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AO ILUSTRISSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÕES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA — SP.  

Preqão Presencial n° 095/2020 — Retificado — 2a publicação.  

Processo n° 1.579/2020  

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 o presente instrumento convocatório integra o mesmo 

processo administrativo, com mesmo número de edital, aliado aos princípios 

da celeridade e efetividade, pedimos ratificar a aplicação dos pedidos de 

esclarecimentos e suas respectivas respostas formulados por todas as  

Instituições Financeiras interessadas em participar, quando das publicações  

anteriores do edital e todos os documentos correlacionados em comento. 

2. Sobre item 2.1.8 do Edital e demais passagens relacionadas, e 

considerando que esta instituição financeira é uma empresa de Sociedade 

Anônima, e que nossos atos/negócios jurídicos são realizados de forma 

autônoma e independente da vontade de seus sócios e diretores. Pergunta-

se: está correto que podemos considerar prepostos, onde consta indicação 

dos sócios da empresa que não possuem vínculo com a Administração 

Pública? 

3. Sobre a resposta formulada pela Prefeitura sobre o item 2, dos Aspectos 

jurídicos, da minuta protocolada dia 12/01/2021, pedimos esclarecer o quanto 

segue: 

Considerando que o presente processo licitatório é fundamentado 

pela Lei Federal, n° 8.666/1993 ("Lei de Licitações") e de acordo  corn  
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o seu  art.  43 §3° é facultado a Comissão Permanente de Licitação ou 

o Pregoeiro abrir diligências para esclarecer quaisquer dúvidas ou até 

mesmo instruir o processo licitatório, porém, é vedada, 

expressamente, a juntada de documento novo que não foi 

devidamente exigido no rol de documentos do edital e não 

apresentado pelo licitante, conforme redação abaixo:  

"Art.  43. A licitação será processada e julgada com observância dos 

seguintes procedimentos: 

§ 3° É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase 

da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do  process();  vedada a inclusão posterior 

de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta.'  — grifo nosso. 

Frise-se que a redação do item 6.10, do edital, é contrária à disposição do 

artigo 43, §3°, da Lei de Licitações supramencionada, na qual dispõe que a 

Licitante melhor classificada, na fase da verificação da habilitação, não 

apresentar quaisquer declarações já exididas no rol de documentos, poderá 

ser sanada no momento da licitação de próprio punho. Ocorre, que tal evento 

ensejará juntada de novo documento, que já deveria constar nos documentos 

apresentados. Neste sentido, tal disposição do edital está em desacordo com 

a Lei de Licitações, vejamos: 

6.9.2. Se alqum documento apresentar falha não sanável na 

sessão acarretará a inabilitação do licitante.  

6.9.3. É vedada a título de diligência, a juntada de documentos 

que deveriam ter constado nos envelopes apresentados pelas 

licitantes,  ressalvada a possibilidade prevista no item 6.10. 

6.10. Caso os documentos declaratórios 	 não 

sejam apresentados juntamente com a documentação exigida,  tal 

falta poderá, a CRITÉRIO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, 

ser saneada de próprio punho no momento da sessão,  pelo 
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representante legal da empresa, desde que possua poderes para 

tanto, devidamente comprovados em procuração ou contrato social. — 

grifo nosso. 

Neste mesmo diapasão, nota-se que a manutenção do referido item no 

instrumento convocatório, poderá ensejar questionamentos futuros pelos 

órgãos julgadores, inclusive ainda, ser objeto de impugnação em razão da 

afronta legal. 

a. Posto isso, considerando que o referido item do edital conflita 

diretamente com a Lei de Licitações, pergunta-se:  é correto o 

entendimento que o referido item será desconsiderado? É correto o 

entendimento que não haverá admissibilidade da juntada de qualquer 

documento novo, ainda que seja mera declaração exigida no edital, 

em atendimento ao artigo 43, §3°, da Lei Federal n° 8.666/1993? 

4. Nota-se no item 4.7 do termo de referência, a exigência para disponibilizar 

Terminal de Autoatendimento (Caixa Eletrônico). É de correto o 

entendimento que, considerando a estrutura atual do PAB (Posto de 

Atendimento Bancário), os  ATMs  (Caixas Eletrônicos) disponíveis atendem 

ao solicitado, NÃO sendo necessária estrutura apartada para 

implantação de novos terminais? 

