
Senhores(as), 

A seguir, respostas aos questionamentos referentes ao Pregão Presencial n2  025/2021: 

1) Em relação aos recursos provenientes de FUNDEB, nos termos determinados no art. 

parágrafo 92  da Lei n 2  14.113/2020, favor confirmar ciência da obrigação de abertura de con 

específica, na qual serão realizados os respectivos créditos para a finalidade de processamen 

da folha de pagamento dos servidores da educação. 

Resposta: Ciente 

2) Confirmar nosso entendimento que a presente contratação contempla 100% dos servidor 

(ativos, inativos, aposentados e pensionistas) das administrações direta, indireta, autárquiu-

fundacional atualmente existente e as que forem criadas durante a vigência contratual. 

Resposta: Confirmado 

3) Pedimos nos enviar a relação com nome e CNPJ de todos os órgãos contemplados ne 

certame. 

Resposta: Prefeitura Municipal de Mairinque — CNPJ 45.944.428/0001-20 

4) Pedimos informar se o prazo para início da prestação dos serviços (PAGAMENTO 

PRIMEIRA FOLHA), poderá ser em até 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato, 

vista a quantidade de servidores que a Prefeitura possui e que deverão abrir suas contas e retr 

seus cartões, senhas, talões, etc. 

Resposta: Entenda-se que "Os serviços deveram ser prestados imediatamente após a emiss 

da Ordem de serviço da Secretaria de Administração (item 12.1 do Edital)" se refere ao início c 

atividades do licitante vencedor, com o cadastramento de contas e regularização das trocas 

arquivos entre a Prefeitura e o Banco, sendo que a data especifica para início efetivo da prime 

folha, acontecerá em comum acordo entre as partes em até 60 dias. 

5) A Prefeitura dispõe de local amplo e adequado em suas dependências ou em imóveis de 

propriedade para abertura das contas? Em caso positivo, favor informar o endereço e local. 

Resposta: Embora não previsto no edital, poderá em comum acordo serem disponibilizac 

espaços para a realização dos cadastros, principalmente junto as Secretarias de Educaçã 

Cultura e Secretaria de Saúde, detentoras de o maior número de funcionários, bem como 

próprio Paço Municipal. 

6) Tendo em vista que os pagamentos dos salários e benefícios, nos termos da Resolução 34( 

do CMN-Bacen, deverão ocorrer por meio de crédito em conta salário, aderentes, portanto 

normas do Banco Central do Brasil, e que a abertura/movimentação da conta corrente é ur 

opção do servidor, todas as passagens do Edital e da minuta de contrato que mencionam que 



créditos salariais e os benefícios serão pagos por conta corrente devem ser interpretados cor 

crédito em conta salário? 

Resposta: O servidor público ativo, inativo e pensionista da Prefeitura não será obrigada 

manter conta na Instituição Financeira contratada, contudo, o pagamento será feito 

intermédio da Instituição financeira contratada, ainda que na forma de conta salário, dever 

neste caso serem observadas as normas da Resolução 2/18 do Banco Central do Brasil. 

7) Confirmar o entendimento que serão assegurados aos beneficiários dos créditos apena 

gratuidades previstas na Circular BACEN n° 3.338/06 (conta salário) e na Resolução CMN 

3.919/10 (conta corrente). 

Resposta: O objeto licitado compreende a obrigação da Contratada em disponibilizar, 

mínimo, a franquia de serviços bancários essenciais com isenção de tarifas definidas no incis 

do artigo 2° da Resolução 3.919/2010 do BACEN e suas alterações, nos termos do editai 

Pregão Presencial n° 025/2021 

ESTRUTURA DE ATENDIMENTO 

8) Pedimos confirmar durante o prazo de vigência contratual, a estrutura de atendimento a 

mantida pelo vencedor do certame pode ser uma agência ou posto de atendimento bancário st 

exigência de guichê de caixa ou correspondente bancário situados no Município com capacida 

de atender plenamente os servidores? 

Resposta: Poderão participar desta licitação as instituições financeiras autorizadas pelo BACE. 

Banco Central a exercer atividade pertinente ao objeto licitado e que tenham, no mínimo, tx 

agência bancária no Município de Mairinque OU a instalar agência, dentro do prazo de  

(trinta) dias,  antes do início da execução dos serviços que serão contratados. (Grifo nosso) 

9) Atualmente alguma instituição bancária possui estrutura de atendimer 

(Agência/PAB/PAE/ou correspondente bancário) nas dependências do Órgão? Caso positi 

favor informar: 

Resposta: Não 

a. Banco: Prejudicado 

b. Tipo da estrutura (Agência/PAB/PAE): Prejudicado. 

c. Endereço: Prejudicado. 

