
Itaú 

Araçatuba, 12 de janeiro de 2021 

Prefeitura  Municipal de Araçatuba - SP 

e-mail: licitacao@aracatuba.sp.qov.br  

Comissão Permanente de Licitação  

Ref.: 	Pregão Presencial no 095/2020 

Pedido de Esclarecimentos Itaú Unibanco n.° 01/Itaú Unibanco 

Prezados Senhores, 

ITA13 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. 

DA CONTA CORRENTE/CONTA SALÁRIO: 

1) Tendo em vista que o serviço ora licitado é amplamente regulado pelo Conselho Monetário 

Nacional/Banco Central do Brasil (p.ex. Resoluções 3.402 e 3.424/06), está correto o entendimento de 

que se aplicam integralmente as regras trazidas pelos normativos do CMN/BACEN, ou seja, caberá aos 

empregados a opção entre a abertura de conta corrente ou conta salário junto ao banco contratado 

para recebimento de seus vencimentos, bem como que a Prefeitura processará o pagamento apenas 

destas formas (não sendo utilizados DOC,  TED,  Ordem de Pagamento, cheque  etc.)?  

2) Se o empregado desejar contratar uma conta corrente, a negociação dos produtos e serviços bem 

como das tarifas será livremente pactuada entre o Banco e o cliente, respeitadas as regras emanadas 

pelo CMN/BACEN quanto à padronização de literais e isenções tarifárias? 

CONTRATO VIGENTE 

3) Tendo em vista a segurança jurídica necessária, uma vez que outra instituição financeira presta 

serviço do mesmo objeto ora licitado, o vencedor do Pregão será convocado para assinatura apenas 

após o término do contrato atual? Qual é a data do encerramento do contrato com o  Santander?  

EMPREGADOS 

4) 0 número de servidores previsto no edital corresponde a matrículas (funcionais/pagamentos) ou 

a pessoas (CPF's)? Caso se refira a matrículas, qual o número de pessoas/CPF's? 

ASSINATURA DO CONTRATO  
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Itaú 
05) Considerando que as instituições financeiras são grandes conglomerados, e que, geralmente, sua 

representação legal se dá por meio de Diretores estatutários, os quais têm domicílio profissional nas 

respectivas sedes, e quaisquer providências administrativas, tais como a assinatura de instrumentos 

depende de autorizações internas, indagamos: 

a) Está correto o entendimento de que a instituição financeira vencedora poderá retirar as vias 

contratuais para providenciar as assinaturas dos Diretores estatutários? 

b) Solicitamos que o prazo para assinatura do contrato seja ampliado para 10 (dez) dias úteis contados 

da convocação. 

PAGAMENTO 

06) Pelos mesmos motivos da questão acima, solicitamos que seja revisto o prazo de pagamento 

previsto no item do edital, a fim de dilatá-lo para 15 (quinze) dias contados da publicação do extrato 

do contrato. 

INÍCIO DOS SERVIÇOS 

07) Os subitens do Termo de Referência mencionam que: 

• A Prefeitura, no prazo máximo de 10 (dez) DIAS contados da assinatura do contrato, 

encaminhará à Instituição financeira, em meio digital, os dados cadastrais necessários à 

abertura das contas relativas ao objeto do presente processo licitatório. 

• Recebidas as informações a Instituição financeira deverá providenciar a pré-abertura das 

contas em agência definida pela mesma, definindo, juntamente com a PM, cronograma de 

comparecimento dos servidores públicos municipais a tal agência, para assinatura dos 

contratos pertinentes e entrega dos documentos. 

Levando em consideração que: 

- os empregados terão a possibilidade de escolher a agência de seu interesse para receber os salários 

(por exemplo algum inativo ou pensionista/ afastado que resida em outro município), aliado ao fato 

de que, ao comparecer ao banco, o empregado poderá escolher entre abrir uma conta salário, fazer a 

portabilidade bancária, ou receber o salário por meio de conta corrente, sendo assim tornando a pré-

abertura operacionalmente inviável. 

- o contrato só pode prever aquelas obrigações descritas no edital e termo de referência, e que a 

referida previsão consta apenas na minuta. 

