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Para: Pregao Sad <pregao@seplag.mt.gov.br>, Gerência de Aquisições <aquisicao@mti.mt.gov.br>
Olá Boa tarde, tudo bem?
Temos a seguinte dúvida
QUESTIONAMENTO 01:
Nós nos tornamos optantes pelo LUCRO REAL a partir de JANEIRO DE 2021 - Portanto, não temos 12 meses como
lucro real para fazermos a média das alíquotas, ou seja, temos apenas 6 meses para fazer a média.
Não seria correto utilizarmos 6 meses como lucro presumido e 6 meses como lucro real, pois, um regime não se
confunde com o outro.
Assim questionamos: Tendo em vista que as alíquotas variáveis se dão desde janeiro de 2021 quando nos tornamos
lucro real, podemos utilizar a MÉDIA dos últimos 4 meses para fins de ALÍQUOTA EFETIVA?
A IN 01/2020 não diz sobre isso, apenas diz que devem ser efetivas.
Colamos aqui ainda parte de um edital de uma Agência Federal de Águas na forma com que colocaram em seu
edital acerca deste assunto:
Vejamos abaixo mais sobre o assunto de PIS e COFINS efetivos, e ainda pedimos que tomem atenção em um edital
publicado pela AGENCIA NACIONAL DE AGUAS ANA DF que diz: “8.21 Caso a licitante tenha recolhido tributos
pelo regime de incidência não cumulativa em apenas alguns meses do período que deve ser considerado
para o cálculo do percentual médio efetivo 12 (doze) meses anteriores à data da proposta, poderá
apresentar o cálculo considerando apenas os meses em que houve recolhimento”.
Percebam que o edital deixa claro que: Não havendo a empresa 12 meses de lucro real, deverá apresentar o cálculo
considerando apenas os meses em que houve recolhimento como tal ou seja no nosso caso, JANEIRO/2021.
Podemos participar da referida licitação com as alíquotas efetivas médias dos meses que somos LUCRO REAL?
QUESTIONAMENTO 02:
Devemos cotar o salario da Categoria proporcional a 44 horas semanais, pois no edital esta escrito que será 40
(quarenta) horas semanais, sendo 8 horas diárias, de segunda a sexta feira - ?
QUESTIONAMENTO 03:
PCMSO é obrigatório ?
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