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PREGÃO ELETRÔNICO 006/2016 – AUDITORIA INDEPENDENTE 

Esclarecimento nº 01 

1 Pergunta (16/06/2016):   

“Boa tarde, 

Entro em contato para sanar uma duvida, não localizei no PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 
006/2016 o valor estimado. 

Como faço para conseguir esta informação? 

Vocês enviam por e-mail?”. 

RESPOSTA: No pregão eletrônico, não existe a obrigação de divulgar os valores 
estimados no corpo do Edital, entendimento respaldado pela jurisprudência do 
Tribunal de Contas da União – TCU, conforme Acórdão TCU nº114/2007, aplicável à 
AgeRio por força da súmula 222 do próprio. Nesse sentido, a Agência optou por não 
divulgar esses valores estimados neste momento, estimulando a concorrência e 
buscando obter a melhor oferta de mercado. 
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PREGÃO ELETRÔNICO 006/2016 – AUDITORIA INDEPENDENTE 

Esclarecimento nº 02 

1 Pergunta (17/06/2016):   

“...solicita o esclarecimento referente ao item: 12.5 Qualificação Técnica 

12.5.1.1 A aptidão de desempenho será comprovada mediante a apresentação de 
Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por instituições financeiras, públicas ou 
privadas, devidamente autorizadas a funcionar pelo Bacen que possua um patrimônio 
líquido igual ou superior a R$ 219.000.000,00 (duzentos e dezenove milhões de reais), 
declarando que a licitante prestou de forma satisfatória serviços de auditoria das 
demonstrações contábeis. 

A exigência poderá ser cumprida com a somatório de Atestados?”. 

RESPOSTA: Sim, o requisito poderá ser cumprido com o somatório de Atestados de 
Capacidade Técnica, na forma exigida pelo edital e Termo de Referência, visando 
ampliar a competitividade do certame e, consequentemente, a obtenção de propostas 
mais vantajosas. 
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PREGÃO ELETRÔNICO 006/2016 – AUDITORIA INDEPENDENTE 

Esclarecimento nº 03 

1 Pergunta (20/06/2016):   

“Prezados, bom dia. 

Venho através desta solicitar-lhes, por gentileza, esclarecimento acerca do Pregão 
Eletrônico nº 06/2016, no que diz respeito à exigência do subitem 12.5.1.1 do Edital. 
Questiona-se: 

Será aceito a soma de Atestados de Capacidade Técnica para comprovar a Qualificação 
Técnica da proponente?”. 

RESPOSTA: Sim, o requisito poderá ser cumprido com o somatório de Atestados de 
Capacidade Técnica, na forma exigida pelo edital e Termo de Referência, visando 
ampliar a competitividade do certame e, consequentemente, a obtenção de propostas 
mais vantajosas. 
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PREGÃO ELETRÔNICO 006/2016 – AUDITORIA INDEPENDENTE 

Esclarecimento nº 04 

1 Pergunta (20/06/2016):   

“Senhor Pregoeiro 
Referente a Capacidade Técnica do PROCESSO Nº: E-11/002/618/2016 – Pregão 
Eletrônico 10/2016 
A Capacitação técnico-profissional poderá ser comprovada pelo licitante,  
mediante atestado em nome de outra pessoa jurídica onde comprove possuir  
em seu quadro, profissional que tenha executado serviço de  
características semelhantes, conforme previsto no item I do §1º do Art.  
30 da Lei 8.6666? 
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de  
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da  
proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente  
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de  
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de  
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas  
de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação,  
vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;   
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)”. 

RESPOSTA: A Lei nº 8.666/93 exige que, para qualificação técnica, sejam solicitados 
aos licitantes atestados que comprovem experiência anterior compatível com o objeto 
licitado. Nesse sentido, entendeu o TJ/SP que os atestados deveriam ser exigidos da 
empresa, e não dos profissionais, conforme se observa na Apelação Cível nº 268.367-
5/8-00 TJ/SP, Rel. Leme de Campos, j. em 22.05.2000. Assim, a própria licitante 
arrematante deverá comprovar aptidão técnica e não outra empresa. 
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PREGÃO ELETRÔNICO 006/2016 – AUDITORIA INDEPENDENTE 

Esclarecimento nº 05 

1 Pergunta (21/06/2016):   

“Prezados, bom dia! 

Referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 006/2016, gostaríamos de saber qual o valor de 
balizamento para está contratação?”. 

RESPOSTA: No pregão eletrônico, não existe a obrigação de divulgar os valores 
estimados no corpo do Edital, entendimento respaldado pela jurisprudência do 
Tribunal de Contas da União – TCU, conforme Acórdão TCU nº114/2007, aplicável à 
AgeRio por força da súmula 222 do próprio. Nesse sentido, a Agência optou por não 
divulgar esses valores estimados neste momento, estimulando a concorrência e 
buscando obter a melhor oferta de mercado. 
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