Diante disso, está correto o entendimento de o empregado comparecerá em uma das agências da 

Instituição Financeira vencedora para apresentação documentos e consequente abertura de suas 

contas (facultando ao banco vencedor a pré-abertura das contas, por exemplo)?  
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08) Acerca da previsão de que a instituição deverá promover a abertura de contas dos servidores, 

efetuando a coleta de dados, documentos e assinaturas necessários, no local e horário de trabalho, 

dentro do horário de atendimento bancário, questionamos: 

a) Tendo em vista a formalização e segurança que a atividade de abertura de uma conta requer, não 

obstante o sigilo bancário, é correto interpretar a obrigação no sentido de que as contas deverão ser 

abertas no local e horário de funcionamento da agência bancária local? 

b) Havendo entendimento diverso, solicitamos que seja dada nova redação ao edital para que o local 

e datas para a abertura das contas correntes dos servidores objeto da licitação serão estabelecidos 

em comum acordo entre a Contratada e a Prefeitura. 

09) 0 Termo de Referência menciona que caberá à Instituição Financeira, dentro dos limites legais, 

repassar à CONTRATANTE, até o dia 15 de cada mês, os dados cadastrais da conta que for aberta e/ou 

alterada de cada funcionário, para atualização de cadastro do órgão. 

Entretanto, a obrigação é inversa: cabe ao servidor informar ao empregador/Prefeitura a conta onde 

receberá seus proventos. 

Sendo assim, solicitamos a desconsideração da referida obrigação. 

ESTRUTURA 

10) Considerando que o  Santander  possui estruturas bancárias nas dependências da Contratante, 

questionamos: 

a) Caso o  Santander  não logra-se vencedora do certame, está correto o entendimento de que as 

referidas estruturas serão retiradas até a assinatura do novo contrato do Pregão em questão? 

11) Está correto o entendimento de que o prazo para a instalação do PAB (caso seja essa a escolha da 

Contratada) e/ou do Terminal de Autoatendimento será definido entre as partes? 

12) Está correto o entendimento de que a ocupação de espaço será sem ônus ao vencedor? 

13) Com a RESOLUÇÃO BACEN n.° 3.402, a conveniência disponibilizada aos clientes influenciará 

diretamente na escolha, por parte deles, da instituição financeira com a qual manterão 

relacionamento. Em outras palavras: se a vencedora do certame tiver exclusividade na ocupação de 

espaços para instalação e funcionamento de Agência, PAB ou Caixas Eletrônico, o valor da proposta 

a ser apresentado à Prefeitura poderá ser sensivelmente alterado. Caso contrário (se outras 

instituições financeiras forem mantidas nas dependências da Prefeitura), a proposta poderá ter valor 

inferior. 

Diante disso, indagamos: o Banco vencedor da licitação será a única instituição financeira a prestar o 

serviço de pagamento da Folha, e a possuir instalações físicas (Agência/PAB/caixa eletrônico) e  
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promover ações/campanhas para venda/comercialização de produtos financeiros aos empregados 

nas dependências da Prefeitura durante toda a vigência do contrato? 

PROPOSTA 

14) 0 anexo V apresenta valor unitário igual a 1. 0 valor unitário será idêntico ao valor total? Se não, 

como deverá ser calculado o valor unitário? 

DOCUMENTOS 

15) 0 subitem 5.2.j do edital menciona que a proposta deverá constar declaração de que, caso seja 

licitante vencedora, apresentará no ato da assinatura do contrato autorização de funcionamento, ou 

documento equivalente, de Agência na cidade de Araçatuba, estado de São Paulo. 

Ainda, o subitem 6.2.3.3.1 determina, para os documentos de habilitação, caso a licitante tenha sede 

em outro Município e esteja cadastrada também como contribuinte no município de Araçatuba - SP, 

deverá apresentar a prova de regularidade mencionada no item 6.2.3.3 (Certidão de tributos 

municipais mobiliários) também para com o Município de Araçatuba - SP. 

Para ambas as obrigações, considerando que: 

- A referida regra é destinada a outro tipo de negócio/empresa. No caso de uma instituição 

financeira, todas as suas agências do Brasil prestarão o serviço ora licitado. Então, não o que sefalar 

em Certidão Municipal de Araçatuba — SP; 

- A prestação do serviço objeto do edital que envolve o processamento de folha de pagamento é 

realizada por meio de sistemas operacionais e equipe de suporte para sua manutenção que estão 

instalados na sede desta Instituição Financeira, portanto em São Paulo -SP, no caso do ltaú 

Unibanco; 

- Também é certo que não são apenas as agências da cidade de Araçatuba - SP que atenderão aos 

beneficiários do referido Pregão. Imaginemos que alguns inativos ou pensionistas residam em 

outro município, neste caso optarão pela abertura de contas bancárias fora do Município e serão 

igualmente atendidos, além de todos os servidores que estiverem gozando de férias utilizarão a 

conveniência de agências bancárias da Instituição. 

