangeiros e, portanto, podem não compreender que a apresentação 
de atestados é uma prática local dentro do processo de licitação brasileiro, 
essa exigência poderia ser cumprida através da apresentação de relatórios 
gerenciais auditados e/ou documentos emitidos por empresa de auditoria 
independente? Alternativamente, seria possível cumprir com tal requisito 
mediante a apresentação de um atestado emitido pelo próprio Licitante (ou 
por uma entidade afiliada ou outra empresa do grupo)? 

  
Resposta MRE: Serão aceitos relatórios gerenciais auditados e/ou documentos 
emitidos por empresa de auditoria independente aptos a comprovar os critérios 
quantitativo e temporal exigidos no item 8.11.1.1.5.  

  
Questionamento  2: 
Com relação ao questionamento e resposta acerca do item 8.11.1.1.5. Edital do 
Pregão Eletrônico nº 02/2022, que determina que o Licitante deve apresentar um 
atestado que comprove a manutenção de 3.000 contas mantidas por pessoas físicas 
em dólares norte-americanos e em praça comercial idônea, pelo período de 3 (três) 
anos, gostaríamos de confirmar se tais atestados podem ser assinados pelos clientes 
com assinatura eletrônica, considerando que os clientes que atestarão são 
estrangeiros e que esse mecanismo de assinatura é amplamente utilizado no 
exterior. 
Serão admitidas assinaturas eletrônicas nos termos da Lei nº14.063/2020. 

  
  

(ii)           Questionamento  1: Para fins do atestado requisitado no item 8.11.1.1.4., 
que determina que o Licitante deve apresentar um atestado comprovando a 
manutenção de 69 contas de pessoa jurídica em dólares norte-americanos e em 
praça comercial idônea, pelo período de 3 (três) anos, seria possível cumprir com tal 
exigência mediante a apresentação de um atestado de capacidade técnica feito pelo 
próprio Licitante, de forma que o Licitante (ou uma entidade afiliada) atestaria o 



número em questão de contas em dólares norte-americanos mantidas atualmente 
por pessoas jurídicas? Alternativamente, caso não seja possível, poderíamos 
comprovar a manutenção de tais contas por meio de um atestado fornecido por um 
cliente do licitante que ateste a manutenção das contas pelas subsidiárias ou demais 
empresas do grupo? 
  
Resposta MRE: 
Conforme item 8.11.1 do Edital, poderão ser apresentados atestado(s) fornecido(s) 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, de sorte que será aceito o 
atestado fornecido por um cliente do licitante  
  
Questionamento 2: 
Com relação ao questionamento e resposta acerca do item 8.11.1.1.4. Edital do 
Pregão Eletrônico nº 02/2022 , que determina que o Licitante deve apresentar um 
atestado comprovando a manutenção de 69 contas de pessoa jurídica em dólares 
norte-americanos e em praça comercial idônea, pelo período de 3 (três) 
anos, gostaríamos de confirmar se o cliente do Licitante pode atestar, inclusive, a 
manutenção das contas das subsidiárias ou empresas do grupo do cliente. 
O entendimento está correto, haja vista que a habilitação técnica visa a comprovar 
a capacidade de operação do Licitante, não importando a titularidade das contas.  

 
  
                2. Considerando que alguns documentos a serem apresentados pelo Licitante 
no âmbito da habilitação estão redigidos apenas em língua inglesa, por exemplo, a 
licença bancária da entidade estrangeira, gostaríamos de confirmar se tais documentos 
em inglês serão aceitos por este Ministério para cumprimento com os requisitos da 
habilitação exigidos pelo Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2022. 
 

