
 

 
 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
 
 

 
Ref. Tomada de Preços nº 002/2018. 

Processo nº 1225/2018.  
 

 

 

 Prezados Senhores, 

 

Em atenção ao e-mail de 04/09/2018 às 12:38h  que expõe dúvidas sobre alguns subi-
tens da licitação supracitada, cumpre-nos a esclarecer:  

 

Pergunta: “Boa Tarde 

Em relação a tomada de preços 002/2018 a ser realizada em 14/09/2018 tenho a seguinte dú-
vida. 

A empresa interessada em participar é optante pelo Simples Nacional enquadrada como EPP 
nos termos da lei 123/2006. 

No item 7.2.4 “Qualificação econômico-financeira” Item 3º o edital dá opção de apresentar o 
livro diário registrado ou declaração simplificado do último imposto de renda. Visto que a em-
presa foi criada no ano de 2018 qual documento deverá ser apresentado? 

No item 4º onde especifica sociedade criada no exercício em curso fala do balanço de abertura, 
porém diz “Fotocópia do Balanço de abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio das licitantes NOS CASOS DE SOCIEDADES ANÔNIMAS”. O 
que não se encaixaria em nossa situação.Diante disso como devemos proceder?” 

Transcrito conforme recebido. 
 

 

 

Resposta: Conforme subitens da página 9 do edital:  

“3º) Sociedade sujeita ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006 – Es-
tatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (ME ou EPP):  

- Acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro 
Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante 
ou em outro órgão equivalente; ou; 

- declaração simplificada do último imposto de renda.  

4º) Sociedade criada no exercício em curso ou inativa no exercício anterior:  

- Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 
Comercial da sede (ou domicílio das licitantes nos casos de sociedades anônimas);” 



 

. 

Acreditando em ter prestado satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos 
quais também estamos dando ciência aos demais licitantes. 

 

  

Atenciosamente, 

 

 
*Maristela Cristina Souza Silva 

Coordenadora do setor de Licitações 
 

*Original assinado nos autos do processo 


