
Piracaia, 08 de Maio de 2018.

À Prefeitura Municipal de Piracaia/SP

Ref.: Pregão Presencial N° 20/2018 

Pedido de Esclarecimentos n.° 01/Itaú Unibanco 

Prezados Senhores,

ITAÚ 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 acima referido, especialmente em 

relação às seguintes disposições:

01) Os itens 6.2 do Termo de Referência e 4.3 da Minuta Contratual preveem o 

direito da Contratada em conceder empréstimo consignado aos servidores da 

Prefeitura. Diante destes dispositivos, está correto que o produto empréstimo 

consignado em folha de pagamento dos servidores será prestado sem exclusividade 

pela Contratada, conforme o disposto na legislação vigente (Circular 3.522/2011) do 

Banco Central do Brasil?

02) Solicitamos a correção do texto dos itens 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 e 4.3.8 da 

Minuta Contratual para "Prefeitura Municipal de Piracaia".

03) O Banco vencedor da licitação será a única instituição financeira a possuir 

instalações físicas (Agência/PAB/caixa eletrônico) e a promover ações/campanhas 

para venda/comercialização de produtos financeiros aos servidores nas 

dependências da Administração Pública, caso novos espaços venham ser criados/ 

cedidos pela Prefeitura Municipal de Piracaia- SP?

04) Houve apresentação de impugnação e/ou pedido de esclarecimentos por 

algum interessado? Em caso positivo, solicitamos disponibilizar cópia para consulta.

05) Houve alguma alteração/aditamento ao Edital após sua publicação? Em caso 

positivo, solicitamos disponibilizar cópia para consulta.

Itaú Unibanco -  Superintendência de Desenvolvimento Poder Público
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/ SP CEP 04344-902



Solicitamos que as respostas sejam encaminhadas para o fax (011) 5019 2844 ou e- 

mails: fabio.lopesl@itau-unibanco.com.br e leticia.casado@itau-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,
fN

Itaú Unibanco -  Superintendência de Desenvolvimento Poder Público
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/ SP CEP 04344-902
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Piracaia, 08 de maio de 2018.
Ofício 38/2018/DRH 
Ac: Itaú Unibanco S/A
Esclarecimento Pregão Presencial n° 20/2018 
Processo n° 508/2018

Em atenção ao pedido de esclarecimento n° 01/ Itaú Unibanco acerca do 
pregão presencial no 20/2018, o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Piracaia vem respeitosamente à presença de V. Exa. Informar o que segue 
nos itens abaixo:

1- Sim, sem exclusividade conforme legislação vigente.
3- As instalações físicas e ações mencionadas não faz parte do objeto licitado.

As demais informações requeridas, pertinentes ao departamento de Recursos 
Humanos, serão disponibilizadas após a instituição financeira vencedora do certame, 
assinar contrato com a Prefeitura municipal e Piracaia.

Sendo o que havia para o momento, coloco-me à disposição para 
eventuais outros esclarecimentos.

Atenciosamente.

ÔU-Xa1 
Lília Santos Silva

Diretora do Departamento de Recursos Humanos
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município de piracaia
Estado de São Paulo
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CNPJ n° 45.279.627/0001-61
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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS BANCO ITAU 

PREGÃO PRESENCIAL N° 20/18

01) Sim, sem exclusividade conforme legislação vigente
02) Trata-se de erro formal de digitação na minuta do contrato e constará no contrato 

Prefeitura do Município de Piracaia.
03) As instalações físicas e ações mencionadas não fazem parte do objeto a ser licitado.
04) Sim houve pedido de esclarecimentos do Banco Santander e esta disponibilizado no 

site www.piracaia.sp.gov.br link Pregão presencial
05) Não

Piracaia, 09 de maio de 2018

KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO 
Coordenadora Geral Administrativa
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