Sim. Para fins de análise da habilitação, os documentos em língua inglesa serão 
aceitos e poderão ser inicialmente apresentados com tradução livre. 
Para fins de assinatura do contrato, os documentos deverão ser traduzidos por 
tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou 
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 
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Solicita-se os seguintes esclarecimentos adicionais a respeito do certame:  
  
Item do edital:  
3.5.1.7. Finalizada a operação, instituição financeira envia relatório com detalhes 
dos pagamentos.  
Pergunta: As informações que deverão constar no relatório serão definidas após 
escolha da IF na licitação. Está correto esse entendimento?  
Caso negativo, quais os detalhes de pagamento devem conter nesse relatório? 
Gentileza exemplificar. 
 
As informações que deverão constar no relatório serão definidas entre as partes 
e deverão constar de plano de trabalho. 
 

Termo de Referência  

7.3.1 As partes emitirão plano de trabalho conjunto que determine obrigações mútuas para a 
entrada em operação do novo fluxo financeiro, contemplando ações que dinamizem a 
coleção documental, adaptações de processos de trabalho e sistemas, dentro de 
cronograma a ser estabelecido. 

 
 
 

Itens do edital:  
3.5.1.9. Possibilidade de rastreamento dos pagamentos, ainda que estes 
passem por bancos intermediários antes do banco de destino final.  
3.5.2.6.4. A Contratada terá a possibilidade de rastrear as transferências, ainda 
que passem por bancos intermediários antes do banco de destino final;  
Pergunta: No mercado internacional de pagamentos e transferências, para que 
o rastreamento seja possível de forma integral, todos os bancos intervenientes 
neste processo necessitam ter aderido à solução de rastreabilidade. Caso 
alguma instituição financeira não tenha aderido o processo fica prejudicado, 
demandando contato por meio de troca de mensagens swift para a investigação. 
Assim, considerando esta prática de mercado, entendemos que a exigência de 
rastreabilidade nos pagamentos, compreende estas limitações e a eventual 
necessidade de outros mecanismos alternativos para o rastreamento dos 
pagamentos, em complemento ao processo automatizado de rastreio. É correto 
este entendimento? 
 
Sim. Seguem os itens do Termo de Referência que tratam do tema: 
 
7.3.8. A instituição financeira contratada deve providenciar, sempre que demandada, 

relatórios e ferramentas que permitam ao Itamaraty ter informação detalhada acerca 

dos custos das operações nas moedas negociadas, assim o rastreamento dos recursos 

enviados por meio desse agente ao exterior. 

 



10.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 

descritivo. 

 

13.10. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com 

menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que 

comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores 

imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

 

 
 

Item do edital:  
3.5.2.2.2.1 O spread cambial e outros custos de intermediação serão definidos 
na proposta entregue no certame em forma de basis points por moeda;   
Pergunta: Quais custos são considerados como “outros custos de 
intermediação”? Favor Exemplificar.  
 
O item refere-se às transferências realizadas entre as contas institucionais em 
moeda estrangeira e as contas em bancos locais no exterior. 
Outros custos de intermediação, por exemplo, custos com bancos intermediários 
ou custos indiretos, dizem respeito a todos os custos necessários para a 
conclusão da transferência, à exceção dos custos de recepção em bancos locais. 
 

3.5.2.2.2.1 O spread cambial e outros custos de intermediação serão definidos na 

proposta entregue no certame em forma de basis points por moeda 

3.5.2.2.2.2 Não serão devidos quaisquer outros custos, à exceção de custos de recepção 

em bancos locais; 
 

 
 

Item do edital:  
3.5.2.2.2.2  Não serão devidos quaisquer outros custos, à exceção de custos de 
recepção em bancos locais;”.   
Pergunta: Desta forma, entendemos que os custos referentes as taxas das 
instituições financeiras intermediárias nos processos de transferências e 
pagamentos, serão devidos (custos de recepção em bancos locais). Este 
entendimento está correto? Caso não esteja, pedimos esclarecer o que são os 
custos de recepção em bancos locais. 
O item refere-se às transferências realizadas entre as contas institucionais em 
moeda estrangeira e as contas em bancos locais no exterior. Por exemplo, caso 
as constas institucionais estejam hospedadas e mantidas em Nova York e queira 
se fazer uma transferência para um banco local em Botswana, a instituição 
bancária vencedora arcará com todos os custos necessários para a conclusão 
da transação (que devem estar incluídos no spread para aquela localidade, 
expresso em basis point), à exceção de eventuais valores cobrados pelo banco 
em Botswana para recepção da remessa. 
 



