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RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTO 
 

PREGÃO 01/2021 
 

 

Em atenção às dúvidas e questionamento formulados aos itens do Termo de Referência do pregão 01/2021, 
que cuida da contratação de Instituição Financeira para prestação de serviços bancários de processamento e 

operacionalização de créditos provenientes de Folha de Pagamento, Consignação em Folha de Pagamento de 
Empréstimos e Efetivação de pagamento a fornecedores, vimos informar como segue: 

 
 

1. Considerando as respostas apresentadas anteriormente, enfatizamos que a ausência da restituição do valor 

pago pela exclusividade no processamento da folha de pagamento dessa Ilustre Fundação, em caso de rescisão 
contratual, configura enriquecimento sem causa. O referido enriquecimento encontra-se expresso no artigo 884 

do Código Civil, em conjunto com o artigo 54 da Lei 8.666 – Lei de Licitações, onde demonstra a possibilidade 
da aplicação dos princípios da teoria geral dos contratos e disposição de direito privado, desta forma, 

questionamos: 

 
a) Em caso de rescisão do convênio, entre a FUNCABES e o Município de Taubaté, está correto o entendimento 

de que o valor investido pela instituição financeira vencedora será restituído de forma proporcional, em parcela 
única, até 10 (dez) dias, contados da rescisão (em analogia ao subitem 6.1 do Anexo I). 

 
RESPOSTA: O edital já foi modificado, com base na não configuração de enriquecimento ilícito por essa 

Fundação, desta forma o item 6 do Termo de Referência já prevê o pagamento proporcional por rateio aos 

meses de vigência do Termo de Convênio, por CPF mantido com conta salário, razão pela qual não há que se 
falar em restituição mesmo que proporcional em caso de rescisão do referido contrato. Essas alterações 

encontram-se no site da Funcabes - Comunica 3. 
 

 

b) Na hipótese da restituição não ser realizada nos moldes do edital, pedimos esclarecer como será realizada 
a devolução do valor pago. 

 
RESPOSTA: O pagamento por CPF de conta salário aberta já será proporcional por vigência, razão pela qual 

não haverá devolução dos valores pagos pela Instituição Financeira vencedora deste certame.   

 
 

2. Considerando que o prazo de vigência no Edital é de 60 meses e o convênio com a prefeitura é de 58 meses 
contados de maio/2021, podemos afirmar que o prazo do contrato é de 58 meses? 

 
RESPOSTA: O comunicado com o prazo de vigência já está no site da Funcabes - Comunicado 3, será de 55 

meses referente ao prazo que o Termo de Convenio ainda tem de vigência.  

 
 

3. Considerando que o pagamento pela exclusividade no processamento da Folha de pagamento será realizado 
conforme a quantidade de CPFs ingressados e considerando, ainda, que não há quantidade de servidores 

efetivos informado na pirâmide salarial, questionamos: 

 
a) O valor informado no subitem 4.3.1 do edital deverá ser dividido pela quantidade máxima de CPFs, 

mencionada na Pirâmide Salarial, para calcular o valor unitário de cada conta salário? 
 

RESPOSTA: Sim, o máximo de 966.  
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b) Considerando a possibilidade da FUNCABES contratar os servidores paulatinamente, pedimos esclarecer 
como se dará o pagamento pela inclusão de novos CPFs, uma vez que a instituição financeira vencedora 

dependerá exclusivamente das informações cedidas pela FUNCABES. 
 

RESPOSTA: Será em até 10 dias do mês subsequente ao do ingresso dos CPFs , informação disponível no site 

da  Funcabes – Comunicado 3. 
 

 
 

Marcia Regina Rosa 

Pregoeira 

 

 

 

 

 

 

 


