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AO ILUSTRISSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÕES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAÇATUBA - SR  

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. Sobre a pirâmide salarial indicada no item 5.9, do Termo de Referência, nota-se que 

a quantidade de servidores é de 5.435 (cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco). 

Contudo, o processamento da folha de pagamento dos servidores desta 

Municipalidade é com a exclusividade. conforme disposto no item 2.1.1, do Termo 

de Referência e demais passagenE. Aliado a isso. o Banco  Santander  é a atual 

Instituição Financeira detentora do contrato de processamento da Folha de 

Pagamento, também com exclusividade. Nesta mesma linha, nota-se em histórico 

interno que o processamento tem sido realizado  corn  urna pirâmide base menor 

(media) em comparação ao que foi disponibilizado no Edital. Neste sentido. pedimos: 

a. Disponibilizar a pirâmide salarial atualizada, devidamente individualizada por 

CPF e matrículas, bem como por secretaries; 

b. A que se deve essa diferença (a menor) entre o atual processamento e a 

pirâmide disponibilizada no Edital? 

São os breves questionamentos. 

Diante do exposto, aguardamos as respostas quanto ao questionamento elaborado acima. 

Araçatuba/SP, 27 de janeiro de 2021 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA 
Secretaria de Municipal de Administração 

Divisão de Licitação e Contratos 

Araçatuba, 28 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 terceiro pedido de esclarecimento datado de 27 de janeiro 
de 2021.  

Pergunta 01:  
LETRA A — 
Solicitação para Disponibilizar a Pirâmide Salarial Atualizada, devidamente individualizada 
por CPF e Matrículas, bem como por Secretarias; tendo em vista que por ser a Detentora do 
Contrato atual em vigência e possuir exclusividade no Processamento da Folha de Pagamento 
da Prefeitura Municipal de Araçatuba, verificou Desconformidade na Pirâmide 
disponibilizada no Edital em comparação com o Histórico Interno do Processamento realizado 
pelo  Santander.  

RESPOSTA:  
Após conferencia pelo Departamento de Recursos Humanos Ratificamos a Pirâmide 
Salarial Disponibilizada pela Prefeitura no Edital (Termo de Referencia) contendo a soma 
de 5.437 Funcionários  (folhas 31, 32 e 34), já contendo os dois Funcionários "CARGOS 
ELETIVOS" — Prefeito e Vice-Prefeito. 

Quanto à solicitação de Disponibilização Individualizada por CPF e Matrículas, bem 
como por Secretarias Municipais, o Município de Araçatuba tem convicção absoluta que fere 
os Direitos Individuais de seus Funcionários Garantidos por Lei, bem como se torna 
totalmente inócuo para o Processo Licitatório em questão, quanto à formulação das Propostas  
Comerciais das Potenciais Licitantes. 

Este Órgão orienta o Potencial Licitante que Leia atentamente o Edital e seus Anexos, 
principalmente as Cláusulas Contratuais de Responsabilidade da Contratante e da 
Contratada, pois qualquer desconformidade apresentada na Execução do Contrato existe 
previamente estipuladas Sanções Contratuais para Ambas as Partes. 

LETRA B — 
Somente a Detentora do Contrato em vigência poderá verificar e responder sobre eventual 
existência de divergências entre a pirâmide apresentada e seu histórico interno. Esclarecemos 
ainda que não é de nosso conhecimento qualquer questionamento formal por parte da atual 
Detentora do Contrato, sendo que referido pedido de esclarecimento se apresenta inoportuno, 
desconexo e protelatório, com o Processo Licitatório em andamento, com Sessão Pública 
marcada para o dia 01 de fevereiro de 2021. 

Carlos Alberto Çfelho  Salesse 
Assessor Executivo 

Secretaria Municipal de Administração 
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