 
 

Item do edital:  
3.5.2.2.4.5. Eventuais problemas deverão ser resolvidos em até 5 dias úteis;  
Pergunta: Entendemos que o prazo de 05 dias úteis considera somente 
demandas que não envolvam ações ou informações de instituições financeiras 
externas, visto a impossibilidade da Contratada de garantir este prazo quando a 
demanda necessitar de interveniência externa. Está correto esse entendimento? 
Caso não esteja, solicitamos esclarecer como a Contratante assegurará o 
atendimento deste item, visto que não está sobre domínio de qualquer IF? 
 
O item refere-se à manutenção das contas institucionais em moeda estrangeira. 
Está correto o entendimento. Os demais casos serão regidos pelos artigos que 
seguem: 
 
9.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas 

ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a 

sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais 

adequadas; 

 

10.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 

descritivo. 

 

13.10. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com 

menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que 

comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores 

imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

 
14.8. Antes da assinatura e durante a execução do contrato, a contratada apresentará 

regulamentação que impeça a realização de quaisquer transações financeiras com 

países, tais como, “Specially Designated Nationals (SDN)”, “Specially Designated 

Terrorist (SDT)” e “Specially Designated Narcotics Traffickers (SDNT). 

 
 
Item do edital:  
7.3.9. Os serviços serão prestados dentro do horário de funcionamento do 
Ministério das Relações Exteriores, de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h.  
Pergunta: Considerando que existe regulamentação para o horário de 
funcionamento de agências (horário bancário), o entendimento é de que a 
Contratada atenderá o MRE no horário bancário apesar do horário de 
funcionamento da Contratante. Este entendimento está correto?  
Caso esteja incorreto, houve algum alinhamento com os órgãos reguladores e 
entidades que representam o setor quanto a dilatação deste prazo? Caso exista 
este alinhamento solicitamos compartilhar documento que apoia está decisão.   
Entendemos que alguns serviços podem ser executados em horários diferentes, 
desde que devidamente regulamentados. 
Está correto o entendimento. 



 
 

Item do edital:  
7.3.11. Para precificação do câmbio será aplicado o valor percentual obtido na 
licitação sobre a leitura da PTAX para dólares norte-americanos, informada pelo 
Banco Central do Brasil, ou paridade entre o dólar norte-americano a outra 
moeda estrangeira.  
Pergunta: Entendemos que o MRE está considerando para a realização da 
precificação das operações de câmbio no Brasil, a utilização da PTAX do dia do 
envio dos recursos para o exterior. Exemplo: O MRE enviará os pedidos de 
fechamento até as 13hs do dia 08/08, para contratação de câmbio no dia 09/08, 
pela ptax do dia 09/08.  Está correto este fluxo?  Se o entendimento não procede, 
qual seria o fluxo?  
 
7.3.10. Os pedidos de fechamento de câmbio serão realizados antes das 13h, para 

efetivação da remessa no dia subsequente 

 
Pergunta: A paridade entre o USD e outra moeda estrangeira será negociada 
em que momento?  
 
A negociação da paridade ficará ao encargo da instituição financeira. O fluxo do 
processamento de remessa é o determinado no item 7.3.10. 
 
 

Pergunta: Considerando a LEI Nº 14.286, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021, que 
prevê alterações nos regulamentos do mercado de câmbio brasileiro, sendo que 
a metodologia de apuração da PTAX pelo BACEN pode ser modificada ou 
mesmo a PTAX ser extinta, tal situação inviabilizaria a forma de precificação 
prevista no edital. Diante disso, qual seria o novo balizador para a precificação 
do certame? 
Na eventualidade de extinção da PTAX será respeitada a regulamentação 
substitutiva a ser definida pelo Banco Central. 
 
