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ESCLARECIMENTO 01 

 
Pergunta 1). Conforme descrito nos parágrafos 5 e 6 temos:  

Parágrafo 5º.: “Sendo assim, a amostra total será de 16.000 empresas, sendo 8.000 entrevistas e 8.000 consultas… 
Parágrafo 6º.: Após a fase de filtragem tem-se uma estimativa desta proporção e será possível fazer cálculos precisos. Imaginando 
cerca de 10% de consumidores de lenha e carvão vegetal, a cada 10 entrevistas apenas uma seria de consumidores. ”  
 

Assim, seria preciso um cadastro 10 vezes maior, de 80.000 empresas, para alcançar a amostra que se 
deseja: 8.000 consumidores dos energéticos.  Essa lista de 16.000 empresas no Parágrafo 5º.; e o cadastro/ 
lista de 80.000 empresas serão fornecidos pela EPE? Ou caberá à contratada realizar essa filtragem e 
seleção? 
Resposta 1: Conforme item “5.4 - Banco de Dados” do Termo de Referência temos: 

“Portanto será de responsabilidade da contratada a elaboração de um banco de dados de empresas privadas. Este cadastro deverá 
trabalhar com os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE. ” 

Assim, destacamos que, as informações contidas no banco de dados elaborado pela contratada servirá para 

dimensionamento das amostras para pesquisa. ” 

 

Pergunta 2). Para fins de qualificação técnica, item 11.8 do Edital, é exigido que a empresa deve:  

“a) comprovar através de pelo menos 1 (um) atestado, emitido por entidade pública ou privada, comprovando a experiência de ter 
realizado serviço semelhante, equivalente ao escopo da presente contratação 
b) O(s) atestado(s) de capacidade técnica pode(m) ser apresentado(s) em nome e com o CNPJ. da matriz ou filial da empresa licitante. 
” 
 

Entendemos que a semelhança indicada se refere a serviços de pesquisa e estruturação de dados em relação 

ao setor de base florestal. Está correto nosso entendimento? 

Resposta 2). Não, não está correto o entendimento. Favor verificarem o descrito no item “10 - Qualificação 

técnica da proponente” do Termo de Referência. 

 


