
116165 

Processo: 4071 / 2021 	Data/Elora: 20/01/2021 - 16:37:13 

Origem: 	050000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 

Requerente: 279862 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 

Assunto: 	11603 - ESCLAFECIMENTO 



ltaú 
Araçatuba, 20 de janeiro de 2021 

Prefeitura  Municipal de Araçatuba - SP 

e-mail: licitacaoaracatuba.sp.qov.br   

Comissão Permanente de Licitação  

Ref.:  Pregão Presencial n° 095/2020 

Pedido de Esclarecimentos Itaú Unibanco n.° 02/Itaú Unibanco 

Prezados Senhores, 

ITAL.) UNIBANCO S.A., inscrito no CNPJ sob n. 60.701.190/0001-04, sediado na Praça Alfredo Egydio 

de Souza Aranha, n. 100, Torre Olavo Setúbal, São Paulo/SP, CEP 04344-902, por seu representante 

legal abaixo identificado, na qualidade de interessado em participar da licitação em epígrafe, vem, 

respeitosamente à presença de V.Sas solicitar esclarecimentos sobre o Edital, conforme segue. 

ESTRUTURA 

01) É obrigação da instituição financeira vencedora instalar um Posto de Atendimento Bancário 

(PAB), sendo que a CONTRATANTE disponibilizará local próprio no prazo de 60 dias corridos da 

Assinatura do Contrato. 

Nesse contexto, ressaltamos que: 

- Estamos vivenciando um cenário de pandemia conforme Declaração de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 

2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID 19); 

- As medidas de proteção adotadas pelo governo em função da pandemia como a quarentena, por 

exemplo, impactam na oferta de mão de obra, insumos, meios de transporte, logística, aprovações 

necessárias das autoridades competentes — autorização necessária da Política Federal, dentre outras 

ações — para a instalação de estruturas bancárias; 

- A instituição financeira vencedora do certame, ao proceder com a instalação de estruturas bancárias 

nas dependências municipais e com os procedimentos para abertura das contas deverá, ao máximo, 

zelar pela segurança dos servidores alocados no prédio municipal e com isso implantá-las com o 

máximo de cautela e cuidado possível para não negligenciar seus trabalhos e a vida dos servidores, o 

que certamente pode afetar o prazo limite de conclusão dos serviços; 

- Por razão alheias à vontade das partes (seja da Assembleia, seja do contratado), em tese, é possível 

que causas externas (caso fortuito, força maior, exigências legais outras, pendência da liberação do 

ponto de dados e voz por parte da empresa concessionária de serviço público, trâmites burocráticos 
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para registro de escritura de compra e venda de imóvel/locação,  etc.)  possam afetar o cumprimento 

daquele prazo. 

Assim, diante de um contexto de pandemia - caso fortuito (evento imprevisível e inevitável) - e por 

todos os motivos expostos acima, solicitamos que o prazo instalação das estruturas bancárias seja 

definido posteriormente em conjunto pelas Contratantes com a Instituição Financeira vencedora 

do certame, objetivando sem  pre  fazê-la com a maior brevidade possível para atender os servidores 

mas, também, assegurando a segurança dos mesmos. 

02) 0 subitem 5.3 do Termo de Referência menciona que CONTRATADA E A CONTRANTE serão 

obrigadas a respeitarem integralmente a Circular Bacen N°3.338/06  (Art.  2°, item IV — obrigatoriedade 

além de manter acesso, por meio de terminais de autoatendimento, deverá manter no mínimo um 

guichê de caixa). Está correto o entendimento de que essa obrigação de guichê de caixa deverá ser 

cumprida nas agências bancárias situadas no município de Araçatuba —SP? 

03) 0 subitem 4.7 do Termo de Referência menciona como obrigação a disponibilização de 

Terminal de Autoatendimento em local indicado pela CONTRATANTE. Sobre isso, questionamos: 

a) Favor apontar o local onde o terminal deverá ser instalado. 

b) Considerando os argumentos expostos na questão, solicitamos que o prazo para instalação seja 

acordado posteriormente entre as partes. 

INÍCIO DOS SERVIÇOS 

04) O subitem 6.3.2 do Termo de Referência menciona que a CONTRATANTE, a fim de agilizar a 

abertura de contas dos servidores municipais, deverá montar pontos de Atendimento nos órgãos 

Públicos Municipais elencados no edital. 

Essa obrigação é facultada à CONTRATADA? 

