Seguem os esclarecimentos que já foram encaminhados e as respectivas respostas, de
acordo com entendimento da equipe técnica responsável pelo certame. Vale ressaltar que
os presentes questionamentos já foram realizados por várias empresas, valendo a leitura
para saneamento de eventuais dúvidas.
1 - Pergunta:
“Há possibilidade de a empresa licitante enviar seus documentos através dos Correios, sem que
se faça presente um representante legal ou procurador, ressaltando que a empresa terá o
cuidado de remeter seus documentos em tempo hábil visando a participação na Concorrência?
Em caso positivo, questiona-se: a empresa deve inserir a Declaração de Enquadramento como
Empresa de Pequeno Porte no interior do envelope dos documentos de habilitação? “
Resposta:
Sim, as empresas que tiverem interesse de participar poderão encaminhar os documentos para
o endereço desta CPL (Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09, Bairro Calhau, São Luís – MA. CEP
65071-820), cabendo ao licitante a responsabilidade pela entrega dos envelopes em tempo
hábil.
Com relação à Declaração de Enquadramento como ME/EPP, estas poderão ser enviadas dentro
do envelope de habilitação.

2 - Pergunta:
No que concerne a apresentação da Proposta de Preço, solicita-se mais detalhes sobre quais
documentos compõem o envelope de Proposta de Preços. A CPL possui algum modelo de planilha
e/ou de Carta de Apresentação de Proposta que as licitantes possam tomar como base ou poderá
ser usado um modelo de Planilha que a licitante adota como praxe para uso em licitações?

Resposta:
A Proposta de Preços deverá atender aos termos do Edital, mais especificamente do item 23 do
Termo de Referência
Não existe um modelo padrão para apresentação da proposta de preço, podendo as licitantes
utilizarem modelo próprio, desde que atendidos os termos do Edital.

3 - Pergunta:
O recolhimento do ISS no caso de contratação decorrente do presente certame, é devido no local
da sede da contratada?

Resposta:
Para que uma empresa que tenha sede fora do município de São Luís/MA seja eximida da
retenção direta, ela deverá apresentar a Certidão de Não Retenção. As empresas deverão entrar
com requerimento de credenciamento no site da SEMFAZ, no CENE – Cadastro de Empresas Não
Estabelecidas, e solicitar a Certidão de Não Retenção. A solicitação será analisada de acordo
com os termos da LC 116/2003. É importante que quando das solicitações de pagamento de
cada parcela, seja anexada a Certidão de Não Retenção.

