
Comissão Gestora de Licitações e Contratos <cglc@ibio.org.br>

RES: Dúvidas Ato convocatório 01/2018 
1 mensagem

CGLC <cglc@ibio.org.br> 6 de abril de 2018 17:55
Para: João Pedro Stefano Marchesini Fonseca <jpsmf173@gmail.com>

Prezado Sr. João Pedro Stefano Marchesini Fonseca, boa tarde!

 

Apresentamos abaixo respostas aos questionamentos feitos pelo Sr. a respeito do Ato Convocatório nº 01/2018.

 

1) Os insumos primários (Estacas, mourões, arame, grampo) poderão ter faturamento direto pelo Ibio para
evitar dupla tributação? (Ex: Se eu comprar em nome da minha empresa, serei tributado 2 vezes)

 

Não. Todos materiais necessários à realização do objeto da licitação são de inteira responsabilidade da empresa
contratada e, em nenhuma hipótese, serão faturados pelo IBIO. Ou seja, caberá à empresa contratada adquirir no
mercado os materiais e mercadorias necessárias à execução do objeto, os quais serão tributados nessa respectiva
operação de compra, nos termos da legislação tributária aplicável à espécie.

 

Registre-se que no edital do Ato Convocatório nº 01/2018, o item 6.15 dispõe sobre a necessidade do valor indicado
na Proposta de Preço incluir diversos valores, inclusive dos materiais, mercadorias e tributos:

 

"6.15. Deverão estar incluídos no preço todos os tributos diretos e indiretos, despesas com materiais e
mercadorias, equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, taxas e seguros, reuniões presenciais, diárias de viagem, hospedagem, transporte,
deslocamento, despesas com comunicação e alimentação, dentre outras necessárias à perfeita
prestação dos serviços."

 

Assim, na Proposta de Preço a licitante deverá incluir todos seus gastos e despesas, inclusive com aquisição dos
materiais e mercadorias, cotados pelo seu preço de venda, no qual já se encontram inclusos os tributos relativos a
referida operação fiscal.

 

Note-se que de acordo com o Termo de Referência - Anexo I do Ato Convocatório nº 01/2018:

 

"Deverão ser anexadas nos Relatórios Parciais Técnicos de Proteção as notas fiscais de compra dos
insumos, detalhando, no mínimo, as especificações e a quantidade de todos os insumos utilizados,
conforme definido neste Termo de Referência - TDR."

 

Tal situação é necessária apenas para comprovar que a empresa realizou a compra dos materiais e mercadorias,
que os insumos foram adquiridos em conformidade com as especificações técnicas detalhadas no item 8.2.3 do
Termo de Referência - Anexo I do Ato Convocatório nº 01/2018, e que os mesmos são de origem lícita, não tendo
qualquer influência no pagamento da referida Nota Fiscal a ser Emitida pela Empresa a ser contratada pelo IBIO.

Assim, a tributação dos materiais e mercadorias será feita quando da respectiva operação de compra, nos termos da
legislação tributária aplicável à espécie,  sendo que os tributos a serem retidos pelo IBIO serão relativos à Nota
Fiscal emitida pela empresa contratada, referente aos serviços prestados ao IBIO.

 



De toda forma, sugerimos que esta empresa, se for o caso, que busque auxílio de profissionais da área tributária
para melhor compreensão da matéria.

 

2) As áreas de atuação estão liberadas ou dependem de alguma solução da parte fundiária?

Primeiramente, cabe esclarecer que os proprietários dos imóveis rurais da área de atuação da contratação em
questão já aderiram formalmente ao Programa P52 durante a realização da etapa anterior (elaboração dos projetos).
Nesse sentido, o IBIO repassará à empresa vencedora do certame os Termos de Cooperação Mútua e de
Compromisso, assinados, conforme previsto no item 4.1, c) do Termo de Referência (Anexo I) do Ato Convocatório
01/2018, abaixo transcrito:

 

 c) Fornecer à CONTRATADA, para cópia, em meio físico, os Termos de Cooperação Mútua e de
Compromisso, assinados pelos proprietários rurais aderentes ao Programa;

 

No entanto, para que a Contratada efetue os serviços de cercamento, os proprietários participantes devem autorizar
formalmente a execução dos projetos, por meio da assinatura do Termo de Anuência. Caso haja desistência por
parte de algum proprietário, deverá ser coletada a assinatura no Termo de Desistência, conforme item 8.2.1 do
Termo de Referência:

 

Inicialmente, a CONTRATADA deverá coletar a assinatura no Termo de Anuência ou no Termo de
Desistência dos representantes legais dos imóveis rurais indicados.

O Termo de Anuência consiste na autorização do representante legal do imóvel rural para que os
projetos de proteção de nascentes sejam executados em sua propriedade pela CONTRATADA,
conforme este Termo de Referência.

 

Nos casos em que não houver autorização para execução dos projetos, a CONTRATADA deverá
coletar a assinatura dos representantes legais no Termo de Desistência.

 Qu ando houver desistência, a quantidade de metros lineares de construção de cercas indicada
no Projeto de Proteção de Nascentes não será computada no cálculo para fins de pagamento do
Produto 2, conforme fórmula   especificada no Item 9. Ou seja, a CONTRATADA receberá apenas
pela quantidade de metros lineares efetivamente cercados.

 

Nestes termos, quando houver(em) desistência(s) do(s) representante(s) legal(is)do(s) imóvel(is) rural(is) em
executar o cercamento, o IBIO realizará a SUPRESSÃO DO QUANTITATIVO DE METROS LINEARES QUE NÃO
FORAM CERCADOS, nos termos do item 10 do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA – TDR, abaixo transcrito:

 

10. DA SUPRESSÃO 

Exclusivamente no Produto 2, quando houver(em) desistência(s) do(s) representante(s) legal(is)do(s) imóvel(is)
rural(is) em executar o cercamento, a CONTRATANTE realizará a SUPRESSÃO DO QUANTITATIVO DE METROS
LINEARES QUE NÃO FORAM CERCADOS. 

 

Por fim, ressalta-se que atividades relacionadas à regularização fundiária não são objeto da contratação em
questão.

 

Atenciosamente,

 



 

De: João Pedro Stefano Marchesini Fonseca [mailto:jpsmf173@gmail.com]  
Enviada em: quinta-feira, 5 de abril de 2018 15:28 
Para: cglc@ibio.org.br 
Assunto: Dúvidas Ato convocatório 01/2018

 

Prezados boa tarde. 
 
Tenho as seguintes dúvidas sobre o ato convocatório 01/2018:

Os insumos primários (Estacas, mourões, arame, grampo) poderão ter faturamento direto pelo Ibio para evitar
dupla tributação? 
(Ex: Se eu comprar em nome da minha empresa, serei tributado 2 vezes)

As áreas de atuação estão liberadas ou dependem de alguma solução da parte fundiária?

Atenciosamente,

--
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