
FRACASSADO 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2019
Fica  declarado  FRACASSADO  o  referido  chamamento  público  Nº  007/2019,  cujo  objeto  é  o
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
RECOLHIMENTO  E  REPASSE  DE  MULTAS,  EFETUADA  POR  MEIO  DE  DOCUMENTO  DE
ARRECADAÇÃO  MUNICIPAL  POR  INTERMÉDIO  DE  SUAS  AGÊNCIAS  BANCARIAS,
CORRESPONDENTES BANCÁRIOS,  CAIXAS ELETRÔNICOS,  “INTERNET BANKING”  E  “PHONE
BANKING” E AFINS, CASO HAJA, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, POR MEIO MAGNÉTICO, uma
vez que a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO foi a única apresentar o(s) envelope(s),
deixou de apresentar documentos necessários à sua regularização, conforme item 7.22 do edital, logo,
foi considerada INABILITADA, motivo pelo qual decide em julgar a licitação por FRACASSADA.
REABERTURA
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2019
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na Avenida da Liberdade, Nº
250, Centro, faz saber a todos os interessados e divulga a REABERTURA do chamamento público Nº
007/2019, cujo objeto vem tratar de credenciamento de instituições financeiras para a prestação de
serviços  de  recolhimento  e  repasse  de  multas,  efetuada  por  meio  de  documento  de  arrecadação
municipal por intermédio de suas agências bancarias, correspondentes bancários, caixas eletrônicos,
“internet banking” e “phone banking” e afins, caso haja, com prestação de contas, por meio magnético.
O envelope contendo os documentos de habilitação e a proposta, Serão recebido até as 16h00min do
dia 28/05/2019, na Diretoria de Suprimentos, situada na Avenida Liberdade, Nº 250, Centro, Franco da
Rocha - SP, nos dias úteis, de segunda e sexta-feira, das 09:00 até as 16:00 horas. A pasta completa
contendo o edital e seus anexos poderá ser adquirida gratuitamente através do site desta Prefeitura:
http://www.francodarocha.sp.gov.br (acesso à informação/contratos, atas e licitações/editais de abertura
de  licitação)  ou  diretamente  na  Diretoria  de  Suprimentos  desta  Prefeitura,  devendo  a  empresa
solicitante,  em  posse  de  um  CD-ROM  para  ser  copiado  em  arquivo  digital,  informar  seus  dados
cadastrais  (NOME,  CNPJ,  ENDEREÇO,  TELEFONE,  E-MAIL E  CONTATO)  localizada  na  Avenida
Liberdade, 250 – Centro. Informações: Fone:4800-1740/4800-1779.


