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INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL
O licitante pode utilizar a Convenção Coletiva da SINDEEPRES que abrange a categoria em São Paulo ?
ou SIEMACO qua abrange o estado de SP?

2 - Por conta da pandemia do Covid19 a validade do balanço 2018 foi estendida até o final de Julho,
porém, até o momento nossa empresa não conseguiu registrar o balanço 2019 devido as restrições que
ainda decorrem dessa paralização. Gostaríamos de verificar se será aceito o balanço de 2018 junto com o
protocolo de entrada do balanço de 2019?
Resposta
ana maria orlando pereira
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Bom dia!
Venho por meio deste, informar que o pedido de esclarecimento em questão, foi analisado pela Secretaria
Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, cujo teor do parecer encartado nos autos do
processo, segue na íntegra:

Pedreira, 08 de setembro de 2020.

À Divisão de Licitações
A/C de seu Chefe, Sr. Bruno Henrique de Almeida

Assunto: Pedido de esclarecimento - Pregão Eletrônico nº. 67/2020 - Serviços de Manutenção do Bosque.
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/perguntas/becprp10002.aspx?PdtxK%2fv%2bqKVfXupsf7zKEcwqYsRmZSW5S4Qd9XGD1vExEVtBHi…
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BEC/SP Bolsa Eletrônica de Compras -

Em resposta ao pedido de esclarecimento da pessoa jurídica INSTITUTO INTERAMERICANO DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL, informamos:

1-) O licitante deverá utilizar a Convenção Coletiva SIEMACO a qual abrange o Estado de São Paulo.

2-) Com relação à questão do Balanço Patrimonial, não será necessário tal apresentação, vez que o edital
do pregão eletrônico nº. 67/2020 exige como qualificação econômico - financeira o documento elencado no
subitem 4.1.3, que segue:

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual;

a.1) Se a licitante for cooperativa ou sociedade não empresária, a certidão mencionada na alínea “a”
deverá ser substituída por certidão cujo conteúdo demonstra a ausência de insolvência civil, expedida pelo
distribuidor competente.

a.2) Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento
do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o
caso.

Atenciosamente.

Ágata Isa Cotrim Gasparini
Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.

Atenciosamente,

Ana Maria Orlando Pereira
PREGOEIRA
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