
 

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

Piracaia, 15 de agosto de 2018 

 

Ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV - 

SP 

Ref.: Convite Nº 02/2018 

 Pedido de Esclarecimentos n.º 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:  

 

VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

1) O item 3.2 do edital informa que o contrato será de 60 meses, contados do início dos 

serviços. Por outro lado o item 11.1 do Anexo I fala em 60 meses, a contar da assinatura do 

contrato. Qual deverá prevalecer?  

 

PRAZO DE PAGAMENTO 

 

3) Enquanto o item 5.1 do Anexo I informa prazo de pagamento de 30 dias da assinatura, o 

item 12.1 do edital fala em 15 dias da assinatura e ainda o item 7.3 do Anexo II menciona 

que só ocorrerá a contrapartida condicionado ao processamento com sucesso da 1ª folha 

de pagamento. Qual prazo/condição deverá prevalecer?  

 

ESTRUTURA BANCÁRIA 

 

4) Com a RESOLUÇÃO BACEN n.º 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 ao Instituto poderá ser sensivelmente 

alterado. Caso contrário (se outras instituições financeiras forem mantidas nas dependências 

municipais), a proposta poderá ter valor inferior. 
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Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/ SP CEP 04344-902 

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) caso seja cedido espaço e promover ações/campanhas para 

venda/comercialização de produtos financeiros aos servidores nas dependências da 

Administração Pública, durante toda a vigência do contrato? 

 

CONSIGNADO  

 

5) Levando-se em consideração que a oferta de empréstimos em consignação em 

pagamento aos servidores é sem exclusividade, é correto afirmar que, será facultativo ao 

banco vencedor a oferta deste produto?  

 

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

solicitamos disponibilizar cópia para consulta. 

 

7) O processo de marcação de margem é eletrônico?  

 
8) Qual o nome da empresa responsável pela marcação da margem? 

 

9) Houve apresentação de impugnação e/ou pedido de esclarecimentos por algum 

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

 

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

mails: valeria.limeira@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, 

 



Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos do Municipio de Piracaia -PIRAPREV 
CNPJ: J0.543.660/000/-72 

Avenida Dona Elza Pecanha de Godoy, 170 - Vista Alegre - Piracaia - SP 
E-mail: piraprev@piraprev.com.br- Fane/Fax: (I I) - 4036-4371/4036-4409 

Piracaia, 16  de agosto de 2 .0 18 .  

Para ttau Unibanco SIA. 

l lmo. Sr. Fabio Pedro de Souza 
Gerente Peder Publico 

Sirva-me do presente com a finalidade de esclarecer a Vossa Senhoria 
duvidas suscitadas em relacao ao Convite n° 02/2018. 

Com relacao as solicitacoes de esclarecimentos, seguem o seguinte: 

Questionamento 1 -· Vigencia Contratual: 

Apesar do aparente conflito do infcio da vigencia contratual a mesma se 
dara com a assinatura do contrato, pois no item 10 . 1  esclarece que o infcio da 
execucao dos services se dara com a assinatura do contrato. 

Questionamento 2 - Prazo de Pagamento: 

Diante do conflito das datas para a reallzacao de pagamento, e ainda 
levando em consideracao o princfpio da razoabilidade nos procedimentos 
administrativos, sera considerado o prazo de 30 dias ap6s a assinatura do 
contrato, ernconsonancia com o item 5 . 1  do Anexo I do Termo de Referencia. 

Questionamento 3 - Estrutura Bancaria: 

A vencedora do certame sera a unica instituicao financeira, para 
pagamento de vencimentos, salaries, proventos, aposentadorias, pensoes e 
similares dos servidores da administracao publica processadas pelo Institute 
de Previdencia dos Servidores Publicos · do Mun icfpio de Piracaia - 
P IRAPREV conforme item 2 . 1  "a" da Carta Convite n° 02-2018 e tambern, 
caso haja interesse por parte da vencedora do certame, tera exclusividade na cupacao de espacos para instalacao e funcionamento de Agencia, PAB, . 
Caixas Eletr6nico , e promover acoes/campanhas para venda/comercializac;ao,. 
de produtos financeiros aos servidores dentro das dependencias do predio do / 
P IRAPREV, durante toda a viqencia do contrato. 

l 
.< 

I 
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Questionamento 4 - Consignado: 

T6pico 5: 

Levando em consideracao o item 2.2 "b" do convite, os ernprestirnos em 
consiqnacao serao sem carater de exclusividade, ate mesmo para nao 
conflitar com a leqislacao de portabil idade vigente. · Mas · e facultado a 
vencedora ofertar este produto. 

T6pico 6: 

Nao houve ate a presente data qualquer alteracao/aditamento ao 
Convite n° 02-2018. 

