Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo
Processo Administrativo nº 28.018/2019
Credenciamento n.º 002/2019
Ata n.º 231/2019
ATA DE RERRATIFICAÇÃO
DATA: 17/09/2019
HORA: 14 horas
Objeto: cadastramento de instituições financeiras especializadas em soluções de pagamentos por meio eletrônico,
inclusive de forma parcelada, através de cartão de débito e/ou crédito, nas seguintes plataformas: balcão, website e
aplicativo para a plataforma mobile (tanto para android quanto para ios) das receitas municipais, multas, taxas e
outros tributos, vencidos e a vencer, que atendam sem restrição a todas as bandeiras, com capacidade técnica e
financeira para implantar tecnologias que integrem com os sistemas tributários do município de Atibaia e permita a
maximização da rede arrecadadora de tributos e a ampliação da sua base territorial de arrecadação, como forma de
atender satisfatoriamente aos contribuintes, baseado na legislação em vigor e no processo de modernização dos
meios de pagamentos disponibilizados pelo sistema de pagamentos brasileiro – SPB e circular n.º 3.815/2016,
instituído e fiscalizado pelo Banco Central do Brasil – BACEN.
Revendo os autos, a Secretaria de Planejamento e Finanças, no uso de suas atribuições,
rerratifica a data limite de recebimento dos envelopes e data da sessão pública no Edital conforme abaixo:
1. DO PRAZO DE INSCRIÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO
O Edital poderá ser adquirido no Setor de Protocolo, à Avenida da Saudade, Nº 252,
Centro, nos dias úteis das 10h às 16h, ou SEM ÔNUS via internet através do site
Exame ou Retirada do

www.atibaia.sp.gov.br Edital. Observe-se que, o interessado que optar pela compra do

Edital

Edital, após recolher o emolumento no valor de R$ 10,00 (dez reais), deverá retirá-lo
no Departamento de Compras e Licitações à R. Bruno Sargiani, Nº 100, Vila Rica, nos
dias úteis das 9h às 12h e das 13h às 16h.

Local de Recebimento
dos Envelopes

Departamento de Compras e Licitações, sito à R. Bruno Sargiani Nº 100, Vila Rica,
Atibaia/SP, nos dias úteis das 09h às 12h e das 13h às 16h, ou pelo fone: (11) 44142510.

Período de Recebimento
De 05/09/2.019 até 07/10/2.019 das 9h às 12h e das 13h às 16h*.

dos Envelopes
Data da Sessão Pública

07/10/2019 às 14 horas.

Local da Sessão Pública

Sala de Licitações, à R. Bruno Sargiani, Nº 100, Vila Rica, Atibaia/SP,

* Dia 07/10/2019 o recebimento será encerrado as 14 horas.

Nada mais havendo a constar, encaminhe-se os autos a Secretaria de Administração para as
providências legais.

Adalto Batista de Oliveira
Secretário de Planejamento e Finanças
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rua Bruno Sargiani, 100 – Vila Rica – Atibaia – SP – CEP 12940-412
Fone: (011) 4414-2210 – Fax: (011) 4414-2632
licitacoes@atibaia.sp.gov.br

