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SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO 

CRAVINHOS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021 

 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO N. 02/2021 

 

OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO DESTINADO AO 

CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E RETORNO DESSES 

ARQUIVOS DE FORMA PARAMETRIZADA. 

 

Considerando a necessidade de adequar o Edital bem como os seus Anexos, o 

SAAE retificou os seguintes a saber: 

 

Edital 

 

Item 5.1.8 - Redação original: “Manter os documentos de arrecadação arquivados por 

um período de 180 (cento e oitenta) dias corridos.” 

Item 5.1.8 Redação retificada: “Manter os documentos de arrecadação arquivados 

por um período de 90 (noventa) dias corridos.” 

Item 5.1.9 Redação original:: “Enviar ou disponibilizar a Autarquia, até as 

08h00min (oito) horas do dia seguinte, arquivo com total das transações do dia.” 

Item 5.1.9 Redação retificada: “Os arquivos de retorno serão disponibilizados em 

D+1” 

Item 5.1.14 – Redação original 5.1.14: “Manter as informações de transmissão de 

arrecadação em meio eletrônico por um período mínimo de 05 (cinco) anos, conforme 

legislação vigente.” 

Item 5.1.14 – Redação retificada 5.1.14: “Manter as informações de transmissão de 

arrecadação em meio eletrônico por um período mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, 

conforme legislação vigente.” 

Item 5.4.3– Redação original 5.4.3: “Remunerar a Instituição Financeira pelos 

serviços efetivamente prestados, mediante a prestação de serviços e a apresentação de 

relatórios para conferência dos mesmos, determinados neste termo; 
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Item 5.4.3 – Redação retificada 5.4.3: “O valor correspondente à tarifa contratada é 

debitado diariamente na conta de livre movimentação da CONTRATANTE conforme 

prazo de repasse estabelecido.” 

Fica ainda excluído o item 5.1.11: – “Apresentar mensalmente a Autarquia, até o 

terceiro dia útil do mês subsequente documento com a discriminação dos serviços 

prestados, constando a quantidade, a modalidade de recebimento dos documentos 

(guichê, internet, etc), e demais informações que se fizerem necessárias à apuração da 

prestação dos serviços, para o acompanhamento e verificação do pagamento das tarifas 

pela Autarquia; 

Anexo I – Termo de Referência 

 

Item 3.2 - VIII Redação original: “Manter os documentos de arrecadação arquivados 

por um período de 180 (cento e oitenta) dias”; 

Item 3.2 – VIII Redação retificada: “Manter os documentos de arrecadação 

arquivados por um período de 90 (noventa) dias” 

Item 3.2 - IV Redação original: “Enviar ou disponibilizar a Autarquia, até as 

08h00min (oito) horas do dia seguinte, arquivo com total das transações do dia.” 

Item 3.2 – IV Redação retificada: “Os arquivos de retorno serão disponibilizados em 

D+1” 

Item 3.2 – XIV – Redação original: “Manter as informações de transmissão de 

arrecadação em meio eletrônico por um período mínimo de 05 (cinco) anos.” 

Item 3.2 – XIV – Redação retificada: “Manter as informações de transmissão de 

arrecadação em meio eletrônico por um período mínimo de 180 (cento e oitenta) dias.” 

Fica excluído o item 3.2 – XI: “Apresentar mensalmente a Autarquia, até o terceiro 

dia útil do mês subsequente documento com a discriminação dos serviços prestados, 

constando a quantidade, a modalidade de recebimento dos documentos (guichê, internet, 

etc), e demais informações que se fizerem necessárias à apuração da prestação dos 

serviços, para o acompanhamento e verificação do pagamento das tarifas pela 

Autarquia”; 
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Anexo II – Minuta 

 

Item 4.1.8 Redação original: “Manter os documentos de arrecadação arquivados por 

um período de 180 (cento e oitenta) dias;” 

Item 4.1.8 Redação retificada: “Manter os documentos de arrecadação arquivados 

por um período de 90 (noventa) dias” 

Item 4.1.9 Redação original: “Enviar ou disponibilizar a Autarquia, até as 08h00min 

(oito) horas do dia seguinte, arquivo com total das transações do dia.” 

Item 4.1.9 – IV Redação retificada: “Os arquivos de retorno serão disponibilizados 

em D+1” 

Item - 4.1.14 – Redação original: “Manter as informações de transmissão de 

arrecadação em meio eletrônico por um período mínimo de 05 (cinco) anos, conforme 

legislação vigente.” 

Item 4.1.14 – Redação retificada: “Manter as informações de transmissão de 

arrecadação em meio eletrônico por um período mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, 

conforme legislação vigente.” 

Item 4.4.3 – Redação original: “remunerar a CONTRATADA pelos serviços 

efetivamente prestados, mediante a prestação de serviços e a apresentação de relatórios 

para conferência dos mesmos, determinados neste contrato”; 

Item 4.4.3 – Redação retificada: “O valor correspondente à tarifa contratada é 

debitado diariamente na conta de livre movimentação da CONTRATANTE conforme 

prazo de repasse estabelecido.” 

Item 7.3 – Redação original: “A CONTRATANTE realizará os pagamentos a 

CONTRATADA até o terceiro dia útil após a aprovação do relatório de serviços 

apresentados conforme ITEM 3, Subitem XI do Termo de Referência – ANEXO I parte 

integrante deste edital.” 

Item 7.3 – Redação retificada – “O valor correspondente à tarifa contratada é 

debitado diariamente na conta de livre movimentação da CONTRATANTE conforme 

prazo de repasse estabelecido.” 
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Fica excluído o item 4.1.11 – “Apresentar mensalmente a Autarquia, até o terceiro 

dia útil do mês subsequente documento com a discriminação dos serviços prestados, 

constando a quantidade, a modalidade de recebimento dos documentos (guichê, internet, 

etc), e demais informações que se fizerem necessárias à apuração da prestação dos 

serviços, para o acompanhamento e verificação do pagamento das tarifas pela Autarquia; 

 

Por derradeiro, ficam retificadas as datas e horários quanto ao 

recebimento da documentação de habilitação, conforme destacado abaixo: 

 

Fica ainda retificado o item 1.3 do Edital  – Redação original :A ENTREGA DA 

DOCUMENTAÇÃO SERÁ ATÉ ÀS 14:30 horas DO DIA 24/09/2021, EM 

CONFORMIDADE COM O ITEM 9.1 DESTE EDITAL. DATA DA SESSÃO: 

24/09/2021 ás 15:00 horas. LOCAL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cravinhos, 

situado na Av. Salvador Pagano nº 190, Jardim das Acácias em Cravinhos SP. 

 

Redação retificada 1.3 – A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO SERÁ ATÉ ÀS 

14:30 horas DO DIA 01/10/2021, EM CONFORMIDADE COM O ITEM 9.1 

DESTE EDITAL. DATA DA SESSÃO: 01/10/2021 ás 15:00 horas. LOCAL: 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cravinhos, situado na Av. Salvador 

Pagano nº 190, Jardim das Acácias em Cravinhos SP. 

 

 Ficam ratificados os demais termos do instrumento convocatório 

bem como de seus anexos. 

 

 

Cravinhos, 21 de Setembro de 2021. 

 

 

Engº Lauro Catapani Filho  

 Diretor Superintende do SAAE. 

 


