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Ref. Concorrência Pública 0212021
Assunto: Solicitação de informações
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ME inscrita no CNPJ no

19.270.824/0001-00, sediada na Av. Governador Luiz Rocha, no477, Sala 05, Bairro Santo Amaro,

balsas

-

ma, CEP: 65.800-000, com endereço eletrônico para correspondência

ni.

ete

ch@hotmatlçqnn, por meio do seu representante legal JEAN KARDEC CANJÃO DA

ad

v

en

e

retorno

slLVA, portador da carteira de tdentidade nÔ 024582442003-0 SESP/MA e do cPF

no

029,251.133-70, vem, com fundamento no item 25.4 do r. Edital, apresentar o presente

PEDIDO DE ESLCARECIMENTOS SOBRE O EDITAL

Em face do Edital de Concorrência Pública no 0212021, publicado pela respectiva

Comissã0.

1,

DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Apos a leitura do Edital, a licitante ficou com duvidas quanto a necessidade de
apresentação

de documentos, conforme descreve a seguir, solicitando dessa Comissão

a

prestação das r. informações em tempo hábil para que possa promover as diligências necessárias:

a) Quanto a exequibilidade,

e o limite para proposta estar exequível, gostaríamos de

saber se o percentual máximo de desconto deve.ser o de acordo com a lei antiga de licitaçoes

(70'/üou de acordo com a lei nova de licitações (75%);

b) Quanto a exigência do Seguro, a empresa já havia emitido apolice de seguro para
participação na licitação anteriormente marcada, e que agora foi agendada, gostaríamos de saber
se existe a possibilidade de aproveitamento da apolice já emitida, ou se precisaríamos emitir uma
nova apolice, principalmente considerando que o processo licitatorio manteve o mesmo número;

c)

Quanto a exigência DHP do profissional, gostaríamos de saber se o DHP pode

ser spbstituído pela certidão de regularidade profissionale se é necessário apresentar tão somente
o do profissional que assinou o balanço;
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d) Quanto a exigência do item 9.2.3.10 a empresa está no regime do Simples
Naci onal pela esfera Federal, mas desenquadrou pela esfera Estadual, então gostaríamos de

sabercomo proceder no caso, já que a empresa ainda é optante pelo simples e náoÍaz uso do
SPED contábil;

Sem mais, aguardamos retorno acerca da solicitação de informações, podendo para
tanto serem respondidas pelo email: iuridico@enetech.com.br

lmperatriz/MA, 30 de julho de 2021.
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