DOCUMENTOS 

05) Apenas para ratificar o entendimento da resposta fornecida por essa municipalidade à questão n° 

15 do pedido de esclarecimentos n°01 do Itaú Unibanco, para fins de cumprimento ao subitem 6.2.3.3 

do edital, está correto o entendimento de que, se o fornecedor participar da licitação com o CNPJ da 

sede, bastará a apresentação da Certidão de Regularidade Fiscal Municipal da cidade onde está  

sediado e a apresentação da Certidão de Regularidade Fiscal do CNPJ da sede com o município de 

Araçatuba — SP? 

ISENÇÃO DE TARIFA PJ 
06) Está correto o entendimento de que a Prefeitura apenas terá isenção de tarifas para os serviços 

necessários ao pagamento da folha dos servidores, não abrangendo outras formas e/ou serviços 

correlatos (p.ex.: fechamento de câmbio, arrecadação de tributos, serviços esses disciplinados por 

contratos específicos)?  
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DEMAIS QUESTIONAMENTOS 

7) 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.  4°, 

inciso V da Lei 10.520/02? 

8) Houve alguma alteração/aditamento ao Edital após sua publicação? Em caso positivo, solicitamos 

disponibilizar cópia para consulta. 

9) Houve apresentação de impugnação e/ou pedido de esclarecimentos por algum interessado? Em 

caso positivo, solicitamos disponibilizar cópia para consulta. 

Solicitamos que as respostas sejam encaminhadas para os e-mails:  

leticia.casadoitau-unibanco.com.br  

monica.oroscoitau-unibanco.com.br   

valeria.limeiraitau-unibanco.com.br   

tamara.correaitau-unibanco.com.br   

joel.melquiades-souzaitau-unibanco.com.br   

elaine.manettiitau-unibanco.com.br   

Diante do princípio da ampla publicidade da fase externa da licitação, solicitamos que as perguntas 

aqui formuladas e as respostas a serem fornecidas por V.Sas. sejam disponibilizadas a todos os 

interessados. 

Nossas observações visam oferecer condições de participação ao maior número de empresas, 

cumprindo, assim, o objetivo do procedimento licitatório, qual seja: propiciar a concorrência, 

buscando a proposta mais vantajosa para a administração. 

Atenciosamente, 

Itaú Unibanco S.A. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA 
Secretaria de Municipal de Administração 

Divisão de Licitação e Contratos 

Araçatuba, 22 de janeiro de 2.021. 

Ao 

ITAÚ UNIBANCO S.A. 

Referente: Pedido de Esclarecimento Itaú Unibanco n.° 02/Itaú Unibanco Protocolado sob n.° 
4.071/2021 data em 20/01/2021. 

Segue abaixo respostas referente ao pedido de esclarecimento solicitado. 

ESTRUTURA 

01) É obrigação da instituição financeira vencedora instalar um Posto de Atendimento Bancário 
(PAB), sendo que a CONTRATANTE disponibilizará local próprio no prazo de 60 dias corridos da 
Assinatura do Contrato. 

Nesse contexto, ressaltamos que: 

- Estamos vivenciando um cenário de pandemia conforme Declaração de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Internacional (ESPIO pela Organização Mundial da Saúde em 30 de 
janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID 19); 

- As medidas de proteção adotadas pelo governo em função da pandemia como a quarentena, 
por exemplo, impactam na oferta de mão de obra, insumos, meios de transporte, logística, 
aprovações necessárias das autoridades competentes - autorização necessária da Política 
Federal, dentre outras ações para a instalação de estruturas bancárias; 

- A instituição financeira vencedora do certame, ao proceder com a instalação de estruturas 
bancárias nas dependências municipais e com os procedimentos para abertura das contas 
deverá, ao máximo, zelar pela segurança dos servidores alocados no prédio municipal e com 
isso implantá-las com o máximo de cautela e cuidado possível para não negligenciar seus 
trabalhos e a vida dos servidores, o que certamente pode afetar o prazo limite de conclusão dos 
serviços; 

- Por razão alheias à vontade das partes (seja da Assembléia, seja do contratado), em tese, é 
possível que causas externas (caso fortuito, força maior, exigências legais outras, pendência da 
liberação do ponto de dados e voz por parte da empresa concessionária de serviço público, 
trâmites burocráticos para registro de escritura de compra e venda de imóvel/locação,  etc.)  
possam afetar o cumprimento daquele prazo. 

Assim, diante de um contexto de pandemia - caso fortuito (evento imprevisível e inevitável) - e 
Por todos os motivos expostos acima, solicitamos que o prazo instalação das estruturas 
bancárias seja definido posteriormente em conjunto pelas Contratantes com a Instituição 
Financeira vencedora do certame, objetivando sempre fazê-la com a maior brevidade possível 
para atender os servidores, mas, também, assegurando a segurança dos mesmos. 