- Adicionalmente informamos que o contrato a ser assinado deverá constar com o CNPJ da sede da 

Instituição Financeira, dado que cada agência bancária possui CNPJ próprio. 

Diante disto, indagamos: 

a) Solicitamos confirmar o entendimento de que, assim como os demais documentos previstos no 

edital, a certidão municipal de tributos mobiliários será a da sede do licitante, dispensando, assim, 

a certidão da agência de Araçatuba —SP. 

b) Caso a resposta anterior seja negativa, solicitamos confirmar o entendimento de que basta a 

apresentação da certidão municipal de tributos mobiliários de apenas uma das agências do 

município de Araçatuba - SP, além das certidões da sede da licitante. 
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C) Solicitamos confirmar o entendimento de que, assim como os demais documentos previstos no 

edital, o alvará de funcionamento será o da sede do licitante, dispensando, assim, o da agência de 

Araçatuba — SP. 

b) Caso a resposta anterior seja negativa, solicitamos confirmar o entendimento de que basta a 

apresentação do alvará de apenas uma das agências do município de Araçatuba - SP, além dos 

documentos sede da licitante. 

CELULAR 

16) 0 item 7.10 do edital menciona que o uso de celulares só será possível com a permissão do 

Pregoeiro. 

Considerando que: 

- A modalidade Pregão foi criada pela Lei n°10520/2002 com o escopo fundamental de permitir maior 

disputa entre os licitantes em razão dos lances verbais, pautado nessa diretriz; 

- A comunicação por celulares não foi impedida por nenhum preceito legal, e ainda que sua utilização 

permitirá inclusive o aumento de eventuais limites estabelecidos pelas matrizes; 

Assim, pedimos a confirmação de que será permitida a utilização de celulares na sala de licitação, ou 

em caso negativo, que será permitido ao representante legal que se ausente da sala a fim de contatar 

seus superiores para obter orientações sobre a continuidade na apresentação de lances. 

CNPJs 

17) a) O único CNPJ contemplado na presente licitação é o da Prefeitura Municipal de Araçatuba —SP? 

b) Caso haja outros CNPJs envolvidos, o município obteve autorização prévia e expressa delas para 

promover a licitação de suas folhas de pagamento? 

C) apagamento da oferta será feito diretamente à Prefeitura ou a cada órgão/ente da Administração, 

proporcionalmente ao tamanho de sua folha? 

CORREÇÃO DE VÍCIOS OU DEFEITOS 

18) 0 subitem 5.3 do termo de referência menciona que A CONTRATADA deverá providenciar a 

imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo MUNICÍPIO DE 
ARAÇATUBA. 

Ocorre que: 

- A instituição financeira conseguirá necessita de prazo razoável para conserto e/ou substituição de 

equipamentos, já que depende de vários fatores (laudo técnico que identifique as peças a serem 

consertadas/substituídas ou que ateste a necessidade de troca total do equipamento, 

disponibilidade em estoque das peças para conserto/equipamento para troca, tempo de transporte 

das peças/equipamento, algumas peças são importadas e seu desembaraço na aduana pode levar 

dias  etc); 
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- O contratado não tem poder de evitar que, por força maior ou caso fortuito, o equipamento 

apresente defeitos; 

- Cabe à Contratada sanar falhas, vícios ou defeitos em prazo razoável. 

Assim, está correto o entendimento de que, para fins do disposto no subitem 5.3 do Termo de 

Referência, o prazo para boa execução do futuro contrato necessária será razoável, de maneira a 

considerar a complexidade dos eventuais vícios, defeitos ou incorreções? 

ISENÇÃO DE TARIFA PJ 

19) Está correto o entendimento de que o serviço de processamento e liquidação da folha do 

funcionalismo público municipal dar-se-á por meio de crédito em conta bancária de titularidade dos 

respectivos beneficiários e que, portanto, a isenção de cobrança de tarifas para o Município restringe-

se a esta hipótese de prestação de serviço, não abrangendo outras formas e/ou serviços correlatos 

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

específicos)? 

