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ESCLARECIMENTO 1 
 

Local: Porto Alegre 
Data: 10/07/2017 
Ref. CONVITE 001/2017 
 
DE: Comissão de Licitação 
PARA: Os Licitantes 
 
Informamos a todos os licitantes interessados no CONVITE 001/2017 as seguintes 
solicitações de esclarecimento requeridas por e-mail: 
 

Pergunta 01: Gostaríamos de um esclarecimento: Com relação ao item 5.5.1 9, (transcrito 
abaixo), no que se refere ao termo apensado, esse significa que deverá ser anexado ao 
atestado, todos aqueles itens indicados: instrumento de coleta (questionário) com no mínimo 
12 questões; 1 (um) relatório de pesquisa quantitativa (oriunda do instrumento de coleta acima 
citado) e 1 (uma) apresentação em Power point junto ao dashboard com infográficos (oriunda 
do instrumento de coleta e relatório acima citado)? Se sim, como será essa entrega? Impressa 
ou digital? Os arquivos de relatório costumam  ser de propriedade do contratante não devendo 
ser divulgado sem prévia autorização, além disso existem relatórios com mais de 200 páginas, 
sem considerar o questionário e a apresentação. No caso de serem apresentados de forma 
digital, seriam em que formato? Todos em PDF?  

Ou o termo apensado refere-se aqui, na expressa referência a esses itens no atestado da 
empresa que está indicando a qualificação técnica do trabalho realizado? 
 
5.5.1 Atestado de Capacidade Técnica: de 01 (um) ou mais clientes, fornecida por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão para com o desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características, em papel timbrado de quem a 
expediram. Devendo estar apensado ao atestado comprovação dos seguintes serviços 
prestados: 1 (um) instrumento de coleta (questionário) com no mínimo 12 questões; 1 (um) 
relatório de pesquisa quantitativa (oriunda do instrumento de coleta acima citado) e 1 (uma) 
apresentação em power point junto ao dashboard com infográficos (oriunda do instrumento 
de coleta e relatório acima citado). 

 

Resposta 01: Foi exigido pela Comissão técnica do S EBRAE/RS, a comprovação dos 
serviços na forma física ou digital – PDF, junto co m o atestado técnico. 
 
 
Pergunta 02: Estou com uma dúvida referente ao item: 7.1.1 Para fazer uso do benefício 
destinado às Micro Empresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte, as empresas deverão 
apresentar, documentos que comprovem seu devido enquadramento, sendo aceito também 
no credenciamento ...  

b) Cópia da declaração de Imposto de Renda de pessoa jurídica, acompanhada do devido 
Recibo, comprovando que não apresentou faturamento bruto superior a R$ 3.600.000,00 
(três milhões e seiscentos mil reais) no último exercício;  

1) A declaração de IRPJ que possuímos do último exercício,  acompanhada do devido recibo, 
e enviada para a receita federal é referente ao ano de 2015 (entregue em 2016), pois a de 
2016, que deve ser entregue em 2017 está em prazo legal para ser enviada até 31/07/2017. 
Nesse sentido, gostaria de saber se poderemos enviar a do ano de 2015, que é a do último 
exercício que possuímos. 
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2) O aquivo da declaração do IRPJ é bem grande e são mais de 300 páginas de declaração. A 
forma de entrega no envelope, poderá ser feita através de uma pen-drive ou de que outra 
forma? 

 
Resposta 02: Tendo em vista o prazo de envio da dec laração do IRPJ aceitaremos a 
última declaração enviada a Receita. Destacamos que  o edital possibilita a  
apresentação de “Qualquer outro documento contábil ou fiscal que comprove que a 
proponente teve o faturamento bruto anual descrito no item anterior, assinado pelo 
contador”. 
 
 
Atenciosamente. 
                                                           

ASSINADO ORIGINAL 
                                                            

        Vanessa da Costa Marques 
         Presidente 

 
 
Renata Brito Thiesen Camara                Daniela Fernandes Pinheiro 
Membro da Comissão                                      Membro da Comissão Técnica 
 


