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licitacao

De: licitacao <licitacao@crcrj.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 6 de julho de 2016 17:01
Para: 'Riogov Guido'
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PUBLICO - PE 020/2016

 
Sr. Irapuan, 

Reiteramos o e-mail enviado; 

1. A questão da isenção dos impostos está prevista na Constituição Federal, em seu art. 150, desconheço que se 

há algum lei específica. 

2. A questão das documentações: toda documentação se refere à empresa licitante,  no entanto se ela for filial, as 

certidões serão redirecionadas para o CNPJ da matriz. Ex: Besouro participa do Pregão, mas a montadora é a 

FORD DO BRASIL, é a FORD que ofertará a imunidade. 

Na expectativa de termos auxiliado. 

Att. 

 

 
 
 
 

De: licitacao [mailto:licitacao@crcrj.org.br]  
Enviada em: terça-feira, 5 de julho de 2016 16:17 
Para: 'Riogov Guido' <riogov@besouro.com.br> 
Assunto: RES: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PUBLICO - PE 020/2016 
 

Sr. Irapuan, 

Encaminhamos suas dúvidas à área requisitante, por se tratar de questões técnicas, contudo podemos lhe 

antecipar as questões que se referem ao edital: 

1. O Conselho Regional de Contabilidade por ser uma Autarquia Federal não paga os impostos:  ICMS, IR 

e IPI, exemplo: considerando que o ICMS do Rio de Janeiro  é 18% e o IPI dos carros 5%,  mas caberá a 

montadora confirmar tal percentual. Significa que o valor ofertado deverá sofrer uma redução de 23%, 

caso sejam confirmados os respectivos percentuais. O que é importante que na proposta deverá estar 

destacado o valor da imunidade tributária. 
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2. Quanto a legislação é o art. 150 da CF/1988.  

3. Com relação ao débito com a Fazenda Estadual, de fato se a certidão estiver positiva a empresa será 

inabilitada. Mas se estiver positiva com efeito de negativa não haverá problemas. 

Quanto as demais dúvidas dentro em breve estaremos lhe enviando. 

Att. 

 

 
 

 

 
 

De: Riogov Guido [mailto:riogov@besouro.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 5 de julho de 2016 15:39 
Para: licitacao@crcrj.org.br 
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PUBLICO - PE 020/2016 
 
Prezada Pregoeiro Sr (ª) Cecília Bandeira, boa tarde! 
 
Segue em anexo, nosso pedido de esclarecimento publico. 
 
Atenciosamente, 

  

Irapuan Guido / Wanda Leal 

Vendas ao Governo & Frotista 

Tel.: 21-2526-9300 Ramais: 214/234 

Nextel: 21-96494-9459 ID: 81*46117 

GRUPO BESOURO TEC AUTO    
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Este email está limpo de vírus e malwares porque a proteção do avast! Antivírus está ativa. 

 


