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CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA ABERTURA 

DE CONTAS PARA CRÉDITOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TAXAS, 

TRIBUTOS E VALORES.  

 
RESPOSTA – QUESTIONAMENTO 1 

 
A Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba torna pública a resposta ao 
questionamento formulado por empresa interessada no certame em referência. 
 
1) Confirmar o entendimento que serão assegurados aos beneficiários dos 
créditos apenas as gratuidades previstas na Circular BACEN nº 3.338/06 (conta 
salário) e na Resolução CMN nº 3.919/10 (conta corrente). 

 
RESPOSTA: Quanto ao questionamento do item 1, no Termo de Referência da 
Folha de Pagamento, no item 6.2, discrimina sobre as resoluções e normativas 
do BACEN. 
 
ESTRUTURA DE ATENDIMENTO 
 
2) Para atendimento das exigências do Edital, é correto afirmar que durante 
o prazo de vigência contratual, a estrutura de atendimento a ser mantida pelo 
vencedor do certame pode ser uma agência ou posto de atendimento bancário 
sem exigência de guichê de caixa ou correspondente bancário situados no 
Município com capacidade de atender plenamente os servidores? 
 
RESPOSTA: Destacamos primeiramente que o presente objeto se refere ao 
Credenciamento de Instituição Financeira, não havendo um vencedor do 
certame, e sim de Instituições Credenciadas conforme Edital de 
Credenciamento. A exigência se faz necessária devido a um conjugado de 
razões, como por exemplo, disponibilizar ao servidor cliente da respectiva 
instituição financeira a realizar seus saques, imprimir extratos, solicitar e/ou 
reclamar de serviços na forma presencial, pois nem todos tem o entendimento 
tecnológico e operacional para resolver tais situações na forma de “call-center” 
ou análogos 
 
3) Em relação ao item 10.17 que dispõe: “Dispor na assinatura e manter em 
condições de uso durante a vigência do Contrato de Credenciamento, no mínimo 
04 (quatro) unidades de autoatendimento com caixas Eletrônicos, nas 
dependências da Instituição Financeira Credenciada localizada na cidade de 
Telêmaco Borba”, cada Instituição credenciada deverá manter o mínimo de 04 
(quatro) terminais? 
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RESPOSTA: Conforme explanado no item anterior, a instituição financeira 
interessada no credenciamento deve atender ao respectivo item.  

 
4) Ainda em relação a estrutura a ser mantida no município, é correto afirmar 
que a quantidade de funcionários e caixas eletrônicos deverá ser mensurada 
pelo vencedor do certame, desde que atende plenamente os servidores? 
 
RESPOSTA: No Edital de Credenciamento das Instituições Financeiras, não há 
exigência de quantidade de funcionários, somente de 4 (quatro) unidades de 
autoatendimento com caixas eletrônicos, conforme descrito item 10.17. 
 
FOLHA DE PAGAMENTO                                           
  
5) Quais instituições estão credenciadas hoje para realizar o pagamento dos 
servidores (colocar porcentagem de cada banco)? 
 
RESPOSTA: Hoje possuímos 7 instituições credenciadas no município, sendo 
elas: Bradesco, Banco do Brasil, Sicoob, Sicredi, Caixa Econômica Federal, 
Santander e Itaú. 
 
6)  Qual o valor da folha? 
 
RESPOSTA: Bruto: Não possuímos um valor de folha bruto fixo, pois a folha 
é dinâmica e possui variação mês a mês. Líquido: Conforme item anterior. 
 
7) Como os servidores estão distribuídos pelo município? Existem 
endereços onde estão concentrados 500 servidores ou mais? Quais? 
 
RESPOSTA: Atualmente possuímos em torno de 100 locais/postos de trabalho, 
e cada um o seu contingente de servidores. 
 
8) 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: Atualmente são matrículas, totalizando 2179 servidores, entre eles 
efetivos, comissionados, agente políticos, temporários e estagiários. 
 
9) Pedimos nos informar o número de servidores separados entre:  
 

PIRÂMIDE POR CPF´S 

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 
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RESPOSTA: Conforme Item 9.3 do respectivo Termo de Referência. 
 
ARRECADAÇÃO 
 
10) Podemos optar pelo não recebimento dos documentos/tributos na mídia 
guichê de caixa, ou seja, optar pelo credenciamento apenas nos canais 
eletrônicos e Bradesco Expresso (Correspondente Bancário)? 
 
RESPOSTA: No Anexo I-C (Termo de Referência), item 3.8 não prevê 
arrecadação no CANAL GUICHÊ DE CAIXA. 
Na minuta do Contrato, Cláusula Primeira, 1.10 não prevê arrecadação no 
CANAL GUICHÊ DE CAIXA. 
 
11) Considerando a Constituição Federal de 1988, art. 164, parágrafo 3º, as 
disponibilidades de caixa serão depositadas em instituições financeiras oficiais, 
ou seja, bancos públicos. Assim solicitamos que informem o banco, a agência e 
a conta corrente para repasse financeiro. 
 
RESPOSTA: No Anexo I-C (Termo de Referência), item 3.9.2, ALÍNEA C 
Na minuta do Contrato, Cláusula Primeira, 1.12, ALÍNEA C 
 
12) No que tange ao pagamento da prestação de serviço, como se dará? 
 
RESPOSTA: No Anexo I-C (Termo de Referência), item 5 CONDIÇÃO DE 
PAGAMENTO 
         
14) Considerando que instituições financeiras não emitem nota fiscal, fatura e 
recibo, sugerimos substituição por planilha detalhada. A Prefeitura aceita?  
 
RESPOSTA: No Anexo I-C (Termo de Referência), item 7.5  
Na minuta do Contrato, Cláusula Quarta, 4.1.10 

 
 
 

Telêmaco Borba, 08 de outubro de 2021. 
 

 
 

Matilde Maria Bittencourt 
Seção de Atos, Registros e Controle 

R$ 4.000,01 à 
R$ 10.000,00 

     

R$ 10.000,01 a 
R$ 15.000,00 

     

Acima de R$ 
15.000,00 

     


