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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: 

 

 

  

a. No marcador a) do item 3.2 do Termo de Referência, onde lemos “Promoção de abertura e 

manutenção de contas correntes dos funcionários da FUNCABES, mediante custo zero”, é 

correto o entendimento de que se tratam das contas salário de que trata a Resolução BACEN 

3.424/2006? 

 

Resp.: Trada de conta salário, conforme Resolução BACEN vigente. 

 

 

b. No item 3.3.1 do Termo de Referência constam os valores Brutos Estimados da Folha de 

Pagamento. Pedimos informar o valor líquido para o mês de julho/2021; 

 

Resp.: Previsão de folha liquida para julho é de R$ 130.000,00. 

 

c. No item 3.4 do Termo de Referência pedimos esclarecer se as isenções solicitadas são para 

todas as contas da Fundação, ou somente para os serviços previstos no edital, conforme o 

disposto no marcador d) do mesmo item do Termo de Referência? 

 

Resp.: Somente para os serviços previstos no edital. 

 

d. No item 4.1.1 do Termo de Referência trata de rescisão unilateral da parte do contratante, sem 

que a contratada dê causa e sem ressarcimento proporcional à contratada, o que pode configurar 

ilegalidade. Solicitamos manifestação quanto a permanência dessas condições do Edital; 

 

Resp.: Informamos que o processamento da folha se dará apenas enquanto viger o 

Convênio assinado com a Prefeitura, os subitens do item 4 já explica o motivo para futura 

rescisão unilateral, se for o caso, pois como está previsto no Convênio a Prefeitura pode 

fazer rescisão antes do prazo final, desde que avise com 30 dias de antecedência, caso isso 

ocorra não haverá mais funcionários que necessitem do processamento da folha. 
 

 

e. No item 4.2 do Temo de Referência consta que o prazo de início da execução dos serviços 

deverá ocorrer em até 10 (dez) dias, a contar da assinatura do contrato. Tendo em vista a 

necessidade de abertura de quase 1.000 contas consideramos o prazo insuficiente e solicitamos 

manifestação quanto a reconsideração desse prazo; 

 

Resp.: O prazo será mantido haja vista que não há no momento 1.000 funcionários. 
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Informamos que, os funcionários serão admitidos em momentos diferentes. Caso exista 

no futuro a necessidade de prorrogar o prazo, faremos esta prorrogação desde que 

motivado e justificado. 

 

f. No item 6.1 do Termo de Referência consta que A CONTRATADA deverá efetuar o 

recolhimento do valor ofertado, mediante ordem bancária creditada na conta corrente da 

CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias, contados da notificação da Diretoria de Recursos 

Humanos. Questionamos se se tratam de dias corridos ou uteis. 

 

Resp.: Dias corridos 
 

Comunicado Importante: Os funcionários serão admitidos conforme pedidos da 

Secretária de Educação de Taubaté, não há como prever quantos serão admitidos este ano 

por conta da pandemia, haja vista que as atividades, das unidades de ensino infantil do 

município ainda não estarem atuando em 100% de suas atividades.  Atualmente contamos 

com 38 funcionários admitidos. 

 

Marcia Regina Rosa 

Pregoeira 

 

 

  

 