CONSIGNADO 

20) Sobre "empréstimos consignados", questionamos: 

a) É correto afirmar que o banco vencedor poderá oferecer empréstimos consignados caso tenha 

interesse, não sendo obrigado a isso, já que esta modalidade de empréstimo por regra do CMN/Bacen 

é prestada sem exclusividade? 

b) O conveniamento do consignado faz parte do objeto licitado ou sua contratação seguirá regras e 

procedimentos de processo administrativo próprio e independente ao presente certame? 

C) Possui legislação específica para o consignado? Se sim, pedimos a gentileza de disponibiliza-la. 

d) Será celebrado convênio em específico? A minuta será fornecida pelo órgão ou pelo banco? Caso 

seja minuta específica do órgão, favor disponibiliza-la para análise. 

e) Quais autarquias estão vinculadas ao certame? A formalização da minuta do consignado será 

individual para cada autarquia? 

f) Qual a margem máxima adota pelo órgão? É possível que os servidores tenham mais de um contrato 

de crédito consignado, desde que não ultrapasse a margem estabelecida por lei? 

g) o órgão opera com  site  de gestão das margens do consignado? Se sim, qual o  site?  Quais os custos 

envolvendo adesão e manutenção do  site?  A contratação do  site  ocorreu por licitação? Qual o 

vencimento do contrato? Solicitamos uma cópia do edital e ata? 

h) Qual prazo máximo das operações de consignado? Consta em legislação? O órgão efetuará o 

desconto das parcelas na provisão de férias dos servidores? 

I) Em caso de perda de margem consignável do servidor, está correto o entendimento de que a 

prefeitura fará o desconto parcial do valor consignado e repassará a consignatária?  Sea  consignatária 

não quiser que a prefeitura faça o desconto parcial. É possível? 
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j) Está correto o entendimento de que, no caso de desligamento ou exoneração do servidor, a 

prefeitura reterá das verbas rescisórias e repassará à instituição financeira o valor correspondente ao 

saldo atual da dívida, respeitado o limite máximo de margem consignável? 

k) Quais bancos operam atualmente na concessão de crédito consignado e qual a distribuição dos 

repasses entre as instituições? 

_I 3: 

DECLARAÇÕES 

21) Solicitamos confirmar o entendimento de que o Anexo X deverá ser apresentada apenas no 

momento da assinatura do contrato. 

DEMAIS QUESTIONAMENTOS 

22) Alguns dos questionamentos formulados acima interferem na interpretação e/ou redação aos 

citados itens do edital. Visto que tais obrigações também se encontram dispostas na minuta 

contratual, é correto afirmar que as respostas que impliquem em modificação ou exclusão do previsto 

no edital serão também aplicadas para a minuta contratual. 

23) 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? 

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

disponibilizar cópia para consulta. 

25) 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.orosco(cbitau-unibanco.corn.br   

valeria.limeiraRitau-unibanco.com.br  

tamara.correaR. itau-unibanco.combr  

joelmelquiades-souza@itau-unibanco.combr 

elaine.manettiMtau-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. 
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Atenciosamente, 

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

Divisão de Licitação e Contratos 

Araçatuba, 18 de janeiro de 2021. 

Ao 

ITAL1 UNIBANCO S.A. 

Referente: Pedido de Esclarecimento Itaú Unibanco n.° 01/Itaú Unibanco 

Segue abaixo respostas referente ao pedido de esclarecimento solicitado. 

Pergunta 01: CONTRATADA E A CONTRANTE serão obrigadas a respeitarem integralmente a 
Resolução N° 3402/06 do CMN- Bacen; a Circular Bacen N° 3.338/06 e a Resolução CMN N° 
3.919/10, que fazem parte deste Edital em seus anexos, e que serão retificados todos os Termos 
de Conta Corrente para Conta salário, de acordo com a Legislação, a fim de resguardar o Direito 
dos Servidores Públicos. 

A Contratante, conforme cláusula sexta, item 6.3 do Anexo VIII, irá no prazo máximo de 10 dias 
contados da assinatura do contrato enviará por meio digital, à Contratada os dados cadastrais 
necessários à abertura das contas relativas ao objeto do presente processo licitatório. 

A Contratante realiza o pagamento dos vencimentos através de Arquivo de Folha de pagamento. 

