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COMUNICADO 
 

PREGÃO 01/2021 
 

 
 
“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. ” 
 
A Pregoeira da FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE 
TAUBATÉ – FUNCABES informa: 
 
Que o prazo de vigência do contrato é de até 55 meses. 

 

Comunica ainda, que: 

 

“Onde se lê” 

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ – FUNCABES, por 

intermédio do Pregoeiro especialmente designado pelo Diretor Presidente, torna público que realizará o 

PREGÃO PRESENCIAL n° 01/2021, do Tipo Menor Preço, regido pela Lei Federal n° 10.520/02, Lei 

Complementar n° 123/06, com alterações da Lei Complementar n° 147/2014, pelo Decreto Municipal de 

Taubaté n° 13.409/04, as normas BACEN 3.424/06 e 3.919/10 que regulam as atividades e os serviços das 

Instituições Financeiras e subsidiariamente e no que couber pela Lei Federal n° 8.666/93. 

 

“Leia-se” 

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ – FUNCABES, por 

intermédio do Pregoeiro especialmente designado pelo Diretor Presidente, torna público que realizará o 

PREGÃO PRESENCIAL n° 01/2021, do Tipo Maior Oferta, regido pela Lei Federal n° 10.520/02, Lei 

Complementar n° 123/06, com alterações da Lei Complementar n° 147/2014, pelo Decreto Municipal de 

Taubaté n° 13.409/04, as normas BACEN 3.424/06 e 3.919/10 que regulam as atividades e os serviços das 

Instituições Financeiras e subsidiariamente e no que couber pela Lei Federal n° 8.666/93. 

 

TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I 

 

ITEM  

 

“Onde se lê” 

6.1. A CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento do valor ofertado, mediante ordem bancária 
creditada na conta corrente da CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da abertura da 
conta salário. 
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“Leia-se” 

 
6.1.    CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento do valor ofertado, mediante ordem bancária creditada 
na conta corrente da CONTRATANTE, por rateio, mensalmente, até 10º (décimo) dia de cada mês, sendo o 
primeiro recolhimento a ser realizado no mês subsequente da abertura da conta salário.  
 

 

“Onde se lê” 

6.3.   Os pagamentos serão por CPF ingressados, na quantidade total de 966 funcionários. 
 

 

“Leia-se” 

6.3.  O recolhimento dos valores ocorrerá por CPF ingressados, considerando a quantidade total de 966 

funcionários, sem a restituição de valores à CONTRATADA. 

 
 
MINUTA DE CONTRATO – ANEXO III 

 

CLÁUSULAS  

 

“Onde se lê” 

2.1.  O início da execução dos serviços deverá ocorrer em até 10 (dez) dias, a contar da assinatura do 

contrato, conforme Termo de Referência. 

 

“Leia-se” 

2.1.   O início da execução dos serviços deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias, a contar da assinatura 

do contrato, conforme Termo de Referência. 

 

“Onde se lê” 

4.1.   A CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento do valor de R$    (

 ), por funcionário, mediante ordem bancária creditada na conta corrente nº 45000194-4, 

agência nº 0056, Banco Santander, em nome CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias, do mês 

subsequente da abertura da conta salário. 

 

“Leia-se” 

4.1.   A CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento do valor ofertado, mediante ordem bancária 

creditada na conta corrente nº 45000194-4, agência nº 0056, Banco Santander, em nome 

CONTRATANTE, por rateio, mensalmente, até o 10º (décimo) dia de cada mês, sendo o primeiro 

recolhimento a ser realizado no mês subsequente da abertura da conta salário. 
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“Onde se lê” 

4.3.  O recolhimento deverá ser efetuado de acordo com o número de funcionários informados pela 

Diretoria de Recursos Humanos, quando da notificação. 

 

“Leia-se” 

4.3.   O depósito deverá ser realizado pela CONTRATADA sob demanda, de acordo com o número de 
funcionários informados pela Diretoria de Recursos Humanos, quando da notificação.  
 

 

 

 

 
 

 Marcia Regina Rosa 

Pregoeira 
 


