23 de novembro de 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
HAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 003/2021
A Prefeitura Municipal de Caculé, em consonância com Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, torna público o resultado e adjudicação da Chamada Pública 003/2021, objetivando
o Chamamento Público para fins de CREDENCIAMENTO de Instituições Financeiras autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil na forma de Banco múltiplo, Comercial ou Cooperativo e
Cooperativa de Crédito, para, sob demanda, realizar a prestação de serviços de recolhimento de
tributos, impostos, taxas, dívida ativa e demais receitas públicas devidas a esta municipalidade,
através de Documentos de Arrecadação Municipal (DAM), em padrão FEBRABAN, por intermédio
de suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados. Foi declarada CREDENCIADA POR ATENDER A TODAS AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS A SEGUINTE
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: BANCO BRADESCO S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12, nos termos e condições da proposta apresentada. Portando ADJUDICA-SE o objeto desta Chamada Pública/Credenciamento de nº 003/2021, podendo ser
celebrado o contrato com o referido credenciado. Publique-se no local de costume. Caculé, 22 de
novembro de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 003/2021
A Prefeitura Municipal de Caculé, em consonância com Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, torna pública a homologação da Chamada Pública 003/2021, objetivando Chamamento
Público para fins de CREDENCIAMENTO de Instituições Financeiras autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil na forma de Banco múltiplo, Comercial ou Cooperativo e Cooperativa de
Crédito, para, sob demanda, realizar a prestação de serviços de recolhimento de tributos, impostos,
taxas, dívida ativa e demais receitas públicas devidas a esta municipalidade, através de Documentos de Arrecadação Municipal (DAM), em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências,
com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados. Foi declarada CREDENCIADA POR ATENDER A TODAS AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS A SEGUINTE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: BANCO BRADESCO S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
nº 60.746.948/0001-12, nos termos e condições da proposta apresentada. O Prefeito HOMOLOGA
o processo de Chamada Pública/Credenciamento nº 003/2021. Publique-se no local de costume.
Celebre-se o respectivo contrato, que será regido obedecendo às formalidades de direito público, na
forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Caculé,
22 de novembro de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.
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