 Itens do edital:  
3.5.2.2.3.1. Os custos totais de transferência entre localidades no exterior serão 
pagos em forma de basis points indicados em proposta adicionados à taxa 
cambial Bloomberg da data da cotação, multiplicado sobre o valor da remessa;  
7.3.12.2. Os custos totais de transferência entre localidades no exterior serão 
pagos em forma de basis points, indicados em proposta, 
adicionados, preferencialmente, à taxa cambial Bloomberg da data da cotação, 
ou, no caso de inexistência da cotação, outras referências públicas, multiplicado 
sobre o valor da remessa ou no caso de inexistência de referência, poderão ser 
utilizadas cotações internas da instituição, desde que acordadas previamente;  
Pergunta: Em que pese o item 3.5.2.2.3.1. informe que a taxa cambial de 
operações realizadas no exterior a ser utilizada será Bloomberg, o item 7.3.12.2. 
permite a utilização de outro indicador utilizado pela contratada. Está correto o 
entendimento?  



O item refere-se às transferências realizadas entre as contas institucionais em 
moeda estrangeira e as contas em bancos locais no exterior, para qual deverão 
ser respeitados a seguinte ordem de preferência: 
 
1º Utilizar-se-á preferencialmente a taxa cambial Bloomberg da data da cotação; 
2º Caso não exista taxa Bloomberg para moeda a ser transacionada, serão 
utilizadas outras referências públicas; 
3º Caso não haja referência Bloomberg ou outra referência pública, deverão ser 
utilizadas cotações internas da instituição, desde que acordadas previamente. 
 
 
 

Modelo de proposta  
Pedimos indicar para cada cidade relacionada na tabela de indicação de basis 
points referenciais, constante no modelo de proposta, a respectiva moeda e país, 
bem como verificar possíveis inconsistências de cidades, a exemplo de Rio 
Branco e Chuí. 
 

Vide tabela anexa 
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Item do edital:   
7.3.11. Para precificação do câmbio será aplicado o valor percentual obtido na 
licitação sobre a leitura da PTAX para dólares norte-americanos, informada pelo 
Banco Central do Brasil, ou paridade entre o dólar norte-americano a outra 
moeda estrangeira.   

Pergunta: Entendemos que o MRE está considerando para a realização da precificação 
das operações de câmbio no Brasil, a utilização da PTAX do dia do envio dos recursos 
para o exterior. Exemplo: O MRE enviará os pedidos de fechamento até as 13hs do dia 
08/08, para contratação de câmbio no dia 09/08, pela ptax do dia 09/08. Está correto 
este fluxo?  Pedimos responder sim ou não. Se o entendimento não procede, qual 
seria o fluxo?   

 

Não, está incorreto o entendimento. Segue abaixo o detalhamento do fluxo 
correto. 

 
A informação sobre a cotação da remessa será passada ao banco até as 13 horas em 
D, para registro do contrato de câmbio em D+1, pela PTAX das 13h da data do registro 
do contrato acrescida do spread acordado, com liquidação em moeda estrangeira em 
dois dias após o registro da operação nos sistemas do banco e do BACEN (D+3 a contar 
da data da informação sobre a operação pelo MRE ao BB). Serão considerados apenas 
dias úteis nessa contagem de prazo, inclusive quanto a feriados na praça da moeda 
estrangeira. Está correto o entendimento? 

Sim, está correto o entendimento. Seguem as cláusulas pertinentes do TR e 
esclarecimentos já prestados: 

7.3.10. Os pedidos de fechamento de câmbio serão realizados antes das 13h, para 
efetivação da remessa no dia subsequente. 

7.3.12.1. A operação completa (do fechamento de contrato de câmbio à recepção dos 
recursos no posto de destino) deve ser realizada em, no máximo, 2 (dois) dias, para 
moedas conversíveis, ou 4 (quatros) dias, para moedas não conversíveis, ou, mediante 
justificativa e solicitação da Contratada, em prazo a ser acordado. 