São os breves questionamentos. 
Diante do exposto, aguardamos as respostas quanto ao questionamen 

acima. 

Araçatuba/SP, 21 de janeiro de 2021 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 
CNPJ: 90.400.888/0001-42 

1§0.400.888/0001-4 
BANCO SANTAN DER (BRASIL)  SA  

t 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA 
Secretaria de Municipal de Administração 

Divisão de Licitação e Contratos 

Araçatuba, 25 de janeiro de 2021. 

Ao 
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. 

Referente: Pedido de Esclarecimento BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, 
CNPJ/MF N° 90.400.888/0001-42. 

Segue abaixo resposta referente ao segundo pedido de esclarecimento datado de 
21 de janeiro de 2021 

Pergunta 01:  

Todos os Pedidos de Esclarecimentos confeccionados realizados pela Empresas 
Licitantes (SANTANDER, ITAL.) UNIBANCO S.A. e BRADESCO) estão postados no  
Site  da Prefeitura Municipal "Licitações Novas — Pregão Presencial 095/2020", bem 
como o Edital Retificado. 

Referidos Esclarecimentos são Ratificados pela Prefeitura Municipal de 
Araçatuba.  

Pergunta 02:  

Uma resposta mais objetiva a este questionamento fica prejudicada, pois o item 
2.1.8 do Edital não faz qualquer menção ou tem relação a "PREPOSTO". 

Preposto nada mais é que o Representante do Contratado na Execução do 
Contrato, e suas atribuições podem ser assim resumidas: acompanhar e fiscalizar a 
execução do ob¡eto, visando sempre ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais 
(cronograma físico-financeiro, prazos,  etc.);  anotar as ocorrências relacionadas à 
execução do contrato e determinar as medidas cabíveis para o saneamento das 
falhas verificadas; solicitar à Administração, em tempo hábil, as providências a seu  
cargo; levar ao conhecimento da contratada as exigências e reclamações da  
Administração; praticar, enfim, todos os atos necessários à execução do contrato,  
notadamente o regular cumprimento das obrigações assumidas. 

Em contratos de Obras ou Serviços em geral, deverá haver indicação 
de PREPOSTO. Em Contratos de Natureza Simples, tais como nos fornecimentos, 
poderá ser dispensada a indicação formal do preposto. 

Quanto ao vínculo com a Administração,  não pode  o PREPOSTO ser servidor ou 
Dirigente de Órgão Contratante, nos termos do  art.  9°,  III,  da Lei n° 8.666/93. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA 
Secretaria de Municipal de Administração 

Divisão de Licitação e Contratos 

Por sua vez, item 2.1.8 do Edital apenas diz respeito à proibição de participação na 
licitação de sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, salvo se 
demonstrado que não agem representando interesses econômicos em comum. 
Tal vedação tem como objetivo evitar eventuais fraudes ao Certame Licitatório, 
por exemplo, quando duas empresas que pertencem ao mesmo grupo participam da 
mesma licitação e combinam de antemão as propostas a serem apresentadas, 
prejudicando a isonomia do certame. 

Pergunta 03:  

Artigo 43: A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 
procedimentos: 

§ 3°: "É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originariamente da proposta". 

Citamos algumas jurisprudências:  

Diligência - dever no caso de dúvida TCU decidiu: "[...] 9.2. determinar ao Centro de 
Inteligência do Exército - CIE que, nos próximos certames, ao constatar incertezas 
sobre atendimento pelas licitantes de requisitos previstos em lei ou edital, 
especialmente as dúvidas que envolvam critérios e atestados que objetivam 
comprovar a habilitação das empresas em disputa, utilize do seu poder-dever de 
promover diligências, previsto no  art.  43, § 3°, da Lei 8.666/1993, para aclarar os 
fatos e confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de base para tomada de 
decisão da Administração nos procedimentos licitatórios Fonte: TCU. Processo TC 
n° 019.851/2014-6. 

