
 

 

TIM CELULAR S/A 
CNPJ: 04.206.050/0001-80                             Insc.Estadual: 116.049.102.113 

AV. GIOVANNI GRONCHI, 7143, VILA ANDRADE, SÃO PAULO (SP) -  CEP: 05.724-006 
São Paulo, 22 de julho de 2014. 

À 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de MG 
Setor de Licitações 
Ref: Pregão eletrônico 56/2014 – influência da Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº. 4.670, de 5 de junho de 

2014 . 

 
Prezado Sr. Pregoeiro,  
A TIM Celular S/A, interessada em participar do pregão eletrônico 56/2014 para registro de preços dos serviços de 
telefonia móvel pessoal, vem questionar: 
 
Referente à resolução conjunta SEPLAG/SEF no.4.670 de 5 de junho de 2014, onde informa : que concede aos 
fornecedores mineiros a isenção do ICMS antes da realização da etapa competitiva dos certames. 
 
Assim, deverão constar das propostas de preços de fornecedores mineiros não optantes pelo Simples Nacional o valor 
com ICMS e sem o ICMS. Já na etapa de lances, as empresas mineiras deverão apresentar o preço SEM ICMS (preço 
vazio). 
 

Entendemos que caso a TIM celular S/a participe com o CNPJ da Matriz, e outra operadora participe com 
CNPJ de filial em MG, esta teria de imediato um diferencial de -25% nos valores em função da isenção do 
ICMS para os lances? 
 
Se o entendimento estiver correto; a legislação não há impedimento que impossibilite a participação de 
empresas com dados da matriz e posteriormente fature com dados da filial do estado onde será feita a 
prestação do serviço, ou seja, o estado receberia o ICMS da mesma forma. 
 
Ou o entendimento seria para que a condição fosse para a aplicação da resolução exclusivamente para 
empresas com SEDE/MATRIZ em MG? 
 
 

Resposta: Caso a empresa participante seja fornecedor mineiro (ou seja, deve se levar em conta o 

CNPJ que está participando da licitação) e não seja optante pelo Simples Nacional, ele deverá 

cadastrar a proposta prévia para participação do certame SEM ICMS. Explicando melhor: Se a 

licitante participar com o CNPJ de filial de Minas Gerais, ou ainda com CNPJ da matriz com sede 

em Minas Gerais, não optante pelo Simples Nacional, ele deverá enviar a proposta, via sistema, SEM 

ICMS. Caso a participante seja a matriz, ela poderá faturar com o CNPJ da filial. O mesmo vale para 

a situação inversa. Tal fato deverá ser comunicado, posteriormente, ao gestor da Ata do Registro de 

Preços. 

 

 
 

http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/Legislacao/resolucao-conjunta-n-4670-2014.pdf
http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/Legislacao/resolucao-conjunta-n-4670-2014.pdf


 

 

 
 
Certo da atenção agradeço antecipadamente. 
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