
EDITAL DE CONCORRENCIA SLU Nº001/2019 

 
Comissao Permanente de Licitacoes da 
Slu <cpl.slu@pbh.gov.br> 

25 de novembro de 2019 
11:36 

Para: Vanessa - Licitação Litucera <licitacao2@litucera.com.br> 

Prezada Vanessa, 
bom dia. 
Segue resposta ao questionamento.. Gentileza acusar recebimento. 
Obrigado. 
 
------------------- 
 
[...] 
 
De acordo com o item 2.3.1 do referido edita, que diz: 

  

“Para fins de comprovação da alíquota PIS/COFINS lançada no BDI é 
necessário apresentação da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para 
o PIS/ Pasep e da COFINS – EFD-Contribuições dos últimos 12 meses 
(Outubro de 2018 a Outubro de 2019)”. 

Ocorre que o período de apuração que consta no edital, perfaz um total de 
13 meses de apuração, assim questiona-se: 

  

De acordo com o nosso entendimento, a correta apuração seria de Outubro 
de 2018 a Setembro de 2019, está correto nosso entendimento? 

 

 RESPOSTA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO:  Sim, o entendimento está 
correto 

  

Se não, qual período correto de apuração do índice? 

 

 RESPOSTA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO: não se aplica.  

  

No aguardo. 

 
 
_______________ 



Santhiago Teixeira G. Lopes 
Procurador Autarquico de Belo Horizonte 
Presidente da Comissão de Licitação SLU 001/2019 
 
 
Em qua., 20 de nov. de 2019 às 08:55, Vanessa - Licitação Litucera 
<licitacao2@litucera.com.br> escreveu: 

Prezados bom dia. 

  

A empresa Litucera Limpeza e Engenharia Ltda, regularmente inscrita no 
CNPJ sob o nº 62.011.788/0001-99, sediada na Rua Eduardo Ferragut, 55, 
Pinherinho, Vinhedo/SP., CEP 13289-322., por meio de seu Representante, 
Edmur Giuriati ,inscrito no Registro Geral sob nº 43.374.739-0 e 
CPFN°338.641.848-19 vem através deste, solicitar o seguinte 
esclarecimento: 

  

De acordo com o item 2.3.1 do referido edita, que diz: 

  

“Para fins de comprovação da alíquota PIS/COFINS lançada no BDI é 
necessário apresentação da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para 
o PIS/ Pasep e da COFINS – EFD-Contribuições dos últimos 12 meses 
(Outubro de 2018 a Outubro de 2019)”. 

Ocorre que o período de apuração que consta no edital, perfaz um total de 
13 meses de apuração, assim questiona-se: 

  

De acordo com o nosso entendimento, a correta apuração seria de Outubro 
de 2018 a Setembro de 2019, está correto nosso entendimento? 

  

Se não, qual período correto de apuração do índice? 

  

  

No aguardo. 
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Dpto.de Licitação 

(19) 3826-2260 ramal 262 
licitacao@litucera.com.br 
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