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Assunto Re: Esclarecimentos - Edital de Credenciamento nº 001/2021 - PM de Pirapora/MG
De <licitacao@pirapora.mg.gov.br>
Para Valter Telles Nascimento <valter.telles-nascimento@itau-unibanco.com.br>
Data 04/10/2021 10:29

Bom dia.

Em atenção às dúvidas, fazemos os seguintes esclarecimentos:

1. Conforme a Cláusula Quarta da Minuta do Edital, cabe à Instituição Financeira:

Efetuar o repasse do produto da arrecadação de tributos e demais receitas estaduais, através do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB, enviando, ao mesmo tempo, uma
mensagem eletrônica, no máximo até às 12h00min horas do QUINTO DIA ÚTIL seguinte à data de arrecadação, a crédito da conta informada pela SEMADF;

2. Os pagamento pelos serviços prestados serão efetuados em conformidade com a Cláusula Décima da Minuta de Contrato.

 

At.te. 
Lucas Ozório Paixão 
Comissão Permanente de Licitação - Presidente 
Prefeitura de Pirapora/MG 
38 3740 6121

 

Em 30/09/2021 11:55, Valter Telles Nascimento escreveu:

Prezados, bom dia
 
Agradeço as informações.
 
Baixei o Edital de Credenciamento e já estou providenciando os documentos para envio.
 
Restaram as dúvidas abaixo;
 

1. Está correto o entendimento de que o repasse do valor financeiro será enviado para a conta de arrecadação mantida nesta Instituição Financeira,
conforme contrato de arrecadação em vigor?

 
1. Está correto o entendimento de que a Instituição Financeira Credenciada poderá debitar, diariamente, em conta corrente, as tarifas pela prestação

dos serviços de arrecadação, conforme contrato de arrecadação em vigor?
 
Atenciosamente,
Valter Telles do Nascimento         
Gerência Arrecadação Poder Público
Telefone: (11) 2794.6815  
Itaú Unibanco S.A
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100  
Torre Olavo Setúbal, 1º.andar – Parque Jabaquara  
CEP: 04344 902, São Paulo/SP
 
 
 
 
Corpora�vo | Interno

De: suprimentos.contratos@pirapora.mg.gov.br <suprimentos.contratos@pirapora.mg.gov.br>  
Enviada em: quarta-feira, 29 de setembro de 2021 16:42 
Para: Valter Telles Nascimento <valter.telles-nascimento@itau-unibanco.com.br> 
Cc: 3163 Victor Bustamante <victor.bustamante@itau-unibanco.com.br> 
Assunto: Novo credenciamento
 

Prezados, boa tarde.

Informamos que o novo edital de credenciamento já está disponível no site da Prefeitura para consulta. Qualquer dúvida, entre em contato com o setor de
licitação no telefone: (038) 3740-6121
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