
Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE 

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E 

LICITAÇÕES 

Pregão Presencial 004/2021 – SMF - Contratação de empresa autorizada, por 

instituição credenciadora outorgada e homologada pelo Banco Central do Brasil, a 

processar pagamentos, inclusive parcelados, por meio de solução tecnológica 

(software), mediante uso de cartões de débito e crédito. 

QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS 

1)Referente ao Anexo Ia - Tabela Média e Taxa Máxima Aceitável, necessitamos saber 

o significado das colunas A, B, Índice mês e índice médio. O valor da taxa máxima 

global, seria a media de todas as taxas? 

R) "Foi efetuado levantamento dos índices dos orçamentos fornecidos pelas Empresas 

CREDPAY SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA   e UniversalPay Ltda, sendo a 

composição da coluna A e B. Entretanto, uma das empresa forneceu as taxas com 

índices mês e a outra a  taxa total, sendo necessário trazer para mesmo período. Por este 

motivo na tabela possui " colunas A, B, Índice mês e índice médio", sendo o valor valor 

da taxa máxima global a média de todas as taxas mês."  

2) O que significa, qual é a definição precisa do  “Indice mês” e “Taxa Máxima Global” 

que são informados na planilha?  

R) Indice mês é a taxa de referência mês, demonstra a média mês que o mercado 

trabalha. Taxa máxima Global é a taxa máxima que será balizará a licitação. Tabela 

média de orçamentos e o percentual máximo de taxa de operação que poderá ser aceito 

(exigido em todos processos licitatórios).  

3) A Empresa contratada efetuará os pagamentos via boletos emitidos pelo sistema 

tributário do município, no prazo 01 (um) dia, a contar da aprovação da transação pelo 

emissor do cartão de crédito ou débito. O que significa, qual é a definição precisa do 

que está sendo exigido?, lembrando que para pagamentos de boletos o prazo para 

compensação e de 3 dias (https://blog.nubank.com.br/pagar-boleto-como-fazer-e-por-

que-demora-3-dias/ ; https://ajuda.ebanx.com/hc/pt-br/articles/360035984113-Quanto-

tempo-demora-pra-confirmar-o-pagamento-de-um-boleto-banc%C3%A1rio- ; 

https://faq.pagseguro.uol.com.br/duvida/qual-e-o-prazo-para-compensacao-de-boleto-

bancario/64#rmcl ) 

R) A empresa tem o prazo de 1 dia para efetuar o pagamento do tributo via boleto de 

arrecadação do Município, quanto a compensação bancária, a mesma se dará no prazo 

da instituição bancária envolvida no processo. 

 4) No mercado objeto da referida licitação, não há pagamentos, e sim repasses, ou seja, 

qualquer coisa que saia desta celeuma podem ser entendidas como direcionamento do 

objeto, vejamos o que diz o TCU sobre essa matéria. 

R) O referido repasse se dará por boleto, especificamente. 
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5) A taxa 3,67 %, será aplicada para todas as operações, e para todas as parcelas? 

Percentual máximo de taxa de operação que poderá ser aceito mensal (exigido em todos 

processos licitatórios). 

  

 

 5) Ademais, os repasses à prefeitura ocorrerão em qual prazo?  

 

R) A empresa tem o prazo de 1 dia para efetuar o pagamento do tributo via boleto de 

arrecadação do Município, quanto a compensação bancária, a mesma se dará no prazo 

da instituição bancária envolvida no processo.  

  

  

 


