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ESCLARECIMENTO-2 

 
PROCESSO Nº 065/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022 

 

OBJETO: Atribuição de Áreas - Concessão Remunerada de Uso de Diversas Áreas Vagas 

no Entreposto Terminal de São Paulo - ETSP. 

 

 

Segue o pedido de esclarecimento, encaminhado via e-mail por licitante, e a respectiva resposta 
elaborada pela Seção de Licitações (SELIC) com o auxílio da área técnica competente. 
 
Pergunta 01 – “Em razão do Banco Central estipular, por meio da Resolução nº 2301, o horário 
de atendimento ao público das instituições financeiras, pedimos ratificar o entendimento de que 
o Item 4.1 do Termo de Referência e demais passagens relacionadas serão adequadas 
conforme impõem as diretrizes do Banco Central”. 
 

Resposta 01: Os horários de funcionamento do Entreposto Terminal de São Paulo não se 
conflitam com as diretrizes da Resolução nº 2301 do Banco Central, muito pelo contrário, se 
adequam à referida Resolução, haja vista, a nível de exemplo, as 3 (três) agências bancárias 
e 1 (uma) lotérica que operam no Entreposto Terminal de São Paulo. 
 

Pergunta 02: “Considerando que o Índice de Preços ao Consumidor do Instituto Brasielrio de 

Geografia e Estatística – IPCA/IBGE é considerado a inflação oficial do País, aliado ao fato do 

exposto no projeto de Lei nº 2674/2021, questionamos: está correto o entendimento de que o 

índice de reajuste adotado será o IPCA/IBGE, e por conseguinte, o item 10.1 do termo de 

Referência e demais passagens relacionadas serão retificadas?”. 

 

Resposta 02: A Resolução nº 10/2021 de 10/07/21 (D.O.U.  16/07/21, Seção 1, nº 133) 

regulamentou a utilização provisória do índice do IPCA/IBGE para atualização dos contratos de 

concessão de uso, tendo em vista os efeitos deletérios da pandemia na economia e o impacto do 

aumento incessante do IGPM/FGV nos referidos contratos. 

 

Pergunta 03 – “Considerando que o item 9.1.5 da Minuta do Contrato Definitivo dispõe que é 
responsabilidade da vencedora em contratar seguro para as instalações, e considerando que o 
Banco Santander possui apólice de seguro coletiva para todos os seus pontos de vendas, 
questionamos se está correto o entendimento de que será suficiente a apresentação da apólice 
através de certificado específico para a nova unidade" 
 
Resposta 03: A concessionária deverá apresentar a cópia autenticada da referida apólice, 
certificando no documento a cobertura do contrato de concessão no prazo pactuado, conforme 
reza o referido item. 
 

Pergunta 04: “Tendo em vista que a vigência do contrato definitivo perdurará por um longo 

período de 20 (vinte) anos, pedimos ratificar o entendimento de que passados os 12 (doze) 

meses iniciais, a Contratada poderá deixar o local sem quaisquer cobranças de tarifas, 

encargos e afins, desde que haja comunicação expressa com antecedência mínima de 60 
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dias”. 

 
Resposta 04: Nos termos da Minuta de Contrato na cláusula TERCEIRA - DO PRAZO, pág. 70, 
haverá indenização à CONCEDENTE, contudo observar a cláusula DÉCIMA QUINTA - FORMAS 
E HIPOTESES DE EXTINÇÃO DO CONTRATO e DÉCIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS, 
constante da minuta de contrato, vide páginas. 82 e 83. 
 
Pergunta 05: A Resolução nº 10/2021 de 10/07/21 (D.O.U.  16/07/21, Seção 1, nº 133) 
regulamentou a utilização provisória do índice do IPCA/IBGE para atualização dos contratos de 
concessão de uso,  tendo em vista os efeitos deletérios da pandemia  na economia e o impacto do 
aumento incessante do IGPM/FGV nos referidos contratos: 
 “Ausência de Tratamento de Dados  
1. As Partes declaram que no âmbito deste Contrato não haverá qualquer tipo de tratamento de 
dados que identifiquem ou possam identificar pessoas físicas (“Dados Pessoais”), em 
conformidade com a legislação aplicável, em especial o Regulamento Geral de Proteção de 
Dados 679/2016 e a Lei nº 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados, quando aplicável. 
Todavia, caso venha a ocorrer tratamento de informações desta natureza, as Partes se 
comprometem a, antes disso, elaborar instrumento específico para regular o acesso a essas 
informações. 
 2. Fica, desde já, acordado entre as Partes que os Dados Pessoais coletados por força deste 
Contrato dizem respeito estritamente a identificação dos respectivos representes legais e devem 
ser tratados apenas para as operações e para os fins nele previstos.”  
3. As Partes se comprometem a adotar todas as medidas de segurança técnica e 
organizacionais adequadas, nos termos do artigo 32 do GDPR e do artigo 6.º, inciso VII e do 
artigo 46 da LGPD, bem como qualquer outra medida preventiva baseada na experiência, a fim 
de impedir o tratamento de dados não permitido ou não compatível com a finalidade para a qual 
os dados são coletados e tratados.” 
 
Resposta 05: Aos modelos de declarações inseridos no Edital é imperiosa a manutenção de 
seus termos e informações gerais, para a prática legal do certame público.  

 
Pergunta 06: “Tendo em vista que o Santander possui seu próprio código de conduta e ética 
disponibilizado no sítio oficial: https://www.santander.pt/codigo-conduta, por esse motivo, 
pedimos ratificar o entendimento de que a Contratada terá apenas de tomar ciência do código de 
conduta da CEAGESP.  
Neste mesmo sentido, em razão do Anexo IX vinculado ao edital, solicitamos que passe a 
vigorar a seguinte redação:  
“a) Conhecer e cumprir o previsto na Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e no 
Decreto nº 8.420/2015, sob pena de responsabilização administrativa e civil pela prática de atos 
contra a CEAGESP, incluindo todos os seus profissionais envolvidos na fase de contratação e 
execução do objeto licitado.  
b) Conduzir suas práticas comerciais, durante e para a consecução do presente Contrato, de 
forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis.  
c) Possuir código próprio de conduta e regulamento interno que contemplam as diretrizes e os 
princípios de comportamento ético a que se subordinam os seus administradores, empregados e 
terceiros, e programas de compliance nos termos da legislação vigente.” 

 
Resposta 06: Aos modelos de declarações inseridos no Edital é imperiosa a manutenção de 

seus termos e informações gerais, para a prática legal do certame público. 
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Atenciosamente 
 
 

 

SP, 06/06/2022. 

 

 

Gerson Ulisses de Moraes Junior 
Pregoeiro 


