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.ESCLARECIMENTOS  Nº 01:

Credenciamento  nº  2010/7420.0001 -  Credenciamento  de  Pessoas Jurídicas, 
para  a  prestação  dos  serviços de  fiscalização  de  empreendimentos  rurais  e  de 
garantias vinculados a financiamentos de crédito rural concedidos pelo BANCO aos 
seus clientes - Em resposta à consulta formulada por empresa interessada em participar do 
certame, esclarecemos:

1) Como serão pagos os deslocamentos entre o local da sede da empresa e locais a 
serem fiscalizados?
No  valor  da  Remuneração  Serviço/Relatório estão  incluídas  todas  as  despesas 
necessárias à plena execução dos serviços, tais como de pessoal, de administração e 
todos os encargos incidentes sobre o serviço.

2) Devo me credenciar para o estado todo ou escolher cidades de meu interesse?
A  empresa  interessada  deverá  indicar  no  Requerimento  de  Credenciamento  a(s) 
Região(ões) onde deseja atuar, comprometendo-se assim, a executar os serviços em 
qualquer  um dos  municípios  integrantes  daquela  região,  exceto  para  aqueles  nos 
quais existam impedimentos de ordem ética ou legal.

3)   Minha empresa é individual e está como prestadora de serviço, mas também inclui 
comércio varejista. Eu nunca comercializei nenhum produto e não tenho comércio, só 
coloquei  essa  opção  para  se  caso  necessitasse  no  futuro  não  precisaria  mudar. 
Posso participar mesmo assim?

         A  empresa  não  poderá  participar  do  credenciamento  caso  conste  em  sua 
documentação menção ao exercício das atividades relacionadas no item 3.2. Para participar 
a empresa deverá providenciar alteração em seu registro comercial.

4) Como é o pagamento? O valor é por diária? Por fiscalização? Tem recurso para 
deslocamento?        

                 A empresa deve estar habilitada a efetuar todos os serviços(FISC 1, 2, 3 e 4), 
mas  isso  não  significa  que  precisará  efetuar  as  quatro  fiscalizações  para  receber  a 
remuneração definida, que será paga por cada fiscalização efetuada, independente do tipo, 
sem outros acréscimos.

5)   Tem que emitir nota fiscal para o recebimento?

                 As condições de remuneração e a forma de pagamento constam na alínea a, do 
Parágrafo Segundo, da Cláusula Segunda, da minuta de contrato.

6)   A empresa poderá se credenciar em mais de uma região?

                 Conforme Anexo II do Edital, a empresa deverá indicar, na relação as regiões 
apresentadas  no  Anexo,  as  que  pretende  atuar.  Lembramos  que,  conforme  consta  no 
mesmo  Anexo,  a  empresa  deverá  executar  serviços  em  qualquer  um  dos  municípios 
integrante da região escolhida.
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7)    No  Anexo  IV,  na  remuneração  está  incluído(visita  in  loco,  Km,  alimentação, 
serviços de escritório, etc)?

                 Os valores definidos no Anexo IV referem-se à remuneração que será paga por 
cada fiscalização efetuada, independente do tipo, sem outros acréscimos.

8)    É necessário enviar os Anexos VII e IX?

               Os Anexos VII, VIII  e IX só serão necessários quando da contratação das 
empresas que tiverem o pedido de credenciamento deferido.

9)    Se  utilizarmos  a  prerrogativa  de  HABILITAÇÃO  POR  MEIO  DO  SICAF  basta 
enviarmos o comprovante do SICAF de que a empresa está devidamente habilitada?

                 Para habilitação jurídica e regularidade fiscal junto ao SICAF, os interessados 
deverão preencher os requisitos constantes no item 4.4.

10)   Quando a escolha é pelo SICAF, torna-se dispensável o envio dos documentos 
constantes nos itens 4.5.1.1 e 4.5.1.2?

                 Sim, é dispensável.

11)   O credenciamento não obriga ao credenciado, a execução do serviço. Para isto, a 
administração lhe envia um “aceite”, que pode ser aceito, ou recusado. Certo?

                 Atentar para os itens 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8 bem como a ciência firmada pelo 
interessado  quando  do  envio  da  relação  de  regiões  de  atuação  da  empresa, 
comprometendo-se  a  executar  serviços  em qualquer  um dos  municípios  integrantes  da 
região escolhida.

12)    Gostaria  de saber,  em quais  Tabelas  baseiam-se os valores  oferecidos pelo 
Banco do Brasil, para prestação desse serviço.

                 Os valores foram levantados através de pesquisa de mercado, levando-se em 
consideração o menor preço praticado para as condições apresentadas nos municípios das 
diversas microrregiões.

13)   No item 4.6.1  e nos demais itens do edital não identificamos a descrição dos 
profissionais  que  a  empresa  deve  ter  em  seu  quadro  para  a  realização  do 
credenciamento. Perguntamos, quais são os profissionais que a empresa deve ter em 
seu quadro?

                 Conforme item 4.6.1 – subitem II, deverá ser qualquer profissional de nível  
superior habilitado a atuar nas atividades inerentes ao setor agropecuário.

14)   A empresa pode credenciar-se para prestação de serviços em apenas 01 estado?
                 O serviço não está dividido por estado e sim por regiões, conforme Anexo II, 
Documento 1.

Esdras Antônio Ferreira dos Santos
Presidente da Comissão de Licitação


