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São Simão, 23 de abril de 2021. 

 

À 

Prefeitura Municipal de São Simão - GO 

e-mail: licitacao@saosimao.go.gov.br 

 

 

Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal 

Ref.: Pregão Presencial nº 004/2021 

 Processo Administrativo nº 495/2021 

  

Pedido de Esclarecimentos Itaú Unibanco 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, conforme segue.  

 

1) FOLHA DE PAGAMENTO 
 
No subitem 11 do edital é apresentado uma tabela de quadro de servidores com o total de: 3173, 
todavia no quadro abaixo relativo à pirâmide salarial o total é de apenas 996. Assim questionamos:  
 
1.1) Qual é a quantidade total de servidores/funcionários públicos envolvidos na prestação do serviço 
objeto da licitação que, atualmente, estão recebendo salários (favor apontar o mês de referência)? 
 
1.2) Quais foram os valores brutos e líquidos das folhas de pagamento dos últimos 3 meses? 
 
1.3) Favor apontar a estratificação da folha DE TODOS OS SERVIDORES (com base no salário líquido): 
 

Faixa Salarial (valor líquido da folha) Qtde. Servidores 

Até R$ 800,00  

Entre R$ 800,01 e R$ 1.500,00  

Entre R$ 1.500,01 e R$ 3.000,00  

Entre R$ 3.000,01 e R$ 5.000,00  

Entre R$ 5.000,01 e R$ 10.000,00  

Entre R$ 10.000,01 e R$ 15.000,00  

Acima de R$ 15.000,00  

TOTAL  (conforme resposta à questão 1.1)              

 
 
1.4) Favor apontar o vínculo empregatício dos servidores com a Prefeitura, da seguinte forma: 
 

Vínculo Qtde. Servidores 
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Estatutários (ativos)  

Celetistas (ativos)  

Comissionados c/ estabilidade (ativos)  

Comissionados s/ estabilidade (ativos)  

Estagiários (ativos)  

Temporários (ativos)  

Aposentados (se incluídos na licitação)  

Pensionistas (se incluídos na licitação)  

Outros (favor especificar)  

TOTAL (conforme a resposta à questão 1.1)  

 
1.5) O número de servidores previsto no edital corresponde a matrículas (funcionais/pagamentos) ou 
a pessoas (CPF’s)? Caso se refira a matrículas, qual o número de pessoas/CPF’s? 
 
2) SITUAÇÃO ATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS 
 
2.1) Qual o banco que atualmente realiza o processamento da folha de pagamento? 
 
2.2) Qual a data de término da  vigência do contrato com o banco atual?  
 
 

Solicitamos que as respostas sejam encaminhadas para os e-mails:  

leticia.casado@itau-unibanco.com.br 

monica.orosco@itau-unibanco.com.br 

valeria.limeira@itau-unibanco.com.br 

enzo.carvalho@itau-unibanco.com.br 

vitor.oliveira-santos@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 
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