
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA 
Secretaria de Municipal de Administração 

Divisão de Licitação e Contratos 

Araçatuba, 18 de janeiro de 2021. 

Ao 
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Referente: Pedido de Esclarecimento 

Segue abaixo respostas referente ao pedido de esclarecimento solicitado. 

Pregão Presencial n" 095/2020  

Processo n" 1.579/2020 

PRIMEIRO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

A Instituição Financeira BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, pessoa jurídica de direto 
privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 90.400.888/0001-42, com sede na 
Avenida Presidente Juscelino Kubistchek, 2041 e 2235, Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo — 
SP, CEP: 04543-011, vem perante a Vossa Senhoria, em atenção ao certame ora 
mencionado, apresentar seu PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS, pelas razões abaixo 
expostas: 

1. Considerando que para a prestação dos serviços de processamento da folha de 
pagamentos a entidade licitante deverá firmar contrato com o CNPJ matriz da Instituição 
Financeira vencedora do certame e, portanto, o processamento da folha de pagamento 
ocorrerá por meio do CNPJ matriz da instituição Financeira, pergunta-se: 

a) Com relação ao item 5.2, alínea "j", do edital, é correto o entendimento que onde se 
lê "Agência na cidade de Araçatuba, estado de São Paulo" será considerado como "Sede 
(Matriz) da Instituição Financeira, vencedora do certame"? 

Resposta - 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) Com relação do item 6.2.3.3.1, do Edital, que determina apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos do Município de Araçatuba, considerando que o contrato de prestação 
de serviços será firmado com a Sede (Matriz) da instituição financeira vencedora e que os 
serviços de folha de pagamento são prestados pelo CNPJ da Sede (Matriz) da instituição 
financeira vencedora, é correto o entendimento que a licitante poderá apresentar apenas os 
documentos relativos à Sede (Matriz)? 

Resposta — 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. 

Transcrevemos o artigo 29 da Lei 8.666/93:  

Art.  29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, 
consistirá em: (Redação dada pela Lei n° 12.440, de 2011) (Vigência)  

1 

Rua Coelho Neto, 73- Vila São Paulo, Araçatdba — SP — CEP: 16015-920 - Fone: (18) 3607-6609 — 3607-6618 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA 
Secretaria de Municipal de Administração 

Divisão de Licitação e Contratos 

I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de 
Contribuintes (CGC); 

II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 

Ill - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do  
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  

IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei. (Redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994)  

V — prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°  5.452, de 1°  de maio de 1943. 

SEGUNDO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

1. Favor informar nome e CNPJ dos órgãos e entidades da administração direta e indireta 
que fazem parte do processamento da folha de pagamento. 

Resposta - A prefeitura Municipal de Araçatuba possui único CNPJ no 45.511.847/0001-79, 
não havendo conforme edital nenhum outro órgão ou entidades da administração direta ou 
indireta. 

2. Os pensionistas, aposentados, servidores inativos são pagos diretamente pela entidade 
pública contratante ou por algum Instituto de Previdência? 

Resposta - São pagos diretamente pela prefeitura Municipal de Araçatuba CNPJ n° 
45.511.847/0001-79 

3. A entidade licitante tem legitimidade jurídica para licitar em nome dos demais órgãos 
e entidades da administração direta e indireta que processarão sua folha de pagamento 
com a instituição financeira vencedora? 

Resposta - Não há conforme edital, nenhum outro órgão ou entidades da administração 
direta ou indireta. 

4. Caso haja mais de um CNPJ abrangido no procedimento licitatório, pedimos informar se 
será firmado um contrato único de prestação de serviços ou será formalizado um contrato 
para cada entidade. 

Resposta - Não há conforme edital, nenhum outro órgão ou entidades da administração 
direta ou indireta. 

