
                                                

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
Autarquia Municipal 
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Tomada de Preços nº 01/2019 
Questionamentos da empresa: Objetiva Concursos Ltda por meio do e-mail de 
27/09/2019. 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Em resposta aos questionamentos da empresa Objetiva Concursos Ltda de 27/09/2019 
referente ao Edital Tomada de Preços 01/2019 a Comissão Permanente de Licitação – CPL 
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE do Munícipio de Ibiraçu esclarece:  
 

“1) Em atenção à resposta ao nosso questionamento de número 2), 
esclarecemos que não existe a possibilidade de uma empresa privada negociar tarifa 
bancária em nome do SAAE. Desta forma, objetivando possibilitar a negociação da taxa de 
administração de cobrança com os bancos, podemos considerar a possibilidade de crédito 
do valor correspondente à taxa de inscrição ser efetuado em conta corrente da licitante 
vencedora, que repassará o valor integral à Contratante imediatamente após o encerramento 
das inscrições?  

    1.1) Se o SAAE entender que o crédito do valor das inscrições deve ser 
efetuado em sua própria conta, podemos considerar que o mesmo arcará com os custos 
decorrentes da cobrança dos boletos, ficando a proponente apenas encarregada da emissão 
dos boletos bancários (estes sem custo ao SAAE)? 

 1.2) Salientamos que se é do entendimento do SAAE que a cobrança deva 
ser creditada diretamente na sua conta, por convênio próprio, sendo os custos desta 
cobrança a cargo da empresa, o Município deverá informar a todas as empresas 
participantes deste certame, em sede de esclarecimentos da presente licitação, qual o valor 
da tarifa por título cobrado sob pena das empresas não saberem qual valor deverão lançar 
em sua planilha de custos. Outrossim, a empresa só poderia ter esta informação se o crédito 
dos valores e o convênio de cobrança fosse firmado em seu nome, em instituição financeira 
cuja tarifa por boleto já tenha negociado. “ 

 
Resposta: Os créditos correspondem aos valores das taxas de inscrições 

serão efetuados em conta corrente da licitante vencedora que repassará o valor integral ao 
SAAE imediatamente após o encerramento das inscrições.  Conforme item 8. PROPOSTA 
DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 03, 8.2 Deverá estar incluso no preço apresentado pela 
proponente licitante, todos os custos direitos e indiretos, inclusive, impostos e taxas, 
constituindo a única remuneração pelos serviços contratados. 

 
Ibiraçu, 27 de setembro de 2019. 
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