Quanto o expediente de funcionamento no exterior, aplicar-se-á a legislação local 
pertinente. 

A título de exemplificação, esclareço: 

D : fechamento do câmbio até às 13h 

D+1: efetivação da remessa à taxa fechada em D 

D+3: prazo para conclusão de operação de câmbio para moedas conversíveis 

D+5: prazo para conclusão de operação de câmbio para moedas não conversíveis. 



Cidade País Moeda

  BUENOS AIRES Argentina Peso

  CANTAO - MOEDA LOCAL China Renminbi

  CHICAGO EUA Dólar norte-americano

  HONG KONG - MOEDA LOCAL China Renminbi

  LONDRES Inglaterra Libra Esterlina

  MADRI Espanha Euro

  NAGOIA Japão Iene

  NOVA IORQUE EUA Dólar norte-americano

  PARIS França Euro

  STA CRUZ DE LA SIERRA Bolívia Boliviano

  XANGAI - MOEDA LOCAL China Renminbi

 ABIDJAN Costa do Marfim Franco CFA Ocidental

 ABU DHABI Emirados Árabes Unidos Dirrã dos Emirados Árabes Unidos

 ABUJA Nigéria Naira

 ACRA Gana Cedi

 ADIS ABEBA Etiópia Birr etíope

 AMA - MOEDA LOCAL Jordânia Dinar jordano

 ANCARA Turquia Lira turca

 ARGEL Argélia Dinar argelino

 ASSUNCAO Paraguai Guarani

 ASTANA Cazaquistão Tenge

 ATENAS Grécia Euro

 BAGDA Iraque Dinar iraquiano

 BAKU Azerbaijão Manate azeri

 BAMAKO Mali Franco CFA ocidental

 BANGKOK - MOEDA LOCAL Tailânida Baht

 BEIRUTE Líbano Libra libanesa

 BELGRADO Sérvia Dinar sérvio

 BELMOPAN Belize Dólar de Belize

 BERLIM Alemana Euro

 BERNA Suíca Franco suíço

 BISSAU Guiné Bissau Franco CFA ocidental

 BOGOTA Colômbia Peso colombiano

 BRAZZAVILLE República do Congo Franco CFA Central

 BRIDGETOWN Barbados Dólar barbadense

 BRUXELAS Bélgica Euro

 BUCARESTE Romênia Leu romeno

 BUDAPESTE Hungria Florim húngaro

 CAMBERRA Austrália Dólar australiano

 CARACAS Venezuela Bolívar venezuelano

 CARTUM Sudão Libra Sudanesa

 CASTRIES Santa Lúcia Dólar do Caribe Oriental

 CINGAPURA Cingapura Dólar de Singapura

 COLOMBO Sri Lanka Rupia do Sri Lanka

 CONACRI República da Guiné Franco da Guiné

 COPENHAGUE Dinamarca Coroa dinamarquesa

 COTONU Benin Franco CFA ocidental



 DACAR Senegal Franco CFA ocidental

 DACCA Bangladesh Taka

 DAR-ES-SALAAM Tanzânia Xelim tanzaniano

 DILI Timor Leste Dólar dos Estados Unidos

 AMSTERDA Países Baixos Euro

  ASSUNCAO Paraguai Guarani

  ATLANTA EUA Dólar norte-americano

  BARCELONA Espanha Euro

  BOSTON EUA Dólar norte-americano

  BRUXELAS Bélgica Euro

  CAIENA França Euro

  CARACAS Venezuela Bolívar venezuelano

  CHUI Uruguai Peso uruguaio

  CIUDAD DEL ESTE Paraguai Guarani

  COBIJA Bolívia Boliviano

  COCHABAMBA Bolívia Boliviano

  CORDOBA Argentina Peso

  FARO Portugal Euro