Pergunta 02: Sim, sendo vedada à Contratada, na execução do objeto do Contrato, cobrar dos 
servidores, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, 
devendo ser observadas, além das condições previstas na Resolução n° 3.402/06 e na 
Resolução n° 3.424/06 do Banco Central do Brasil, a Legislação específica referente a cada 
espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis; 

Pergunta 03: Conforme Cláusula 12.1. do Edital "0 MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, na qualidade 
de contratante, convocará a licitante que vier a ser declarada vencedora, nos termos e para 
efeitos do  art.  64 da Lei Federal n.° 8.666/93, para assinar o Termo de Contrato" após o 
vencimento do contrato atual que encerrar-se à em 18/02/2.021. 

Pergunta 04: Para corroborar com o esclarecimento informamos que cada CPF possui apenas 
uma única matricula. 

Pergunta 05: 

a) Sim, poderá ser enviado via  e-mail  o contrato para assinatura desde que seja 
respeitado o prazo constante na cláusula 12.1. e deverá efetuar o reconhecimento de firma da 
assinatura. Informamos que se o contrato for assinado na sede do Município de Araçatuba não 
haverá a necessidade de reconhecimento de firma. 

b) Não será concedido prazo maior, tendo em vista que existem várias outras ações que 
deverão ser executadas pela CONTRATANTE após a assinatura do contrato, publicação do 
extrato do contrato, prazo de envio de solicitação da CONTRATADA a CONTRATANTE de 
todos os dados dos funcionários públicos necessários para abertura de conta em mídia digital e 
prazo estabelecido para a CONTRATANTE providenciar informações, e após a CONTRATADA 
deverá realizar a abertura de contas em Agência indicada pela CONTRATADA, bem como 
montagem de pontos de atendimento nas dependências municipais indicadas no Edital, Minuta 
do Contrato e Termo Referencial. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA 
Secretaria de Municipal de Administração 

Divisão de Licitação e Contratos 

Pergunta 06: Não será alterado o prazo para 15 (quinze) dias. 

Pergunta 07: Não a CONTRATADA deverá seguir o Edital, Minuta do Contrato e o estabelecido 
no Termo Referencial, tendo em vista que o alegado são as exceções, sendo responsabilidade 
da CONTRATADA, facilitar as ações dos funcionários públicos enviando a Agência de outra 
localidade as informações preparadas pela Agência indicada para abertura das contas, quando o 
funcionário público comparecer na agência de seu interesse e necessidade, sem ônus para a 
CONTRATANTE. 

Na Minuta do Contrato na Cláusula Terceira estabelece de forma clara e objetiva que o 
Município de Araçatuba tem o dever que além de divulgar aos seus Servidores Ativos e Inativos 
e pensionistas dos procedimentos a serem observados para abertura da conta junto à 
Contratada, observadas as disposições do Edital e seus Anexos (Item 3.2.). Além de garantir as 
informações e a documentação dos servidores a serem prestados pela CONTRATADA (I 
3.4.). 

Referida Minuta de Contrato estabelece ainda na Cláusula sexta "DAS CONDIÇOES gerai da 
prestação dos serviços", mas especificamente no item 6.3., que a CONTRATANTE, no azo 
máximo de 10 (dez) dias corridos contados da Assinatura do Contrato, encaminhará à 
CONTRATADA, em meio digital, os dados cadastrais necessários ás aberturas das contas 
relativas ao objeto do presente processo Licitatório. 

Será Retificado o Item 6.3.1. do Termo de Referência. 

6.3.1. A CONTRATADA deverá fornecer a CONTRATANTE as informações 
solicitadas "em até 10 (dez) dias corridos", e a CONTRATADA deverá providenciar 
imediatamente a pré-abertura de contas em Agência definida pela mesma, devendo apresentar a 
"CONTRATANTE A CONTRATADA" uma Proposta de Cronograma de comparecimento dos 
servidores públicos municipais a referida Agência, para assinatura dos contratos pertinentes e 
entrega dos documentos; sendo que a Contratada se resguarda no direito de solicitar alteração 
na proposta do cronograma. 

6.3.2. A CONTRATANTE a fim de agilizar a abertura de contas dos servidores 
municipais deverá montar pontos de Atendimento nos órgãos Públicos Municipais abaixo 
elencados: 

6.3.2.1. Sede da Prefeitura Municipal, sito a Rua Coelho Neto, no 73, em 
sala disponibilizada pela CONTRATANTE. 

6.3.2.2. No Departamento de Recursos Humanos, sito a Rua Coelho 
Neto, n° 73, em sala disponibilizada pela CONTRATANTE, a fim de atender com exclusividade 
os Inativos e Pensionistas. 

