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AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

 

OBJETO: Contratação de Instituição Financeira  para Prestação de Serviços de Centralização e Arrecadação de Tributos de 
Carnês de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano e ISS/TAXAS, do Município de Iguape/SP,pelo período de 12 meses. 
 
A Prefeitura Municipal de Iguape, através do Setor de Licitações, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados que o 

Edital de Pregão Presencial   nº 004/2018 sofreu retificação, conforme segue: 

onde se lê : 

ANEXO III- MINUTA DO CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO  

6.1 O pagamento ocorrerá mensalmente, mediante a apresentação da fatura que deverá estar acompanhada do 

relatório da empresa constando a descrição e quantificação do objeto, a ser entregue No Departamento Solicitante. O 

documento fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação.  

5.2 O pagamento da Nota Fiscal seguirá o Cronograma de Desembolso estabelecido pela CONTRATANTE, sendo 

efetuado no seguinte período de: 10 a 15 do mês subseqüente a emissão da fatura; desde que a mesma seja 

entregue, devidamente atestada, na Seção de Compras/Licitações do Departamento Municipal de Administração e 

Planejamento, com até 05 (cinco) dias de antecedência.  

5.3 O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente da CONTRATADA Banco: 

__________________ Agência nº. __________________ Conta Corrente/Pessoa Jurídica nº 

____________________.  

5.4. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento 

ocorrerá obedecendo ao cronograma acima citado.  

5.5. Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o mesmo será 

efetuado no primeiro dia útil subseqüente sem qualquer incidência de correção monetária.  

 

leia – se:  

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO  

 A Prefeitura Municipal de Iguape efetuará o pagamento sob a forma de retenção no ato do recolhimento do tributo. 
 

 

 

Permanecem inalteradas as demais condições do edital. 

Este Termo fica fazendo parte integrante do Edital. 

 

Iguape, 25 de Janeiro de 2.018 

 

 

MARIA CLAUDIA DA  SILVA PIO 

SETOR DE LICITAÇÃO 
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