5. Está correto o entendimento de que o pagamento do valor correspondente proposta 
vencedora da licitação ocorrerá mediante crédito em conta mantida pela entidade licitante 
em Banco Público? Havendo mais de um CNPJ abrangido no procedimento licitatório, o 
valor correspondente à Proposta Vencedora da Licitação a ser pago pela entidade 
contratada será desembolsado de modo direto e integral para a entidade licitante ou de 
forma segregada e proporcional para cada entidade abrangida pelo objeto da licitação? 
Caso o pagamento seja realizado de forma segregada e proporcional, pedimos informar 
qual(is) critério(s) será(ão) adotado(s). 
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Resposta - Sim o entendimento está correto e o vencedor do processo licitatório, deverá 
conforme edital realizar o credito em conta a ser informada pela Prefeitura Municipal de 
Araçatuba, em banco público. Não há conforme edital, nenhum outro órgão ou entidades da 
administração direta ou indireta, apenas o CNPJ no 45.511.847/0001-79 da Prefeitura 
Municipal de Araçatuba. 

6. Está correto que o processamento da folha de pagamento será executado em caráter de 
exclusividade pela instituição financeira contratada? 

Resposta - Conforme Edital, a prefeitura de Araçatuba realizará o pagamento total dos 
servidores diretamente a Instituição financeira contratada. 

7. Está correto o entendimento que, durante o prazo do contrato, apenas a contratada para 
processar a folha de pagamentos poderá manter/instalar quaisquer dependências bancárias 
de atendimento, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, nos imóveis ocupados 
pela(s) Contratante(s)? 

Resposta - Apenas a Instituição financeira contratada, utilizará o espaço público da 
contratante conforme edital. 

8. Está correto que durante o prazo do contrato apenas a contratada para processar a de 
pagamento poderá realizar propaganda, divulgação e venda de produtos bancários nos 
imóveis ocupados pela(s) Contratante(s)? 

Resposta - Dentro do espaço físico público devidamente demarcado para uso da instituição 
financeira sim. 

9. Considerando a complexidade dos procedimentos para abertura de contas bancárias e 
necessidade de troca de informações entre a(s) Contratante(s) e a Contratada pedimos 
informar se a(s) entidade(s) envolvida(s) no processo dispõe(m) da(s) informações abaixo, 
bem como se as mesmas serão disponibilizadas com a futura contratada e em qual prazo 
serão disponibilizadas: 

a. Nome completo; 

b. Número de CPF e RG; 

c. Data de Nascimento; 

d. Sexo; 

e. Nacionalidade; 

f. Naturalidade; 

g. Endereço residencial completo, inclusive CEP; 

h. Telefone com DDD; 

i. Código de Profissão, 

j. Renda mensal 

k. Nome completo da Mãe 
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Resposta - Na Minuta do Contrato na Clausula 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 ¡unto 
à Contratada, observadas as disposições do Edital e seus Anexos (Item 3.2.). Além de 
qarantir as informações e a documentação dos servidores a serem prestados pela 
CONTRATADA (Item 3.4.). 

Referida Minuta de Contrato estabelece ainda na Cláusula sexta "DAS CONDIÇOES gerais 
da prestação dos serviços", mas especificamente no item 6.3., que a CONTRATANTE, no 
prazo 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 CONTRATANTE deverá fornecer a CONTRATADA 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 Cronogranna 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 CONTRATADA 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, n° 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  &Joe  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. 

10. Em relação à pirâmide salarial, em razão da necessidade de critérios objetivos para 
formulação de proposta, favor informar: a) qual a quantidade de CPFs envolvidos no 
presente processo de folha de pagamento?; b) qual a quantidade de matrículas envolvidas 
no presente processo de folha de pagamento?; c) favor diferenciar a quantidade de 
servidores por vínculos mantidos pela entidade licitante, por exemplo: comissionados, 
efetivos, inativos, pensionistas, estagiários, temporários e bolsistas. 

