ESCLARECIMENTO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
01/2018 - 2.
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU/SP
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2018
OBJETO: “Constitui objeto do presente edital o credenciamento de instituições bancárias para recebimento de
Documento de Arrecadação Municipal (tributos municipais e demais receitas) do município de Cajuru,
observadas as condições estipuladas na legislação que rege a matéria e segundo os critérios deste edital”.

O Banco Bradesco S/A, com sede na Cidade de Deus, S/N, Vila Yara, Osasco/SP, CNPJ:
060.746.948/0001-12, por seus representantes subscritores no presente, com o fito exclusivo de avaliar o
certame em tela, bem como baseado nos princípios basilares regentes da matéria e ainda no princípio da
segurança jurídica, solicita o que segue:

Inicialmente, cumpre-nos parabenizá-los pela iniciativa de promover este certame, o que de início já
revela a postura e intenções límpidas da Administração.

Prezaríamos obter as informações abaixo elencadas:

1.

Sabemos da quantidade de guias dispostas em edital, porem necessitamos saber a estimativa da
quantidade anual de carnês a serem emitidas para recebimento, para cada documento/tributo?
a)

IPTU:

b)

ISSQN:

c)

ITBI:

d)

ISSQN EVENTUAL:

e)

Taxas diversas:

f)

Alvará:

g)

Outros:

RESPOSTA: Informamos que cerca de 10.500 carnês para IPTU e 1.800 carnês para ISS e Taxa de Licença
deveram ser distribuídos pela Prefeitura, somando um montante de 32.900 guias, conforme edital.
2.

Qual a estimativa do valor (R$) total anual a ser arrecadado para cada documento/tributo?
a)

IPTU: R$ 1.650.000,00 (Previsto em orçamento)

b)

ISSQN: R$ 963.100,00 (Previsto em orçamento)

c)

ITBI: R$ 990.000,00 (Previsto em orçamento)

d)

ISSQN EVENTUAL: (Valor já incluído dentro do ISS)

e)

Taxas diversas: R$ 310.000,00 (Previsto em orçamento)

f)

Alvará: (Valor já incluído dentro de taxas diversas)

g)

Outros: “Divida Ativa” R$ 980.000,00 (Previsto em orçamento)

h)

Outros: “Taxa de Licença” R$ 45.800,00 (Previsto em orçamento)

3.

Qual a estimativa do percentual (%) de inadimplência?
a)

IPTU:

b)

ISSQN:

c)

ITBI:

d)

ISSQN EVENTUAL:

e)

Taxas diversas:

f)

Alvará:

g)

Outros:

RESPOSTA: Informo que os valores estimados na pergunta anterior, trata se de estimativa com base na
arrecadação do exercício anterior (2017), no qual arrecadamos cerca de 65% do IPTU lançado, ficando assim
com 35% de inadimplência.

4.

Qual a estimativa do percentual (%) de pagamento em cota única?
a)

IPTU:

b)

ISSQN:

c)

ITBI:

d)

ISSQN EVENTUAL:

e)

Taxas diversas:

f)

Alvará:

g)

Outros:

Resposta: Estimativa de 10% dos contribuintes.

5.

Qual a quantidade de parcelas para pagamento por documento/tributo?
a)

IPTU:

b)

ISSQN:

c)

ITBI:

d)

ISSQN EVENTUAL:

e)

Taxas diversas:

f)

Alvará:

g)

Outros:

Resposta: Informo que para o IPTU serão ( 8 ) parcelas e para o ISS e Taxa de Licença serão ( 2 ) parcelas.

6.

Quais mídias/canais deverão serão utilizados para o recebimento dos documentos (Ex. Guichê de
Caixa, Internet, Fone Fácil, Bradesco Expresso ...)?

Resposta: Todos os canais.

7.

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: Sim.

8.

O produto financeiro deverá ser repassado para uma instituição financeira pública. A Prefeitura está de
acordo?

Resposta: Sim, em conta a ser aberta ou indicada pela Prefeitura.
9.

Sugerimos que decorridos 360 dias da data da efetiva arrecadação, o BANCO ficará desobrigado de
prestar qualquer informação a respeito dos recebimentos efetuados e de seus respectivos valores.A
Prefeitura aceita?

Resposta: Não, conforme item 7.18 do edital e responsabilidade será de 5 anos.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Apresentamos abaixo novo pedido de esclarecimentos sobre o Edital de Chamamento Público
001/2018 - Credenciamento de Instituições Bancárias para Recebimento de Documento de
Arrecadação Municipal, com apresentação das alterações necessárias para viabilizar nossa
participação:


Não constam os canais de arrecadação contratados, se possível explicitar que canais poderão
ser optados pela instituição financeira

Resposta: Todos os canais, ficando o guichê de caixa opcional da instituição financeira, desde
que a mesma venha atender a todas as necessidades do contribuinte.


Não consta previsão de recebimento somente em espécie ou cartão de débito da CAIXA,
quando contratados os canais Correspondente CAIXA AQUI e Telefonia Móvel

Resposta: Recebimento em espécie e cartão de débito para correspondentes.


Não consta definição quanto à autorização ou não para recebimento em atraso

Resposta: O boleto da parcela única não poderá ser recebido fora do prazo de vencimento. Os
boletos do parcelamento, permitem o recebimento de parcelas atrasadas de acordo com as
instruções constante no boleto, até o ultimo dia útil do exercício fiscal (2018).

