
       

RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2019
PROCESSO Nº 64/2019
OBJETO:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
DE PORTARIAS E EDIFÍCIOS

Trata-se de respostas aos PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS apresentados por empresas
interessadas em participar da licitação.

Questionamento 1: Item 4.2 da planilha: 13º salário + adicional de férias o valor seria
integral ou dividido por quantidade de meses? 

Resposta: Provisionamento mensal.

Questionamento 2: Os valores das 4 planilhas do anexo VIII - Planilha composição de
custos tem que ser igual ao da proposta do ANEXO VII?

Resposta:  Sim.  Os  valores  unitários  (Posto/Dia)  informados  na  proposta,  anexo  VII,
deverão ser os mesmos informados para Posto/Dia nas planilhas do anexo VIII. 

Questionamento 3: Empresas optantes do simples nacional poderão participar? 

Resposta:  As microempresas e  empresas  de pequeno porte  impedidas  de optar  pelo
Simples Nacional, ante as vedações previstas na Lei Complementar Federal nº 123/2006,
não poderão aplicar os benefícios decorrentes desse regime tributário diferenciado em
sua proposta, devendo elaborá-la de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, sob pena de não aceitação dos preços ofertados pelo Pregoeiro.

Caso venha a ser contratada, a microempresa ou empresa de pequeno porte na situação
acima  deverá  requerer  ao  órgão  fazendário  competente  a  sua  exclusão  do  Simples
Nacional até o último dia útil do mês subsequente àquele em que celebrado o contrato,
nos termos do artigo 30, caput, inciso II, e §1º, inciso II, da Lei Complementar Federal
nº  123/2006,  apresentando  à  Administração  a  comprovação  da  exclusão  ou  o  seu
respectivo protocolo.

Se a contratada não realizar espontaneamente o requerimento, caberá ao ente público
contratante comunicar o fato ao órgão fazendário competente, solicitando que a empresa
seja excluída de ofício do Simples Nacional, nos termos do artigo 29, inciso I, da Lei
Complementar Federal nº 123/2006. 

Atenciosamente,

MARIA C. ARCARI
Pregoeira
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