6.3.2.3. No Sede da Secretaria Municipal de Educação, sito a Rua Oscar 
Rodrigues Alves, n.° 55 — Edifício Siran - Sobreloja, em sala disponibilizada pela 
CONTRATANTE. 

6.3.2.4. No Sede da Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Rio de 
Janeiro, n° 300, em sala disponibilizada pela CONTRATANTE. 

6.3.2.5. No Sede da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
sito a Rua Maurício de  Nassau,  n.° 1.777, em sala disponibilizada pela CONTRATANTE. 

Pergunta 08: 

a) Não, na Agência será obedecido o horário de funcionamento, nos postos de 
atendimento será obedecido o Horário do expediente administrativo da CONTRATANTE, que é 
das 08h0Omin às 17h3Omin, a fim de facilitar o acesso dos funcionários públicos e agilizar as 
ações, pois trata-se de quase 6.000 (seis mil) funcionários públicos. 

b) Não será dado nova redação. 
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Pergunta 09: Não, será desconsiderada referida exigência e responsabilidade da 
CONTRATADA, sendo que a responsabilidade do funcionário informar a CONTRATANTE é ato 
administrativo interno para controle do Departamento de Recursos Humanos e da Secretaria 
Municipal da Fazenda, a fim de cruzamento de dados para verificar e confirmar a fidedigniqde 
das informações cruzadas. 	 }-1 

Pergunta 10: Sim, tendo em vista que o espaço pertence a CONTRATANTE e terá 
disponibilizado para a nova CONTRATADA. 

Pergunta 11: Não, tendo em vista que o Item 04 do Termo de Referência será retificado 
"CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO NO PAÇO MUNICIPAL". 

4.1. A CONTRATADA deverá instalar um Posto de Atendimento Bancário (PAB), sendo 
que na CONTRATANTE disponibilizará local próprio, que será onde atualmente encontra-se o 
Posto de Atendimento do  Santander  (Brasil) S/A, CONFORME Croqui Anexo. 

4.2. Toda a estrutura, instalação e adequações do referido PAB correrão por conta e sob 
a responsabilidade da CONTRATADA, incluindo serviços de reforma, remodelagem e instalação 
física, elétrica, lógica e de telefonia, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos da Assinatura do 
Contrato. 

4.3. Será vedada no local qualquer atividade distinta ou estranha ao objeto desta 
instalação (PAB), sendo vedada a sua cessão ou transferência. 

4.4. A CONTRATADA não poderá reclamar da CONTRATANTE o pagamento de 
quaisquer benfeitorias realizadas quando da instalação do "PAB". As benfeitorias realizadas 
passarão ao patrimônio do Município de Araçatuba, independente de qualquer indenização á 
CONTRATADA, com exceção dos equipamentos móveis, que ao final do contrato deverão ser 
removidos pela CONTRATADA, ás suas expensas, desocupar e desimpedir totalmente o local 
determinado. 

4.5. Os serviços de vigilância e de limpeza do mesmo, bem como seguros de qualquer 
natureza relativos aos espaços públicos em que estão instalados, além das demais despesas 
relacionadas a instalação e funcionamento, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA 

4.6. Toda despesa com adequação do espaço oferecido, água, energia elétrica, telefone, 
manutenção de qualquer natureza e outras que forem necessárias para o seu pleno 
funcionamento, ficarão a cargo da CONTRATADA. 

4.7. Deverá disponibilizar Terminal de Autoatendimento em local indicado pela 
CONTRATANTE. 

4.8. A presente contratação não gerará ônus algum à CONTRATANTE, além das 
obrigações financeiras com seus próprios servidores descritas no presente instrumento. 

4.9. A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente a Resolução n.° 1.082 de 30 de 
janeiro de 1986 e seu Regulamento para o funcionamento do Posto de Atendimento Bancário 
"PAB" (Resolução e Regulamento em anexo), Resolução CMN N° 3.919/10 e também 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. 