Acórdão n° 3418/2014 - Plenário. Diligência - discricionariedade TCU determinou: 
"[...] avaliem a conveniência e oportunidade de, na extensão e profundidade 
necessárias, fazer uso de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar originariamente da proposta, a exemplo do que ocorre com os 
processos licitatórios regidos pela Lei n. 8.666/1993, conforme previsão contida no  
art.  43, § 3o, desse diploma legal, com a finalidade de confirmar as informações 
refletidas nos documentos comprobatórios apresentados pelos licitantes, 
minimizando, assim, a possibilidade de incorreções, omissões ou ambiguidades". 
Fonte: TCU. Processo n° TC-007.634/2005-4. Acórdão n° 1878/2005 — Plenário 

Diligência - para complementarão do processo - inclusão de documentos Nota: o 
TCU determinou o cumprimento do  art.  43, § 3o, tanto no que se refere à vedação 
da inclusão de documentos ou informações que deveriam constar da proposta inicial, 
quanto na utilização das diligências destinadas ao esclarecimento ou 
complementação do processo, evitando-se assim equívocos nos certames. Fonte: 
TCU. Processo n° TG001.464/1996-6. Decisão n° 15/1 998 - Plenário. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA 
Secretaria de Municipal de Administração 

Divisão de Licitação e Contratos 

Diligência - recomendação Nota: o TCU recomenda realização de diligência 
pela Comissão Permanente de Licitação, destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo licitatório, sempre que esta se revelar 
necessária, conforme lhe faculta o  art.  43, § 3o, da Lei 8.666/93. Fonte: T 
Processo n° TG010.215/2003-2. Acórdão n° 1.182/2004 - Plenário. 

Diligência - supre detalhe irrelevante TCU orientou: "[. ..] atente para o disposto  yo 
art.  43, § 30, abstendo-se, em conseqüência, de inabilitar ou desclassificar empresas 
em virtude de detalhes irrelevantes ou que possam ser supridos pela diligência 
autorizada por lei [...]." Fonte: TCU. Processo n° TG014.662/2001-6. Acórdão n° 
2.521/2003 -  la  Câmara. 

Documentos - juntada extemporânea TJSC decidiu: "Mandado de Segurança. 
Permissão de juntada de documento posteriormente à abertura dos envelopes. 
Devolução de proposta lacrada da impetrante no mesmo ato em que a considerou 
inabilitada, sem lhe conceder prazo para recurso, procedendo, em seguida, à 
abertura das demais propostas. Irregularidades manifestas. Anulação do 
procedimento licitatório. Sentença intocável." Fonte: TJSC. ACMS n° 96011710-5. 
DJSC 23  ago.  2000. p. 14. 

Preço inexeqüível - diligência obrigatória TCU determina: "9.3.5. em caso de 
apresentação, por licitante, de proposta com preço(s) supostamente inexeqüível (is) 
para determinados itens, promova, com fulcro no  art.  43, § 3o, da Lei n. 8.666/1993, 
as diligências pertinentes com vistas a que a empresa interessada demonstre a 
viabilidade de sua cotação, a fim de resguardar o erário dos riscos que tal situação 
pode trazer, nos termos dos  arts.  44, § 3o, e 48, inciso II, do referido normativo [...]." 
Fonte: TCU Processo TC n. 008.456/2008-0. Acórdão N° 2674/2009 - Plenário. 

Promoção de diligências - evitar desclassificação de propostas por falhas 
formais TCU recomendou: "[...] atentar para as disposições do  art.  43, § 3o, que 
faculta, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a 
complementar a instrução do processo, evitando desclassificar propostas com base 
em falhas formais, conforme orientação emanada pela Decisão TCU n° 131/1993-1, 
Ata n° 18/1993-1." Fonte: TCU. Processo n° TC-004.915/1995-0. Decisão n° 
288/1996 - Plenário. 