Resposta: O Prazo para instalação é de 60 (sessenta) dias a contar da Assinatura do Contrato; 
respeitando a Legislação Vigente e a Jurisprudência, em casos excepcionais e devidamente 
justificados e comprovados para o cumprimento do prazo; poderá a CONTRATADA solicitar 
prorrogação de prazo, que após análise da Administração poderá ser concedido; não bastará 
somente alegação dos problemas causados pela Pandemia causada pela Covid-19, mas sim de 
fatos concretos e devidamente provados. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA 
Secretaria de Municipal de Administração 

Divisão de Licitação e Contratos 

02) 0 subitem 5.3 do Termo de Referência menciona que CONTRATADA E A CONTRANTE 
serão obrigadas a respeitarem integralmente a Circular Bacen N°3.338/06 (Art.2°, item IV-
obrigatoriedade além de manter acesso, por meio de terminais de autoatendimento, deverá 
manter no mínimo um guichê de caixa). Está correto o entendimento de que essa obrigação de 
guichê de caixa deverá ser cumprida nas agências bancárias situadas no município d 
Araçatuba - SP? 

Resposta: Não, este Item é exclusivo somente para o "PAB" instalado na sede do Pa 
Municipal de Araçatuba/SP, tendo em vista que possuímos mais de 1.500 Inativos e 
Pensionistas, e muitos deles não têm intimidade e dominam os meios digitais, necessitando de 
atendimento presencial e orientações do Caixa Presencial. 

03) 0 subitem 4.7 do Termo de Referência menciona como obrigação a disponibilização de 
Terminal de Autoatendimento em local indicado pela CONTRATANTE. Sobre isso, 
questionamos: 

a) Favor apontar o local onde o terminal deverá ser instalado. 

Resposta: Local é no interior do "PAB" instalado na sede do Paço Municipal de Araçatuba/SP. 

b) Considerando os argumentos expostos na questão, solicitamos que o prazo para 
instalação seja acordado posteriormente entre as partes. 

Resposta: Conforme item 4.2. do Termo de Referência sob pena de penalização. 

INÍCIO DOS SERVIÇOS 

04) 0 subitem 6.3.2 do Termo de Referência menciona que a CONTRATANTE, a fim de agilizar 
a abertura de contas dos servidores municipais, deverá montar pontos de Atendimento nos 
órgãos Públicos Municipais elencados no edital. 

Essa obrigação é facultada à CONTRATADA? 

Resposta: Não, é obrigatória, a fim de realizar a abertura das Contas dos Funcionários Públicos 
Municipais no menor espaço de tempo possível, evitando concentração de pessoas e 
cumprimento das regras vigentes causadas pela Pandemia "Covid-19" (distanciamento de 
pessoas, aglomeração, medidas de higiene,  etc.).  

DOCUMENTOS 

05) Apenas para ratificar o entendimento da resposta fornecida por essa municipalidade à 
questão n.° 15 do pedido de esclarecimentos n°01 do ltaú Unibanco, para fins de cumprimento 
ao subitem 6.2.3.3 do edital, está correto o entendimento de que, se o fornecedor participar da 
licitação com o CNPJ da sede, bastará a apresentação da Certidão de Regularidade Fiscal 
Municipal da cidade onde está sediado e a apresentação da Certidão de Regularidade Fiscal do 
CNPJ da sede com o município de Araçatuba - SP?  

Resposta: Sim. 

ISENÇÃO DE TARIFA PJ 

06) Está correto o entendimento de que a Prefeitura apenas terá isenção de tarifas para os 
serviços necessários ao pagamento da folha dos servidores, não abrangendo outras formas e/ou 
serviços correlatos (p.ex.: fechamento de câmbio, arrecadação de tributos, serviços esses 
disciplinados por contratos específicos) 

Resposta: Sim. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA 
Secretaria de Municipal de Administração 

Divisão de Licitação e Contratos 

DEMAIS QUESTIONAMENTOS 

7) 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.  40, inciso V da Lei 10.520/02? 

Resposta: Sim. 

8) Houve alguma alteração/aditamento ao Edital após sua publicação? Em caso positivo, 
solicitamos disponibilizar cópia para consulta. 

Resposta: Sim, se encontra disponível no  site  www.aracatuba.so.gov.br. 

9) Houve apresentação de impugnação e/ou pedido de esclarecimentos por algum interessado? 
Em caso positivo, solicitamos disponibilizar cópia para consulta. 

Resposta: Sim. Solicitamos acessar o  SITE  da Prefeitura, pois todos os pedidos de 
esclarecimento se encontram devidamente anexadas no Processo. 

Atenciosamente 

CARLOS  ALBERT  OELHO SALESSE 
Assessor Executivo 

Secretaria Municipal de Administração 
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