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LICITAÇÃO PRESENCIAL BRDE Nº 2021/105 

RESPOSTA A QUESTIONAMENTOS - 03 

Objeto: contratação de serviços de consultoria e assessoria tributária, abrangendo revisão de 
apurações de tributos e declarações fiscais, indicação de alternativas de procedimentos e 
controles que poderão ser adotados e/ou aprimorados pelo BRDE, bem como a emissão de 
pareceres técnicos relacionados a tributos mediante demanda do BRDE.  

Questionamentos encaminhados por: PwC 

 
Ao 
BRDE 
Ref.:  Licitação presencial BRDE 2021/105 - Contratação dos serviços de consultoria e assessoria 
tributária para o BRDE 
 
PwC, vem, respeitosamente, apresentar seu QUESTIONAMENTO nº 2 acerca de normas constantes 
do Edital acima referenciado, nos seguintes termos: 
 
1) Acerca da Confidencialidade, tendo em vista que não foram mencionadas as hipóteses de exceções 
das obrigações de responsabilidade sigilo e confidencialidade aplicados a licitante e seus profissionais, 
questionamos: 
São excludentes de responsabilidade das obrigações a serem cumpridas pelos profissionais, as 
seguintes hipóteses: (i) as informações que estiverem ou se tornarem disponíveis publicamente sem 
que haja violação do Contrato; ii) as informações que possam ser comprovadas através de 
documentação como tendo sido do conhecimento do contratado antes da divulgação pela Contratante; 
(iii) as informações recebidas licitamente através de terceiros; e (iv) as informações reveladas por 
exigência de ordem judicial, por órgão governamental e/ou regulatório. Está correto o nosso 
entendimento?” 
 
RESPOSTA: está correto o entendimento. 
 
2) Considerando que nenhuma obrigação possa ser firmada em caráter ad perpetum, entendemos que 
serão considerados válidos os prazos habitualmente utilizados pela Administração Pública de 05 
(cinco) ou 10 (dez) anos. Está correto o nosso entendimento?” 
 
RESPOSTA: está correto o entendimento. 
 
 
3) Serão aceitos atestados de capacidade técnica assinados via Docusign. Nosso entendimento está 
correto? 
3.1) Ainda, as declarações e proposta comercial exigidas no edital também poderão ser assinadas 
através da ferramenta. Nosso entendimento está correto? 
 
RESPOSTA: está correto o entendimento. 
 
 
4) Considerando que é habitual nas práticas contratuais que às Partes se comprometem quando do 
término do prazo de vigência Contrato, cada Parte deve devolver às outras todos os materiais, sob 
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qualquer forma, que contenham, expressem, reflitam ou se refiram no todo ou em parte a qualquer 
Informação Confidencial da outra Parte.  
Questionamos: 
São exceções ao disposto acima as cópias das informações e documentos que: (i) devam ser 
mantidos pela Parte Receptora em obediência à legislação vigente ou às normas regulamentares 
aplicáveis; (iii) tenham sido utilizadas para fornecer evidência e fundamentar os serviços prestados 
pela Parte Receptora à Parte Divulgadora, assim como evidenciar que o trabalho foi realizado de 
acordo com as normas e leis aplicáveis os termos deste Contrato. Está correto o nosso entendimento? 
 
RESPOSTA: está correto o entendimento. 
 
 

Porto Alegre/RS, 17 de dezembro de 2021. 
 
 
 

Vinicius Coelho Lima 

Comissão Permanente de Licitações 