  FRANKFURT Alemanha Euro

  GENEBRA Suíça Franco Suíco

  HAMAMATSU Japão Iene

  HARTFORD EUA Dólar norte-americano

  ISTAMBUL Turquia Lira turca

  LAGOS Nigéria Naira

  LISBOA Portugal Euro

  LOS ANGELES EUA Dólar norte-americano

  MENDOZA Argentina Peso

  MIAMI EUA Dólar norte-americano

  MILAO Itália Euro

  MONTREAL Canadá Dólar canadense

  MUNIQUE Alemanha Euro

  PORTO Portugal Euro

  ROMA Itália Euro

  SANTIAGO Chile Peso chileno

  SAO FRANCISCO EUA Dólar norte-americano

  SYDNEY Austrália Dólar australiano

  TOQUIO Japão Iene

  TORONTO Canadá Dólar canadense

  VANCOUVER Canadá Dólar canadense

  WASHINGTON EUA Dólar norte-americano

  ZURIQUE Suíça Franco Suíco

CIDADE DO CABO África do Sul Rand

 DOHA Emirado do Catar Rial catarense

 DUBLIN Irlanda Euro

 ESTOCOLMO Suécia Coroa sueca

 GABORONE Botsuana Pula

 GEORGETOWN Guiana Dólar da Guiana

 HANOI Japão Iene

 HARARE Zimbabuwe Dólar norte-americano

 HAVANA Cuba Peso cubano



 HELSINQUE Finlândia Euro

 IAUNDE Camarões Franco CFA Central

 IEREVAN Armènia Dram arménio

 ISLAMABAD Paquistão Rúpia Paquistanesa

 JACARTA Indonesia Rupia indonésia

 KATMANDU Nepal Rupia nepalesa

 KIEV Ucrânia Grívnia

 KINGSTON Jamaica Dólar jamaicano

 KINSHASA República Democrática do Congo Franco congolês

 KUALA LUMPUR Malásia Ringgit malaio

 LA PAZ - MOEDA LOCAL Bolívia Boliviano

 LIBREVILLE Gabão Franco CFA Central

 LILONGUE Malawi Kwacha do Maláui

 LIMA Peru Novo sol

 LISBOA Portugal Euro

 LIUBLIANA Eslovenia Euro

 LOME Togo Franco CFA ocidental

 LONDRES Inglaterra Libra Esterlina

Luanda Angola Kwanza

 LUSACA Zambia Kwacha zambiano

 MADRI Espanha Euro

 MALABO Guinpe Equatorial Franco CFA Central

 MANAGUA Nicaragua Córdoba

 MANILA Fiipina Peso filipino

 MAPUTO Moçambique Metical

 MASCATE Omã Rial omanense

 MINSK Bielorrussia Rublo bielorrusso

 MONTEVIDEU Uruguai Peso uruguaio

 MOSCOU Rússia Rublo russo

 MUMBAI Índia Rupia indiana

 NAIROBI Quenia Xelim queniano

 NASSAU Bahamas Dólar baamiano

 NICOSIA Chipre Euro

 NOUAKCHOTT Mauritânia Uguia

 NOVA DELHI Índia Rupia indiana

 OSLO Noruega Coroa norueguesa

 OTTAWA Canadá Dólar canadense

 PARAMARIBO Suriname Dólar do Suriname

 PARIS França Euro

 PEQUIM China Renminbi

 PORTO PRINCIPE Haiti Gourde

 PORT-OF-SPAIN Trindade e Tobago Dólar de Trindade e Tobago

 PRAGA Repúbica Tcheca Coroa checa

 PRAIA Cabo Verde Escudo cabo-verdiano

 PRETORIA África do Sul  Rand

 QUITO Equador Dólar dos Estados Unidos

 RABAT Marrocos Dirrã marroquino

 RIADE Arábia Sauita Rial

 ROMA Itália Euro

 SANTIAGO Chile Peso chileno



 SAO DOMINGOS Repúbica Dominicana Peso dominicano

