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Atos Administrativos

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL

ESCLARECIMENTO Nº 001
EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021
Nos foi apresentado alguns pedidos de esclarecimentos, ao edital da Tomada de Preço nº
001/2021, conforme segue abaixo, com suas devidas respostas:

DOS PEDIDOS:

1.0 - o edital solicita no item 3.2.9. Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da
sede da licitante, comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte ou
cooperativa(...) Questionamento: A Junta Comercial não emite mais a referida certidão, será aceita a
certidão simplificada para comprovar o enquadramento da empresa?
2.0 - o item 2.2.2 do edital cita " (..) do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL da respectiva
interessada, o qual deve ser incluído no envelope “1” HABILITAÇÃO junto com os demais documentos
exigidos para essa fase." já o item 3.2.7 do edital diz "Apresentar o CRC (Certificado de Registro Cadastral)
do Município de Teofilândia, durante o credenciamento." Questionamento: Serão emitidas 2 vias do CRC
do município para ser apresentado em cada uma das fases do certame acima citadas?
3.0- Quadro de Composição de BDI.
1 - no cálculo do BDI tem ISS = 2,5%
2 - na observação n° 2 tem ISS = 3%
² N O ISS para prestação de serviço de construção civil é 3%, de acordo com a legislação tributária
do município.
Qual o percentual de ISS que devo usar?
4.0 – Apresentação da Declaração exigida no item 4.2.2 letra I e I.1 do edital sem assinatura do engenheiro
da Prefeitura, quando enviado via e-mail.
5.0 – Apresentação da documentação para emissão do CRC via e-mail.

DA RESPOSTA:

1.0 = A certidão requerida no citado item é justamente a CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA
COMERCIAL, no caso das empresas situadas na BAHIA é a certidão da JUCEB emitida nos
últimos 30 dias.
2.0 = O CRC será entregue em UMA via e a empresa deverá tirar cópia para apresentar nos dois
momentos exigidos no edital, devendo a via original do CRC ser retirada no setor de licitação.
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3.0 = Conforme esclarecimento do setor de engenharia que elaborou o projeto básico, o valor em
porcentagem do ISS a ser considerado é de 2,5% conforme consta da planilha de composição
totalizando o BDI em 20,34% conforme consta do citado anexo.
4.0 = A declaração exigida no item 4.2.2 letra I do edital, será aceito para critério de habilitação a
declaração ENVIADA via e-mail pelo setor de Engenharia do Município
(engenharia@teofilandia.ba.gov.br) necessitando apenas a impressão do citado e-mail, ou a
via impressa retirada presencialmente no mesmo setor, essa última devidamente assinada.
5.0 = Para emissão do CRC os documento podem ser enviados via e-mail constante do aviso de
publicação e no edital item 12.13 (licitacaoteofilandia@gmail.com), aja visto que o e-mail
constante do item 1.1 foi bloqueado
Diante dos citados esclarecimentos, e tendo em vista que tais fatos não irão afetar a
elaboração da proposta de preço, ficará assim mantido a data de realização do certame e as
respectivas exigências.

Teofilândia – Ba, 26 de Abril de 2021
Atenciosamente,

Joseney Oliveira Bispo
Presidente da COPEL
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