Saneamento - diligência - limites STJ orientou: "No procedimento é juridicamente 
possível a juntada de documento meramente explicativo e complementar de outro 
preexistente ou para efeito de produzir contra - prova e demonstração do equívoco 
do que foi decidido pela Administração, sem a quebra de princípios legais ou 
constitucionais. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA 
Secretaria de Municipal de Administração 

Divisão de Licitação e Contratos 

"Justen Filho, Marçal, 2016, p. 947". "A autorização legislativa para a realização d 
"diligências" propicia uma série de controvérsias. (...) As diligências e 
esclarecimentos consistem em atividades desenvolvidas diretamente pela autoridade 
julgadora, destinadas a eliminar imprecisões e confirmar dados contidos na 
documentação apresentada pelo licitante. Envolvem a prática de ato administrativo, 
consistente em verificação de situação fática, requerimento de informações perante 
outras autoridades públicas, confirmação da veracidade de documentos e assim por 
diante. A diligência é uma providencia para confirmar o atendimento pelo licitante de 
requisitos exigidos pela lei ou pelo edital, seja no tocante à habilitação, seja quanto 
ao próprio conteúdo da proposta. Portanto, a expressão "diligência" abrange 
providências de diversas naturezas. A Comissão poderá (deverá) promover vistorias, 
para comprovar  in  loco o estado de instalações, maquinários e outras, delas 
participando todos ou apenas alguns de seus membros. As providências e 
diligências adotadas pela Comissão deverão ser documentadas por escrito. Se delas 
não participarem todos os integrantes da Comissão, mais minuciosas precisam ser 
as anotações e os informes". 

Jurisprudência do TCU: "A diligência é uma providência administrativa para 
confirmar o atendimento pelo licitante de requisitos exigidos pela lei ou pelo edital, 
seja no tocante à habilitação seja quanto ao próprio conteúdo da proposta. Ao 
constatar incertezas sobre o cumprimento das disposições legais ou editalícias, 
especialmente as dúvidas que envolvam critérios e atestados que objetiva 
comprovar a habilitação das empresas em disputa, o responsável pela condução do 
certame deve promover diligências, conforme o disposto no  art.  43, §3°, da Lei 
8.666/1993, para aclamar os fatos e confirmar o conteúdo dos documentos que 
servirão de base para tomada de decisão da Administração nos procedimentos 
licitatórios". (Acórdão 3.418/2014, Plenário, rel. Min. Marcos Bemguerer). 

Não são possíveis os referidos entendimentos apresentados na formulação da 
pergunta.  

O Edital será aplicado de forma Obietiva como foi publicado; sendo utilizada a 
Jurisprudência criada neste Órgão do Poder Executivo Municipal e as Capacitações 
dos Funcionários escalados pelo Chefe do Executivo Municipal.  

Será mantido o Edital, sendo que o Município de Araçatuba/SP está apto a 
responder qualquer questionamento; bem como responder qualquer pedido de 
Impugnação Administrativa e a possível Pedido de Impugnação ¡unto ao Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo ou perante o Poder Judiciário.  

Pergunta 04:  

Desde que atendam todos os tipos de transações financeiras determinadas pelo 
BACEN. 

REGULAMENTO ANEXO À RESOLUÇÃO N° 1.082, DE 30.01.86 POSTO DE 
ATENDIMENTO BANCÁRIO ELETRÔNICO, FIXO OU MÓVEL (PAE). 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA 
Secretaria de Municipal de Administração 

Divisão de Licitação e Contratos  

Art.  1° 0 Posto de Atendimento Bancário Eletrônico, Fixo ou Móvel (PAE), é uma 
extensão automatizada de dependências bancárias, que pode funcionar até 24 (vinte 
e quatro) horas por dia, ligada à central de controle e processamento. 

Parágrafo único. A transação somente é acionada mediante a inserção de senha 
exclusiva do cliente.  

Art.  2° 0 PAE destina-se a prestar os seguintes serviços ao cliente, aí incluídos os 
relativos à movimentação das contas de poupança: 

a) saques; 

b) depósitos (envelopes contendo cheque ou dinheiro) e em dinheiro (evolução 
tecnológica);  

c) pagamentos; 

d) saldos de contas; 

e) extratos de contas; e 

f) transferências de fundos. 

Parágrafo único. A ampliação desses serviços será objeto de prévia autorização do 
Banco Central. 

Carlos Albert 	oelho Salesse 
Assessor'Executivo 

Secretaria Municipal de Administração 
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