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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  - QUESTIONAMENTO: Considerando que a aplicabilidade e, consequentemente, as isenções 
previstas na Res. 3424/06 findou em 31/12/2011, está correto o entendimento de que a gratuidade a 
ser concedida aos servidores da Prefeitura são aquelas previstas na Circular BACEN n° 3.338/06 (conta 

salário) e na Resolução CMN n° 3.919/10 (conta corrente)? 

RESPOSTA: As gratuidades a serem concedidas aos funcionários da FUNDAÇÃO devem ser as contidas na 

Resolução BACEN que disciplina conta salário. 

2 - QUESTIONAMENTO: Considerando que já estamos em julho/21 quantos funcionários teremos 

contratados até 31/12/2021? 

RESPOSTA: Não temos está informação. Considerando o momento de pandemia onde as unidades de ensino estão 

com previsão de retorno de até 60% de sua capacidade total, informamos que as admissões serão realizadas 

conforme solicitações da Secretária de Educação de Taubaté-SP. Iremos contratar 550 funcionários até 01/08/2021, 

as demais contrações irão depender de solicitação da Secretária de Educação de Taubaté-SP. 

3 - Em qual o prazo se dará a contratação da totalidade de funcionários (966) conforme edital? 

RESPOSTA: Não temos está informação. Considerando o momento de pandemia onde as unidades de ensino estão 

com previsão de retorno de até 60% de sua capacidade total, informamos que as admissões serão realizadas 

conforme solicitações da Secretária de Educação de Taubaté-SP.  

4 - QUESTIONAMENTO: No subitem 4.1.1 do Termo de Referência e 13.2 da Minuta Contratual 
e, é mencionado um convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Taubaté, vinculado o contrato 

que será firmado desse procedimento licitatório com esse convênio, desta forma, questionamentos. 

a) Pedimos ratificar nosso entendimento que os referidos subitens serão desconsiderados do 
presente documento convocatórios. 

RESPOSTA: O instrumento convocatório traz as devidas informações quanto à possibilidade de rescisão sem ônus 

para a CONTRATANTE haja vista que a admissão de até 966 funcionários se dará por força do Termo de Convênio 

assinado entre a Fundação e a Prefeitura Municipal de Taubaté. Informamos que, o Termo de Convênio citado acima 

prevê que a Prefeitura Municipal de Taubaté possa fazer a rescisão do mesmo com está Fundação desde que avise 

com o mínimo de 30 (trinta) dias, razão pela qual não haverá mais necessidade do processamento da folha de 

pagamento, objeto deste Pregão. 

 

b) O presente procedimento licitatório tem vinculação com os servidores da Prefeitura Municipal 

de Taubaté? Pedimos elucidar referente ao convênio firmado com o Município de Taubaté. 

RESPOSTA: O presente processo licitatório não tem vinculação com os servidores da Prefeitura Municipal de 

Taubaté. O município de Taubaté firmou um convênio com esta Fundação para apoio as atividades nas unidades de 

ensino Integral do Município, sendo necessário então realizar a admissão de até 966 funcionários em diversas 

funções para operacionalizar o respectivo Convênio. 
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c) Nos subitens supracitados é informado sobre a rescisão contratual, ciente que o presente certame exige 
o pagamento antecipado para a realização da prestação de serviço no prazo de 60 (sessenta) meses, caso 
seja rescindido o contrato, pedimos ratificar nosso entendimento que o valor será restituído, com as devidas 

correções, de forma parcial e em espécie para a instituição financeira contratada. 

 

RESPOSTA: O valor não será restituído no caso de rescisão, haja vista que só ocorrerá rescisão caso haja rescisão 

do Termo de Convênio. O pagamento não é antecipado, conforme item 6 e subitens o pagamento será feito 10 (dez) 

dias após a notificação da Diretoria de Recursos Humanos FUNCABES e por CPF que se der abertura de conta 

salário, considerando que não há como prever quando se darão as admissões de até 966 funcionários. 

 

 

 

 
Marcia Regina Rosa 

Pregoeira 
 

 
  

 
 

  


