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Referência: Resposta à Solicitação de Esclarecimentos da empresa CLARO S.A referente ao 

Edital de Registro de Preços 56/2014. 

 

 

Resposta: Conforme disposto no Edital, em seus itens 8.7.1, 8.7.1.1 e 8.7.2: 

8.7.1. Os fornecedores deverão informar nas propostas enviadas, pelo sistema 

eletrônico, os preços sem a dedução relativa à isenção do ICMS.  

8.7.1.1 Os fornecedores mineiros deverão informar nas propostas enviadas, pelo 

sistema eletrônico, os preços com a dedução relativa à isenção do ICMS.  

8.7.2. A classificação das propostas, a etapa de lances e o julgamento serão 

realizados a partir dos preços sem a dedução do ICMS, exceto para os fornecedores 

mineiros. 

Dessa maneira, os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais, deverão 

informar nas propostas encaminhadas pelo sistema eletrônico os preços unitários com 

a dedução relativa à isenção do ICMS. 

 

Resposta: Observadas e analisadas as colocações, a Administração acata a 

solicitação. O Edital já foi retificado com exclusão do crédito em conta corrente 

bancária. Referente ao prazo de 05 dias para envio da fatura, a descrição da 

Cláusula Sétima do Anexo V – Minuta de Contrato está de acordo com a 

Resolução 477/2007 da ANATEL.  

 

 

Resposta: Observadas e analisadas as colocações, a Administração mantém o 

disposto em Edital. Salientamos que tal previsão já estava prevista em Editais 

anteriores, como o Edital n° 003A/2012. 

 

Resposta: Observadas e analisadas as colocações, a Administração acata a 

solicitação. O Edital já foi retificado e o texto do item 18.1.3 é o que se segue abaixo: 



18.1.3. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão contestadas à 

CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da 

reapresentação do documento, considerado válido pelo CONTRATANTE. 

 

 

 

 

 

Resposta: Observadas e analisadas as colocações, a Administração mantém o 

disposto em Edital. Salientamos que o Decreto 7.892/2013 mencionado é do Governo 

Federal. A Administração Pública Estadual é norteada pelo Decreto 46.311/2013 que 

trata de Registro de Preços. 

 


