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Assunto

Re: RES: Dúvidas - Pregão 028/2021

De

<licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br>

Para

Patrícia Leiloeira <contato@patricialeiloeira.com.br>

Data

2021-03-10 07:33

Em 2021-03-09 16:44, Patrícia Leiloeira escreveu:
Bruna,
Obrigada pelas respostas.
Para que não haja dúvidas, uma vez que não estarei presente. E
tenho receio de alguém querer me desclassificar. Segue em anexo a
certidão de regularidade com o INSS, veja por favor se ele atende ao
requisito abaixo:
Comprovante de inscrição no PIS/PASEP (xérox da folha da Carteira
de Trabalho que consta o número ou cópia do Cartão Cidadão).
Desde já, agradeço.
Att.
De: licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br
[mailto:licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 9 de março de 2021 15:57
Para: Patrícia Leiloeira
Assunto: Re: Dúvidas - Pregão 028/2021
Em 2021-03-09 15:35, Patrícia Leiloeira escreveu:
Prezados,
Solicito que esclareçam as dúvidas abaixo:
Pregão 028/2021 - Contratação de Leiloeiro
·

È preciso enviar a proposta em arquivo digital?

·
A proposta é para ser preenchida informando o percentual
que será cobrado do arrematante ou é para escrever o desconto que
será dado sobre 5% que é a comissão prevista em lei a ser paga
pelo
arrematante ao leiloeiro.
·
Comprovante de inscrição no PIS/PASEP (xérox da folha
da
Carteira de Trabalho que consta o número ou cópia do Cartão
Cidadão). O xerox tem que ser cópia autenticada ou pode ser outro
documento que conste o número do NIT, por exemplo a Declaração de
Regularidade perante o INSS?
No aguardo de resposta.
Att.
Boa tarde.
Respondendo aos seus questionamentos:
É preciso enviar a proposta em arquivo digital? Não.
A proposta é para ser preenchida informando o percentual
que será cobrado do arrematante ou é para escrever o desconto que
será dado sobre 5% que é a comissão prevista em lei a ser paga pelo
arrematante ao leiloeiro? informando o percentual
que será cobrado do arrematante
Comprovante de inscrição no PIS/PASEP (xérox da folha da
Carteira de Trabalho que consta o número ou cópia do Cartão
Cidadão). O xerox tem que ser cópia autenticada ou pode ser outro
documento que conste o número do NIT, por exemplo a Declaração de
Regularidade perante o INSS? Pode ser outro comprovante.
Bruna Ap. Silva
Divisão de Licitação, Compras e Material
Telefone: 35 3555-1200
Bom dia.
Pode ser esse documento sim.
NA verdade um dos principais motivos de exigirmos o número do PIS é uma questão de fechamento do setor contábil quando se trata de
contratação de pessoa física.
Atenciosamente.
Bruna Ap. da Silva
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