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1 anexo

Para : Amanda Da Silva Ferreira <amanda_ferreira@lta-rh.com.br>
Visando sanear eventuais falhas no Certame, esclareço que a empresa deverá optar por um dos
CNPJs, seja ele matriz ou de alguma filial, sendo que TODAS as notas deverão vir em nome do mesmo
CNPJ, não podendo ser parte dos equipamentos vinculada a um CNPJ da empresa e outra parte e
outro CNPJ da mesma empresa, ainda que sejam matriz e filial.
Toda a documentação da proposta e habilitação da empresa deve ser enviada com o CNPJ que
participará do Certame, o qual, caso vencedor, ficará vinculado ao futuro termo contratual.
A SSPDF não pode efetuar o pagamento de notas fiscais oriundas de CNPJs diferentes. Todas tem que
estar em nome do CNPJ vencedor do Certame.
Atenciosamente,
Kely Dutra
Pregoeira
SSPDF
De: "Amanda Da Silva Ferreira" <amanda_ferreira@lta-rh.com.br>
Para: "licitacoes" <licitacoes@ssp.df.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 30 de novembro de 2021 9:18:03
Assunto: ESCLARECIMENTOS - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO
DISTRITO FEDERAL - SSPDF | RO LTA 20115

Ao
At. Sr. Pregoeiro
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO
QUESTIONAMENTO AO EDITAL
Prezado Senhor,
LTA – RH INFORMÁTICA, COMERCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA, potencial participante no Pregão
em epígrafe vem, respeitosamente, em relação ao mesmo apresentar o seguinte QUESTIONAMENTO:
Considerando que os potenciais licitantes podem estar em situação de possuir estabelecimentos
MATRIZ e FILIAIS, cujo prefixo de CNPJ é quase o mesmo (modificando-se apenas os dois últimos
algarismos), e que esses potenciais
licitantes possam OPTAR por participar do Pregão com qualquer desses CNPJ (MATRIZ ou FILIAIS)
QUESTIONA-SE:
1) O licitante vencedor poderá OPTAR por faturar parte dos equipamentos que são objeto deste Pregão
por um dos estabelecimentos (MATRIZ ou FILIAL) e a outra parte dos equipamentos por outro dos seus
estabelecimentos (MATRIZ e
FILIAL), à sua livre escolha, e será considerado como participante do Pregão unicamente a PESSOA
JURÍDICA da licitante (independente do número – ou prefixo - do CNPJ)?
2) Caso o entendimento em relação à questão 1) anterior não esteja correto, quais são; no entender de
V.Sas. e para fins de participação neste Pregão, os requisitos que permitirão ao licitante vencedor
faturar por seus diferentes
estabelecimentos (MATRIZ e/ou FILIAIS)?
3) No caso de serem indicados os requisitos mencionados no item 2) anterior, os mesmos requisitos
deverão ser cumpridos pelos licitantes no momento da entrega da proposta escrita ou apenas na
ocasião do efetivo faturamento dos equipamentos, quando for o caso?
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