Pergunta 12: Sim, conforme item 6.2. da minuta do contrato, "Correrão por conta da 
CONTRATADA todas as despesas que influenciem nos custos, tais como: tributos (impostos, 
taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, 
encargos comerciais e outros de qualquer natureza e todos os ônus diretos" e item 4.2. do 
Termo de Referência, "Em caso de opção pela instalação do referido PAB, toda a estrutura e as 
adequações necessárias correrão por conta e sob a responsabilidade da CONTRATADA, 
incluindo os serviços de reforma, remodelação e instalação física, elétrica, lógica e de telefonia". 
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Pergunta 13: Sim/Não, a CONTRATADA será a única instituição financeira a prestar o serviço 
de pagamento da folha de pagamento, possuir instalação física "PAB", dentro das dependências 
dos Órgãos Públicos pertencentes ao Município de Araçatuba, porém não terá exclusividade de 
promover campanhas para venda e comercialização de produtos financeiros aos funcionár 
públicos da Prefeitura Municipal de Araçatuba durante a vigência Contratual. 

Pergunta 14: Sim, 01(um) serviço com o Valor Global não inferior ao Valor estipulado mínimo/de 
R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). 

Pergunta 15: 

a) Será retificado o Edital, com cumprimento legal de novo Prazo de 08 (oito) dias úteis e 
nova data da Sessão Pública (Item 5.2, alínea "j"). 

b) As certidões deverão ser apresentadas apenas do CNPJ da agência participante. Caso 
o CNPJ esteja cadastrado em outro município (que não o de Araçatuba) e tenha cadastro no 
município de Araçatuba, deverá apresentar a certidão também do Município de Araçatuba. Por 
exemplo: na hipótese de uma licitante participar com o CNPJ da Sede (localizada no município 
de São Paulo), deverá apresentar a certidão do município de São Paulo. Caso esse CNPJ da 
Sede esteja também cadastrado como contribuinte no município de Araçatuba, deverá também 
apresentar a certidão do município de Araçatuba. 

Pergunta 16: Conforme referida cláusula "ficando desde já permitida a utilização de tais 
equipamentos no momento da negociação entre o pregoeiro e a empresa autora de oferta de 
maior valor', assim, para negociação afim de obter uma melhor oferta poderá fazer uso do 
celular. 

Pergunta 17: 

a) Sim, a prefeitura Municipal de Araçatuba possui único CNPJ n° 45.511.847/0001-79. 

b) Não há outros CNPJs além do informado acima. 

c) O Pagamento deverá ser efetuado unicamente a Prefeitura Municipal de Araçatuba, 
CNPJ n° 45.511.847/0001-79. 

Pergunta 18: Não, o prazo estabelecido é de 05 (cinco)  dias úteis para apresentar a resposta 
aos pedidos de informações ou esclarecimentos realizados pela CONTRATANTE (Item 5.3 e 
Item 5.18., da Minuta do Contrato), e de acordo com as formalidades legais cabe a 
CONTRATADA solicitar prorrogação de prazo devidamente justificada e aceita pela 
CONTRANTE. 

Pergunta 19: CONTRATADA E A CONTRANTE serão obrigadas a respeitarem integralmente a 
Resolução N° 3402/06 do CMN- Bacen; a Circular Bacen N° 3.338/06 e a Resolução CMN N° 
3.919/10, que fazem parte deste Edital em seus anexos, e que serão retificados todos os Termos 
de Conta Corrente para Conta salário, de acordo com a Legislação, a fim de resguardar o Direito 
dos Servidores Públicos. 

Pergunta 20: Em anexo no Edital, contrato com empresa especializada para prestação de 
serviços de implantação de sistema digital de gerenciamento e controle de margem consignável, 
incluido o fornecimento de solução e tecnologia informatizada para geração automática das 
reservas, averbações e manutenção de lançamentos para o sistema de folha de pagamento do 
município de Araçatuba, incluindo implantação, migração de dados, treinamento, suporte e 
manutenção. 

Pergunta 21: 0 anexo X tem a finalidade de obter os dados para preenchimento do contrato a 
ser realizado o qual deverá ser preenchido com as informações solicitadas e apresentar no 
envelope n.° 02 — HABILITAÇÃO. 
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Pergunta 22: Sim, em caso de retificação, o que for pertinente a minuta contratual será 
efetuada, pois a Minuta do Contrato é parte integrante do Edital. 

Pergunta 23: Sim. 

Pergunta 24: Não, caso haja retificação, estará disponível no  site  após a publicação. 

Pergunta 25: Houve pedidos de esclarecimentos, os quais serão disponíveis no  site  
www.aracatuba.sp.qov.br  — Licitações. 

Atenciosamente 

J/  
CARLOS ALBERTO COELHO SALESSE 

Assessor Executivo 

Secretaria Municipal de Administração 
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