 SAO JOSE Costa Rica Colón costa-riquenho

 SAO SALVADOR Él Salvador Dólar dos Estados Unidos

 SAO TOME São Tomé e Princípe Dobra são-tomense

 SARAJEVO Bósnia Marco conversível

 SEUL Coréia do Sul Won sul-coreano

 SOFIA Bulgária Lev búlgaro

 TALIN Estonia Euro

 TBILISI Georgia Lari

 TEERA Irã Rial iraniano

 TEGUCIGALPA Honduras Lempira

 TEL AVIV - ML Israel Novo shekel israelense

 TIRANA Albania Lek

 TOQUIO Japão Iene

 TUNIS Tunísia Dinar tunisiano

 UAGADUGU Burquina Faso Franco CFA ocidental

 VARSOVIA - MOEDA LOCAL Polônia Złoty

 VIENA Áustria Euro

 WASHINGTON EUA Dólar norte-americano

 WELLINGTON Austrália Dólar australiano

 WINDHOEK Namíbia Dólar da Namíbia / Rand

 YANGON Mianmar Quiate

 ZAGREB Croácia Kuna croata
MANAMA NO REINO DO 

BAHREIN Bahrein Dinar bareinita

BRATISLAVA Eslováquia Euro

BUENOS AIRES Argentina Peso

MONTEVIDEU Uruguai Peso uruguaio

PASO DE LOS LIBRES - ARS Argentina Peso

PUERTO QUIJARRO Bolívia Boliviano

CIUDAD GUAYANA Venezuela Bolívar venezuelano

GUAYARAMERIN Bolívia Boliviano

HOUSTON EUA Dólar norte-americano

IQUITOS Peru Novo sol

PEDRO JUAN CABALLERO Paraguai Guarani

RIVERA Uruguai Peso uruguaio
SAINT GEORGES DE 

L'OYAPOCK Guiana Francesa Euro

MEXICO Mexico Peso mexicano
DEL.DO BRASIL JUNTO A 

ORG.MUNDIAL DO COMERCIO Suíca Franco suíço
DELEGACAO - BRASIL JUNTO A 

UNIAO EUROPEIA-MRE Suíca Franco suíço
DELEGACAO JUNTO A ALADI - 

MERCOSUL Uruguai Peso uruguaio
DELEGACAO/MRE JUNTO A 

CPLP Portugal Euro
DELEGACAO/MRE JUNTO A 

ONU EUA dólar norte-americano
DELEGACAO/MRE JUNTO A 

UNESCO França Euro



DELEGACAO PERMANENTE  

GENEBRA Suíca Franco suíço
DELEGACAO PERMANENTE 

JUNTO A OACI Canadá Dólar canadense
ESCRITORIO COMERCIAL  

TAIPE Taiwan Novo dólar taiwanês
ESCRITORIO DE 

REPRESENTACAO  RAMALA - 

ML Palestina Libra Palestina e outras
ESCRITORIO FINANCEIRO  

NEW YORK EUA dólar norte-americano

MISSAO JUNTO A AIEA - VIENA Áustria Euro
MISSAO JUNTO A OEA - 

WASHINGTON-MRE EUA dólar norte-americano

GUATEMALA Guatemala Quetzal

HAIA Países Baixos Euro

NO CAIRO Egito Libra egípcia

NO KUAITE Kwaite Dinar kuwaitiano

PANAMA Panamá Balboa e dólar norte americano

 VATICANO Itália Euro
REPRESENTACAO/MRE JUNTO 

A FAO Itália Euro

SANTA ELENA DE UAIREN Venezuela Bolívar venezuelano

ARTIGAS Uruguai Peso uruguaio

CONCEPCION Paraguai Guarani

ENCARNACION Paraguai Guarani

LETHEM Guiana Dólar da Guiana

  LETICIA Colômbia Peso colombiano

PUERTO AYACUCHO Venezuela Bolívar venezuelano

  PUERTO IGUAZU Argentina peso

RIO BRANCO Uruguai Peso uruguaio

SALTO DEL GUAIRA Paraguai Guarani


