
 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
Av. Vitória, 167 - Cruz Machado-Pr CEP:84620-000 

CNPJ 76.339.688/0001-09 - Cruz Machado – PR 

 

 

ESCLARECIMENTOS 

 
 

Em resposta ao Pedido de Esclarecimento protocolado pela Empresa Bradesco S/A sob nº 

1664/2015 do dia 02/09/2015, declaramos: 

 

1) Qual o valor total arrecadado por tributo (IPTU, ISS, etc.)? 

- IPTU: R$ 228.982,65. 

- ISS: R$ 312.641,46. 

- ITBI: R$ 438.276,81.  

- TAXAS: R$ 295.008,59. 

2) Qual a quantidade de carnês por tributo (IPTU, ISS, etc.)? 3) Qual a quantidade de 

parcelas por tributo (IPTU, ISS, etc.)? 

- IPTU: 

1425 com 5 parcelas + única 

239 com 4 parcelas + única 

340 com 3 parcelas + única 

292 com 2 parcelas + única 

344 somente única 

- ISSQN:  

Arbitramento, Homologados e outros: 122 com 12 parcelas  

Fixos: 29 com 4 parcelas 

Nfs-e e ISSQN de empresas de outros municípios: 331 com parcela única 

- ITBI: 

292 com parcela única 

-TAXAS 

Diversas: 1412 com parcela única 

Funcionamento Regular: 444 com 3 parcelas + única 

Taxa de embarque: 1 com 12 parcelas 

Aluguel: 1 com 12 parcelas 



-Parcelamentos de Dívida Ativa 

76 com parcelamento médio aproximado de 10 parcelas 

 

4) Qual o percentual de inadimplência por tributo (IPTU, ISS, etc.)? 

- IPTU: 25% 

- ISS: 4,80% 

- ITBI: 1,70% 

- TAXAS: 22% 

5) Qual o percentual de cota única por tributo (IPTU, ISS, etc.)? 

- IPTU: 67,7452% Pagos em cota única 

- ISSQN: 68,63721% Pagos em cota única 

- ITBI: 100% Pagos em cota única 

- Taxas: 88,0533% Pagos em cota única 

6)  Existe outro custo envolvido e não mencionado anteriormente? 

Se refere-se a custas de impressão, não há nenhum custo referente a isto. 

7) Prazo de Vigência do Contrato. 

A vigência será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado em até 60 (sessenta) meses 

conforme o Art. 57 inciso II da Lei 8.666/93. 

8)  Nos casos de inconsistências: 

Concordamos com os prazos mútuos de 02(dois) dias úteis para leitura dos arquivos, 

devolução e regularização. 

9) Aceitação de planilha detalhada: 

Sim, é aceito para conferencia dos valores emissão de Planilha de Detalhamento. 

10) Conta bancaria para repasse financeiro: 

Agencia: 2020-6 Conta: 73.400-4 

11)  Na proposta de Adesão poderá ser fixado valores iguais aos propostos: 

Sim. E inferiores ao estabelecido, o preço ali fixado serve apenas como estimativa de custos 

podendo ser reduzidos. 

12)  Possibilidade de transmissão de dados a Prefeitura por meio de arquivo magnético no 

1º dia útil após a data de arrecadação: 



Sim. 

13) Pagamento da tarifa de arrecadação deduzindo do montante do repasse: 

Sim. Desde que o seja emitido relatório com a arrecadação detalhada. 

 

 

 

 

Cruz Machado, 04 de Setembro de 2015. 

 

_______________________ 

Elton Rick Hollen 

Presidente da Comissão de Licitações 


