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ATA DE JULGAMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE INFORMAÇÕES  

CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO 002/2022 
 
No primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas, na Sala 

de Reuniões da Prefeitura Municipal de Barra Funda, reuniu-se a Comissão de 

Licitações, nomeada através da Portaria Municipal nº 3745/2021, para tratar do PEDIDO 

DE INFORMAÇÕES enviado por e-mail na data de 30/05/2022 pelo Banco Bradesco 

S/A, potencial licitante do PROCESSO LICITATÓRIO N° 076/2022, CHAMAMENTO 

PÚBLICO - CREDENCIAMENTO N° 002/2022 para o CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 

FINS DE CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS OBJETIVANDO A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS AO MUNICÍPIO DE BARRA FUNDA/RS, 

ATRAVÉS DO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO. A requerente realiza 

os seguintes questionamentos:  1. O documento a ser arrecadado será através de ficha 

de compensação (Boleto de Cobrança) ou D.A.M. (Documento de arrecadação 

Municipal)? a. Em caso de ficha de compensação (Boleto de Cobrança), 100% dos 

documentos serão emitidos com registro, conforme Circulares do Bacen nrs. 3461/2009, 

3598/2012 e 3656/2013, nas quais determinam que a partir de 01/01/2018, somente 

transitará na rede bancaria, títulos de cobrança com o registro de CPF/CNPJ do pagador 

no banco cedente? b. A prefeitura terá 100% da informação de CPF/CPJ dos 

contribuintes. 2. Quais documentos/tributos serão emitidos para serem arrecadados? 

(Ex. IPTU, ISS, ITBI...) 3. Qual a estimativa da quantidade anual de carnês a serem 

emitidos para recebimento, para cada documento/tributo (Ex. IPTU, ISS, ITBI ...)? 4. 

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

(Ex. IPTU, ISS, ITBI ...)? 5. Qual a quantidade de parcelas para pagamento por 

documento/tributo (Ex. IPTU, ISS, ITBI ...)? 6. Qual a estimativa do percentual (%) de 

inadimplência? 7. Qual a estimativa do percentual (%) de pagamento em cota única? 8. 

A confecção, emissão e postagem dos carnês ficará a cargo da Prefeitura? 9. Qual o 

prazo de repasse do produto arrecadado a ser praticado (Ex. D+1 ... D+2 ...)? 10. 

Podemos optar pelo não recebimento dos documentos/tributos na mídia guichê de 

caixa, ou seja, podemos participar do credenciamento para a prestação dos serviços 

apenas nos canais eletrônicos (Internet, autoatendimento ...) Débito automático e 

Correspondente Bancário (Bradesco Expresso)? Osasco/SP, 30 de maio de 2022. 11. 

Com relação ao repasse da arrecadação para a conta da Prefeitura, considerando a 

Constituição Federal de 1988, art. 164, parágrafo 3º, das disponibilidades de caixa, 

devemos repassar o valor da arrecadação para uma conta de banco oficial (público). 
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Sendo assim, gentileza informar o número do banco público, agencia e conta. (Não 

poderemos repassar o valor arrecadado para uma conta do Bradesco por se tratar de 

banco privado). 12. Há obrigatoriedade em possuir/manter uma agência no Município 

para a prestação dos serviços de arrecadação? Passamos às respostas, 

sequencialmente numeradas de acordo com as perguntas: 1 - DAM (documento de 

arrecadação municipal). b) sim, todos os DAM serão emitidos com CPF/CNPJ. 2 - 

Observar o edital no item 1.1. 3 - Observar o edital no item 1.2. 4 - Referente a valores, 

não foram levantados pois o município pagará por autenticação e não por valor, 

observar o edital no item 1.2. 5 - O município dispõe de parcelas somente para o IPTU, 

onde o número de parcelas define-se anualmente através de Lei no início do ano. Para 

o ano de 2022 foi parcelado em 6 vezes. 6 - Não possuímos dados levantados quanto 

aos questionamentos, e há que se considerar que a falta dos mesmos não prejudica o 

licitante na participação do certame. 7 - Não temos dados levantados quanto aos 

pagamentos em cota única pois atualmente apenas o IPTU tem a opção de 

parcelamento sendo determinado o número de parcelas através de Lei no início de cada 

ano. 8 - Todas as emissões, confecção e entrega dos carnês ficam a cargo da prefeitura. 

9 - Com relação ao prazo de repasse do produto da arrecadação, observar o edital no 

item 10.1.1. 10 - O licitante deverá contemplar todos os serviços credenciados, conforme 

item 1.3. do edital, dispondo de todos os serviços previstos nos letras “a, b, c e d” do 

item 3, do Termo de Referência – Anexo I do edital. 11 - Com relação ao repasse do 

produto da arrecadação, observar o edital no item 10.1.1. O município informará ao 

licitante credenciado a agência e número da conta na qual já é utilizada atualmente para 

tal finalidade. 12 – Quanto a obrigatoriedade questionada, observar o disposto no item 

5.1 do edital. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente ata que vai assinada 

pelos presentes. 

___________________________________ 

Márcia Ludwig Henika – Presidente da Comissão 
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Giovani Rebonatto 


