
Prezados 
  
Boa tarde,  
  
Estamos analisando nossa participação no referido edital de credenciamento em anexo e 
necessitamos dos esclarecimentos para os seguintes questionamentos: 
  

1. Qual a estimativa da quantidade anual de documentos  a serem emitidas para 

recebimento? 

Segmento 7 Multas de Trânsito: 200.000 guias 

Segmento 5 Demais Receitas: 5.000 guias 

2. Qual a estimativa do valor (R$) total anual a ser arrecadado para cada documento? 

Segmento 7 Multas de Trânsito: 27.000.000,00 (vinte e sete milhões) 

Segmento 5 Demais Receitas: 700.000,00 (setecentos mil reais) 

3.     Qual a estimativa do percentual (%) de inadimplência? 

Segmento 7 Multas de Trânsito: 20% 

Segmento 5 Demais Receitas: 50% 

4. A confecção, emissão e postagem dos documentos ficará a cargo da Transcon?  Sim 

5. Podemos optar pelo não recebimento dos documentos/tributos na mídia guichê de 

caixa? Ou seja, podemos optar pelo credenciamento para a prestação dos serviços 
apenas nos canais eletrônicos (Internet, Autoatendimento ...) e Bradesco Expresso 

(Correspondente Bancário)? De acordo com o edital os pagamentos das guias 
serão em todos os canais de recebimento; caso a instituição a ser 
credenciada tenha alguma particularidade, deve ser apresentada no 
momento da proposta comercial seu questionamento, para análise e 
parecer de comissão interna do órgão. 

 

6. Com relação ao repasse da arrecadação para a conta da TranCon, considerando a 

Constituição Federal de 1988, art. 164, parágrafo 3º, das disponibilidades de caixa, 

devemos repassar o valor da arrecadação para uma conta de banco oficial (público). 

Sendo assim, gentileza informar o número do banco agencia e conta (banco público). 

SEGMENTO  7 – Banco 001, AG 1633-0 C/C 65042-0 

SEGMENTO  5 - Banco 001, AG 1633-0 C/C 65048-X 

Aguardamos 
  
At. 
  
Antonio Carlos Santos Junior 
4864 / Departamento Bradesco Poder Público    
Tel. Comercial: (011) 3684-3175 Ramal 232091 
antonio.carlos.santos@bradesco.com.br 
BANCO BRADESCO S.A. 
Cidade de Deus S/N, Osasco/SP, Prédio Verde - Subsolo 
CPA-10 ANBIMA 
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