
Assunto:  Re: Fwd: Esclarecimentos - Edital Nº 05/2018 - Pregão Eletrônico Nº 05/2018 

- Processo Nº 0461918/2018 

Data:  Thu, 24 May 2018 17:51:13 -0300 

De:  Crefito-7 <projur@crefito7.gov.br> 

Para:  anderson.tarradt@atcconsultores.com.br, licitacao@crefito7.gov.br, Crefito-7 

<projur@crefito7.gov.br> 

 

 

Prezado, 

Boa tarde. 

Em atenção ao vosso questionamento, temos a esclarecer que a licitação deve 
observar as regras constantes no instrumento convocatório, nos termos do artigo 
3º da Lei nº 8.666/1993, in verbis: 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 
da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada 
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhes são correlatos. 

Assim, pela vinculação ao instrumento convocatório, a administração pública não 
pode descumprir ou deixar de atender injustificadamente normas previstas no 
Edital. 

Desta forma, o item 10.5.3 permite a administração pública contratar prestador 
de serviço que esteja regularizado no que tange à capacidade técnica. 

Doutro giro, em relação ao item 10.5.8, a comprovação de experiência 
profissional será realizada em face da equipe técnica e poderá ser comprovada 
com cópias dos registros na carteira de trabalho ou de outras formas, a serem 
analisadas posteriormente às propostas. 

Convém lembrar, por fim, que a fase de habilitação no pregão eletrônico somente 
ocorrerá após a análise das propostas, oportunidade em que serão 
minuciosamente observados os documentos do licitante vencedor. 

Atenciosamente, 

Eduardo Corlett 

Assessoria Jurídica do CREFITO-7 

 

Em 23/05/2018 09:48, Crefito-7 escreveu: 

 

-------- Mensagem encaminhada --------  
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Assunto:  Esclarecimentos - Edital Nº 05/2018 - Pregão Eletrônico Nº 05/2018 - 

Processo Nº 0461918/2018 

Data:  Wed, 23 May 2018 09:49:39 -0300 

De:  Anderson Tarradt <anderson.tarradt@atcconsultores.com.br> 

Para:  licitacao@crefito7.gov.br  

CC:  'Arthur Coutinho' <arthur.coutinho@atcconsultores.com.br>, 

diego.vergara@atcconsultores.com.br, 

flavio.fernandes@atcconsultores.com.br 

 

 

Prezados, bom dia. 

 

Estamos interessados em participar do Processo Licitatório, do Edital Nº 05/2018 - 

Pregão Eletrônico Nº 05/2018 - Processo Nº 0461918/2018, que tem como objeto a 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Auditoria 

Independente referente aos anos de 2014-2017, no CREFITO 7 - BA, conforme 

solicitação da Presidência e necessidade do Conselho e de acordo com o escopo de 

serviços constantes no Edital.  

 

Por sermos uma empresa constituída em 15/03/2018, ainda não temos nenhum Atestado 

de Idoneidade de Capacidade Técnica, referente a execução de trabalhos de Auditoria, 

em nome de nossa empresa. Contudo, temos vasta experiência no segmento de 

Auditoria, inclusive comprovado por meio de Atestados de Idoneidade de Capacidade 

Técnica, devidamente registrados junto ao Conselho Regional de Contabilidade, de 

diversos estados brasileiros, em nome da empresa pela qual trabalhávamos antes de 

constituir nossa organização.  

 

Por este motivo supracitado, gostaria de solicitar esclarecimentos, referentes aos itens: 

 

10.5.3. Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido por pessoa (s) jurídica (s) de 

direito público e registrado (s) no Conselho Regional de Contabilidade competente, 

que ateste (m) a execução de serviços de auditoria independente sobre as 

Demonstrações Financeiras, com abrangência nacional, contendo as seguintes 

informações:  

a) Identificação, constando nome completo e cargo do signatário; b) Objeto da 

auditoria e setores auditados; c) Abrangência territorial da auditoria; d) Quantidade 

de horas executadas.  
 

Serão aceitos Atestados de Idoneidade de Capacidade Técnica, emitidos por Pessoa 

Jurídica, que não sejam as participantes do Processo Licitatório em questão, mas que 

conste, neste Atestado, como membros da equipe, o nome dos sócios da empresa 

participante do certame?  

 

10.5.8. Comprovação da experiência profissional requerida da equipe técnica 

vinculada à proposta, mediante cópia dos registros na carteira de trabalho ou outra 

forma de comprovação inequívoca (declarações/atestados). 

 

Quando a Comissão de Licitação trata de experiência profissional requerida da equipe 

técnica, somente serão permitidos atestados sejam em nome da empresa participante do 

processo licitatório, ou pode ser atestados emitidos por outra Pessoa Jurídica, mas que 
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comprove a experiência dos profissionais que compõem a equipe? 

 

 

Desde já agradeço pela atenção e disposição. 

 

Ficamos no aguardo. 

Atenciosamente, 

  

 

 