T6pico 7: 

O processo de marcacao de margem, nao e eletr6nico e feito de formal 
manual pelo servidor responsavel do ente ' publico que ira informar a 
instituicao financeira caso a caso o limite rnaxirno de desconto que podera ser 
efetuado em folha, seguindo a leqislacao vigente municipal a saber Lei 
2.063/2.001 (doc. Anexo) cornbinada com a Lei 2.542/2.010 (doc. Anexo) . 

T6pico 8: 

Nao possui mos empresa para efetuar a rnarcacao a mesma e feita de 
forma manual. 

T6pico 9: 

Nao houve ate a presente data apresentacao de qua lquer impuqnacao 
ou pedido de esclarecimento sobre o Convite n° 02-2018. 

Sem mais para o memento, os meus protestos da mais alta estima e 
distinta consideracao. 
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FAZ SABER que a Camara Municipal de Piracaia aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei: 

DR. CELIO GAYER, Prefeito Municipal de Piracaia, usando 
das atribuiczes que lhe sao conferidas por lei, 

Av Dr. Candido Rodrigues, n<> 120. Fone: (011) 4©36-7221 
www plrecera.ep gov.br 
e-ma1l:p1rac@uol.com br 

l'"EFEITU� MUNICll'AL •E l'l"ACAIA 

LET N." 2.063/ 2.001 

Autoriza consignacces facultativas em folha de 
pagarnento e da outras providencias. 

Art.3° - A soma mensal das consignacees facultativas de cada 
servidor nao podera exceder do valor equivalente a 30 % (trinta por cento) cta soma dos 
vencimentos,sendo excluidos: 

Art.2° - Para consecucao dos objetivos desta lei.consrdera-se 
consignacao facultativa o desconto incidente sobre a remuneracao do servidor mediante 
sua autorizacao previa e formal anuencta do Executivo 

Art. 1 o - Fica autorizada consignacoes facultativas em folha de 
pagamento de despesas realizadas pelos servidores pllblicos Municipais com instnutcccs 
legalmente constituidas nos seguintes ramos de atividadcs: 

1-contribuiyt'>es para entidades de classe, associacoes e sindicatos; 
II - amortizacoes de emprestimos ou financiamentos pessoais; 
Ill - contnbuicoes para pianos de Saude e Odontologicos, 
IV - conrnbuicocs para seguro de vida. 



Art.4°- Para os descontos de que se trata esta lei.fica o Executtvo 
autorizado afirmar convenio com as instituicces referidas no artigo 1 °. 

D�,.,&7� 
Prefeito Z!i!ial 

Av. Dr. Candido Rodngues, nc. 120 - Fone. (011) 4036-7221 
www.piracaia.sp.gov.br 
e-mail pirac@uol.com br 

IV - Adicional de Penas; 
V - Adicional pela prestacao de services extraordin.irios; 
VI - Adicional Notumo; 
VII - Adicional de insalubridade e periculosidade. 

l' , . 
GI���"?� S LVA INTO Diretor d� nt Administracao 

Prefeitura Municipal de Piracaia, 19 de Outubro de 2.00 I. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA 

Publicado e afixado em lugar pllblico de costume Departamento de 
Administracao em 19 de outubro de 2.001. '\ 

' 
I 

Art.5° -Esta Lei entrara e.m vigor na data de sua publicacao, revogadas 
as disposicoes em contrario. 



• • 

• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA 

"Pafo Municipal DR. CEL/0 GA YER" 
Gabinete da Prefeita 

Av. Dr. Candido Rodrigues, n° 120 • Fone: (011) 4036-2400 
www.piracaia.sp.gov.br 

e-mail: prefeituramunicipal@piracaia.sp.gov.br 

LEIN° 2.542/2.010 

"Modifica a redactio que especifica da Lei n": 2.063/2001 
e dQ outras providencias . 

F ABIANE CABRAL DA COSTA SANTIAGO, Prefeita Municipal de Piracaia, 
Estado de Silo Paulo, usando das atribuicdes que !he silo conferidas por Lei, 

FAZ SABER que a Camara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: 

ART. 1• - Ficam modificadas as redacoes dos seguintes dispositivos da Lein'. 2.063, 
de 19 de outubro de 2.001: 

"Art. 1" - ... 

I- ... 

II - amontzacses de empristimos consignados, cart/Jes de credtto ou financiamentos 
pessoais; 

"Artigo 3° - A soma mensal das consignacbes facultativas de cada servidor nao 
podera exceder o valor equivalente a 400/o (quarenta por cento) da remuneradio do 
servidor, excluidos: 
I - ... 

Art. 2° - 0 Executivo expedira Decreto regulamentando as fonnas, prazos e Hmites 
das consignlly<les facultativas no prazo de 30 (trinta) dias. 

ART. 3° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicaeao. 

Prefeitura Municipai de Piracaia" Paco Municipal, Dr. Celie Gayer em 08 de abril de 2.010. 

Publicado e afixado e m locai publico de c . De ento de Administraeao em 08 de abril 
de 2 10 
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