Resposta - Para corroborar com o esclarecimento informamos que cada CPF possui apenas 
uma única matricula. 
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11. Considerando que o  site  ua Secretaria do Tesouro Nacional —  STN  disponibiliza um 
painel onde apresenta uma simulação da situação fiscal dos entes subnacionais a respeito 
de sua elegibilidade para obtenção de operação de crédito. Pergunta-se: esta entidade 
pública possui seus dados e informações contábeis atualizadas junto à  STN,  com a 
respectiva atribuição de seu  Rating?  Caso não os tenha, qual é a providência que essa 
entidade pública tomará para obtenção de seu  Rating  atualizado? 

Resposta - Sim. a Contratante mantém n seus dados atualizados junto ao  STN.  

12. A entidade licitante está ciente de que o atraso na abertura das contas correntes das 
entidades públicas pagadoras e a contratação do  Internet Banking  Pessoa Jurídica 
impactam no prazo de Implantação da Folha de Pagamento, e que o não atendimento dos 
prazos poderá ensejar atrasos no início dos serviços e, por consequéncia, impactos 
negativos na equação econômico financeira do contrato? 

Resposta - Não há entidades públicas pagadoras além da prefeitura municipal de Araçatuba 
CNPJ 45.511.847/0001-79, e os prazos estão devidamente estabelecidos no edital. 

As sanções para inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão estão 
previstas na Cláusula Oitava do Edital e Cláusula Décima Segunda do Anexo VIII. 

13. Tendo em vista que os pagamentos dos salários e benefícios, nos termos da 
Resolução 3402, do CMN-Bacen, deverão ocorrer por meio de crédito em conta salário 
aderentes portanto às normas do Banco Central do Brasil, e que a abertura/movimentação 
da conta corrente é uma opção do servidor, todas as passagens do Edital e da minuta de 
contrato que mencionam que os créditos salariais e os benefícios serão pagos por conta 
corrente devem ser interpretados como crédito em conta salário? Sendo confirmado que 
se trata de conta Salário.serão assegurados aos beneficiários dos créditos apenas as 
gratuidades previstas na circular BACEN'n.° 3.338/06 (conta salário) e na Resolução CMN 
n° 3.919/10 (conta corrente)., 

Resposta - CONTRATADA F. A CONTRANTE serão obrigadas a respeitarem integralmente 
a Resolução N° 3402/06 do CMN- Bacen; à 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. 

ASPECTOS JURÍDICOS: 

I. Sobre item 2.1.8, do Edital e demais passagens relacionadas, considerando que 
Instituições Financeiras são constituídas sob a forma de sociedades anônimas (cuja 
principal característica é a irrelevância da figura do sócio para a consecução das atividades 
empresariais), aliado ao fato do capital acionário ser pulverizado em bolsa de valores, 
pergunta-se: está correto que será desconsiderada a figura do sócio? 

Resposta — O item referido diz, quanto a vedação de participação de empresas com 
interesse em comum, quanto a figura do sócia deverá atender a cláusula 3.1. do Edital para 
participação. 
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2. Com  relação do disposto no item 6.10 do edital e demais passagens relacionadas, e 
considerando o disposto no artigo 43, § 30  da Lei Federal n" 8.666/1993, o qual autoriza a 
diligência por parte do pregoeiro para sanar quaisquer impasses nos documentos; à 
exemplo, consultar a veracidade de um documento original/eletrônico. Nota-se ainda, na 
segunda parte do referido artigo, a vedação de juntada de documento novo, que seja exigido 
no rol de documentos do edital e que não foi não devidamente acostado aos documentos, 
ainda que sejam declarações da licitante. Neste sentido, pergunta-se: É correto o 
entendimento que o referido item será desconsiderado? 

Resposta — A Critério do Pregoeiro e equipe de apoio poderá ser elaborada no momento da 
sessão declarações emitida de próprio punho desde que atenda o referido item. 