10) Conforme pergunta anterior, caso o Banco vencedor do certame seja diferente do att 

prestador de serviço, qual o prazo máximo para desocupação após o resultado da licitação? 

Resposta: Prejudicado 

11) Confirmar se durante a vigência contratual, apenas o Banco vencedor do certame s 

autorizado a manter/instalar estruturas de atendimento (Agência/Posto de Atendimei 

Bancário/Posto de Atendimento Eletrônico e ou correspondente bancário) nas dependências 

prefeitura? 



Resposta: A autorização em manter/instalar estruturas de atendimento (Agência/Posto 

Atendimento Bancário/Posto de Atendimento Eletrônico e ou correspondente bancário) 

dependências da prefeitura não estão compreendidas no escopo do edital do Pregão Presew 

n° 025/2021. 

12) O Banco vencedor do certame será a única instituição a realizar propaganda 

comercialização de serviços/produtos nas dependências da Prefeitura, durante o prazo 

contrato? 

Resposta: A propaganda e a comercialização de serviços e produtos não estão compreendia 

no escopo do edital do Pregão Presencial n° 025/2021. 

13) Considerando a quantidade de Servidores e a oportunidade de prestar atendimei 

personalizado e exclusivo, caso o Banco vencedor tenha interesse em instalar estrutura 

atendimento, a Prefeitura Municipal dispõe de espaços em imóveis próprios para a instala; 

(PAB - Posto de Atendimento Bancário) em metragem mínima de 40m2  e PAE Posto 

Atendimento Eletrônico) em metragem mínima de 2m2? Em caso positivo, favor informar: 

Resposta: Manter/instalar estruturas de atendimento (Agência/Posto de Atendimer 

Bancário/Posto de Atendimento Eletrônico e ou correspondente bancário) nas dependências 

prefeitura não estão compreendidas no escopo do edital do Pregão Presencial n° 025/2021. 

- Qual a metragem do local: Prejudicado 

- Local (exemplo: Sec. de Saúde): Prejudicado 

- Endereço: Prejudicado 

- Quantidade de Servidores lotados no local: Prejudicado 

FOLHA DE PAGAMENTO 

14) Pedimos nos informar se 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? 

Resposta: Total de 1.571 CPF's 

15) Do total de servidores informados estão incluídos os afastados com e sem remuneração? Se 
sim, favor informar a quantidade dos mesmos. 

Resposta: Total de Afastados neste momento são 109 funcionários. 

16) Pedimos nos informar o número de servidores separados entre: 

Faixa Salarial 
(R$/mês) 

Ativos 
concursados 

Ativos 
celetistas 

Ativos 
comissionados/ 

contratados 

Aposentados 
e 

pensionistas 

Estagiários 



Até R$1000 

R$ 1.000,01 à 

R$ 2,000,00  
R$ 2.000,01 à 

R$ R$4.000,00 

RS 4.000,01 à 

R$ 10.000,00 

R$ 10.000,01 a 

R$ 15.000,00 

Acima de R$ 

15.000,00 

Resposta: O quantitativo de servidores, separados por faixas salariais, está descrito na Pirâmi 

Salarial inserida abaixo. No tocante ao tipo de vínculo, temos a informar que apenas 03 (três) 

total de servidores são de livre nomeação e exoneração 

Agente Politico 011 

C.L.T. 1.460 

Cargos em comissão (externa). 03 

Estatutário 00 

Estágios remunerados 094 

Temporários 003 

TOTAL 1.571 

Aposentados da Prefeitura 017 

Pensionistas da Prefeitura 005 

TOTAL 022 

Nº de Funcionários 

FAIXA Ativos % Inativos % 

Até R$ 950,00 O 0,00% O 0,00% 
De R$ 950,01 a R$ 3.000,00 1277 81,29% 1 4,55% 
De R$ 3.000,01 a R$ 7.000,00 290 18,46% 7 31,82% 
Acima de R$ 7.000,01 4 0,25% 14 63,64% 
Totais 1.571 100 22 100  

17) Considerando que o objeto do edital contempla o pagamento dos servidores inativo 

pensionistas, pedimos nos esclarecer: 

a) Os mesmos recebem por algum Instituto/Fundo de Previdência ou são pagos peie;  
própria Prefeitura? 

Resposta: Própria Prefeitura 

b) Caso os inativos e pensionistas recebam por Instituto/Fundo de Previdência, est€ 

assinará o contrato junto com a Prefeitura? 



Resposta: Prejudicado 

18) A entidade licitante tem legitimidade jurídica para licitar em nome dos demais Órgão 
entidades da administração direta e indireta que processarão sua folha de pagamento con 
instituição vencedora do certame? 

Resposta: A entidade licitante responde com legitimidade jurídica em seu próprio nome, Ur 
órgão licitante. 
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