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CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S.A. - ELETROCAR 

 

LICITAÇÃO 004/21 

 

ESCLARECIMENTOS 

 

Questionamento:  

a) A Lei Complementar nº 123/06, disciplina as diretrizes sobre o enquadramento das 

empresas em microempresas ou empresas de pequeno porte. O modelo de declaração 

de empresa de pequeno porte, deixa claro que apenas empresas optantes pelo 

Simples Nacional, podem gozar dos benefícios. Porém, a Lei é clara, ao disciplinar os 

preceitos de enquadramento e também é clara ao dizer que ENQUADRAMENTO como 

Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa, NÃO SE CONFUNDE com regime 

tributário. Se cumpridas as regras para o enquadramento como ME ou EPP, havendo 

os registros pertinentes junto a Junta Comercial e a Receita Federal, a empresa pode 

gozar os benefícios de ME ou EPP, independente do regime tributário escolhido. Dessa 

forma, perguntamos: O modelo de declaração, pode ser ajustado, seguindo a 

legislação vigente? 

 

Resposta:  

Em resposta ao item "a" abaixo, esclarecemos que, como bem diz o item 19.2 do Edital, para 
as licitantes que se enquadram na Lei Complementar nº 123/06 será observado o regime 
diferenciado, em conformidade com os Artigos 42 a 49 do referido diploma legal. 

Para a comprovação de enquadramento como Microempresa, EPP ou Equiparadas, deverá ser 
apresentado no momento do Credenciamento, a Declaração relativa ao item 5.3 do Edital, 
independentemente do regime tributário escolhido.  

A sua interpretação é equivocada quando diz que o modelo da Declaração "deixa claro que 
apenas optantes pelo Simples Nacional podem gozar dos benefícios da citada LC 13/06". O 
item 5.4 é claro quando diz que "em caso de enquadramento no Simples Nacional".......... 
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b) O edital não deixa claro se o plano de comunicação publicitária (Item 7.2 do Edital), 

deve ser encadernado. O edital disciplina apenas a formatação. Dessa forma 

perguntamos: O plano de comunicação publicitária, deve ser encadernado? SE sim, 

qual será o padrão de encadernação (espiral, cor, se terá ou não capa e contracapa, 

etc). 

Resposta:  

O Plano de Comunicação Publicitária não precisa ser encadernado. 

 

c) As peças da ideia criativa, podem ser impressas em papel A3? Podem ser impressas 

em papel couché? Podem ser dobradas? 

Resposta:  

As peças da ideia criativa podem ser impressas em papel A3, podem ser impressas em papel couché e 

podem ser dobradas. 

 

 
 