3. Sobre o pagamento do valor final ofertado pela Instituição Financeira vencedora do 
certame, item 4.1, da minuta do contrato c/c 12.2, do Termo de Referência, pergunta-se: 

a. Está correto que o pagamento da proposta vencedora será realizado mediante 
transferência bancária para a conta de titularidade da contratante mantida em banco 
público? 

Resposta — A CONTRATADA efetuará o Pagamento A VISTA em até 05 (cinco) dias úteis 
após a publicação do extrato, que deverá ser efetuado através de depósito em conta 
bancária em nome do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA e para tanto será notificada 
formalmente pela CONTRATANTE no Ato da Assinatura do Contrato: o Banco, Número da 
Agência e Número da Conta Corrente. 

b. Para agilizar o processo de pagamento pela instituição financeira vencedora, 
solicitamos a informação dos dados bancários da contratante mantida em banco 
oficial/público. 

Resposta — Será notificada formalmente pela CONTRATANTE no Ato da Assinatura do 
Contrato 

c. Na hipótese da contratante não dispor da informação acima, está correto 
o entendimento) de que o prazo para pagamento pelo licitante vencedor será de até 5 
(cinco) dias úteis, contados da data em que a contratante disponibilizar a informação 
completa dos dados bancários para recebimento do crédito? 

Resposta — Conforme cláusula 4.1. da minuta do contrato "A CONTRATADA efetuará o 
pagamento À VISTA em até 05 (cinco) dias úteis após a publicação do extrato de contrato", 
sujeita as penalizações. 

4. Com  relação ao item 5.18, da minuta do contrato, está correto o entendimento de 
solicitações de informações mencionada no referido será negociado entre as partes? 

Resposta - Não, o prazo estabelecido é de 05 (cinc(2)_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. 

5. Sobre a pirâmide salarial, constante no item 5.9. do referido Termo de Referência, nota se 
que há menção de Agentes Temporários, 57 (cinquenta e sete), que possuem vínculo com 
esta Administração por meio de contrato. Neste sentido pegunta-se: 

a. Qual a natureza da contratação dos agentes temporários? Os agentes 
temporários são contratados  corn  base em qual normativo? 	 ,)•-• 
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Resposta: a natureza é contrfação temporária E.: normativo é a Consolidação das Leis do 
Trabalho e a lei 11.350, de 05/10/2006, para os "Agentes Comunitários de Saúde". 

b. Corn  a finalidade de emitirmos uma proposta objetiva, pedimos informa por qual 
prazo cada um desses contratados continuarão _recebendo sua remuneração por meio da 
folha de pagamento do órgão liCiiante 

Resposta: A contratação dos "Agentes Comunitários de Saúde" em regra, foram 90 dias, 
podendo ser prorrogados os contratos até 365 dias, no entanto, devido a epidemia do aedes 
aegypth, dentre outras, enquanto persistir ficarão contratados por tempo indeterminado. 

Hoje para rescisão do contrato de trabalho, de forma unilateral, dos 'Agentes Comunitários 
de Saúde", é necessário apurar através de processo administrativo disciplinar, infrações 
contidas no artigo 482 da CLT. 

c. Qual a quantidade de agentes temporários por secretaria? 

Resposta: os "Agente Comunitário de Saúde" enquandram-se somente na secretaria 
municipal de saúde e esta PMA conta nesta data, com, 270 vagas criadas, 203 ocupadas e 
67 livres. 

d. Há possibilidade dos agentes temporários se tornarem servidores efetivos da 
entidade licitante? 

Resposta: Somente se houver concurso público e forem aprovados e nomeados, no entanto, 
atualmente, regra é a que citamos no item 1 e 2. 

e. Há concurso público de ingresso de cargo previsto para ocupação das 57 vagas 
que atualmente são temporárias. 

Resposta: nó Momento não existe processo seletivo público para mais contratações de 
"agentes comunitários de saúde". 

Atenciosamente 

c)- 
CARLOS ALBERTO OELHO SALESSE 

Assessor xecutivo 
Secretaria Municipal de Administração 
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