
MUNICÍPIO DE NOVAIS 
Estado de São Paulo 

CNPJ: 65.711.699/0001-43 
 

Fone (17) 3561-8780 
Rua Antônio Blasques Romeiro, nº 350, Centro, CEP: 15.885-000 – Novais/SP 

www.novais.sp.gov.br / contratos@novais.sp.gov.br 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 061/2022 - INEXIGILIDADE Nº 07/2022 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 – EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2022 

 
No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o 

disposto no Inciso VI do Art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93 e Inciso XXII do Art. 4º da Lei 
Federal nº 10.520, HOMOLOGO o procedimento licitatório com base no que consta dos autos 
do Processo nº 061/2022, Inexigibilidade nº 03/2022, Chamamento Público nº 01/2022, Edital 
de Credenciamento nº 01/2022, que tem como objeto o Credenciamento de Instituições 
Financeiras Públicas ou Privadas interessadas na prestação de serviços bancários para 
arrecadação de tributos municipais, impostos, taxas, dívida ativa e demais receitas públicas 
devidas à municipalidade, através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, com 
código de barras em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, postos de 
atendimento bancários e canais eletrônicos de acordo com as especificações constantes no 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, tendo sido credenciada a empresa: CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, CNPJ nº 00.360.305/0001-04. Quanto aos preços fica definido o que consta no edital 
sendo: R$ 2,34 por recebimento de documento/boleto nos caixas eletrônicos / 
autoatendimento; R$ 2,09 por recebimento de documento/boleto pela Internet banking/ 
Aplicativos; R$ 2,74 por recebimento de documento/boleto nos Correspondentes Bancários e 
R$ 2,45 por recebimento de documento/boleto por débito automático.  

 
Fica a empresa credenciada devidamente convocada para assinar o 

respectivo Contrato, observando o prazo estabelecido no edital. 
 
Autorizo a emissão do Empenho Global em favor da empresa credenciada e 

notifico-a para que faça a retirada do mesmo, no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar desta 
data.  

 
Aos Setores competentes para as providências sequenciais necessárias. 

 
Município de Novais/SP, 24 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO 
Prefeito Municipal 
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MUNICÍPIO DE NOVAIS/SP 
Despacho do Prefeito em 24/10/2022 

 
Processo de Licitação nº 061/2022 - Inexigibilidade nº 03/2022 

Chamamento Público nº 01/2022 – Edital de Credenciamento nº 01/2022 
 

Homologando o procedimento licitatório com base no que consta dos autos do Processo nº 
061/2022, Inexigibilidade nº 03/2022, Chamamento Público nº 01/2022, Edital de 
Credenciamento nº 01/2022, que tem como objeto o Credenciamento de Instituições 
Financeiras Públicas ou Privadas interessadas na prestação de serviços bancários para 
arrecadação de tributos municipais, impostos, taxas, dívida ativa e demais receitas públicas 
devidas à municipalidade, através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, com 
código de barras em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, postos de 
atendimento bancários e canais eletrônicos de acordo com as especificações constantes no 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, tendo sido credenciada a empresa: CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, CNPJ nº 00.360.305/0001-04. Quanto aos preços fica definido o que consta no edital 
sendo: R$ 2,34 por recebimento de documento/boleto nos caixas eletrônicos / 
autoatendimento; R$ 2,09 por recebimento de documento/boleto pela Internet banking/ 
Aplicativos; R$ 2,74 por recebimento de documento/boleto nos Correspondentes Bancários e 
R$ 2,45 por recebimento de documento/boleto por débito automático. Autorizando a emissão 
do empenho global em favor da empresa credenciada. Município de Novais/SP, 24 de outubro 
de 2022. PAULO CESAR DIAS PINHEIRO - Prefeito Municipal. PUBLIQUE-SE. 
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