
 
 

LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA – 02/2018 
 

Boletim 05 
 
 A Pregoeira do SESCOOP/RS, no uso de suas atribuições, 
conferidas pela Portaria n. 07/2018 da mesma entidade, vem apresentar 
resposta à solicitação de esclarecimentos realizados por possíveis licitantes, 
Bateleur (questionamento 01, 02 e 03) em 12/12/2018 e Symnetics 
(questionamento 04), em 13/12/2018, nos termos que seguem: 
 
Questionamento 01: Referente ao item 6.2.1, alínea b: - É de nosso 
entendimento que os atestados que comprovam os serviços descritos no 
portfólio referido no texto são os mesmos descritos no item 5.7. Sendo 
confirmado nosso entendimento, faz-se necessário entregar os mesmos 
atestados tanto no Envelope 1 quanto no Envelope 2? 
 
Resposta ao questionamento 01: Para fins de comprovação da qualificação 
técnica exigida pelo item 5.7 é suficiente a apresentação de 01 (um) atestado de 
capacidade técnica, desde que cumpridas as exigências ali mencionadas. Caso 
exista a necessidade de apresentação dos mesmos atestados para 
comprovações diferentes, deverão ser apresentados um em cada oportunidade, 
cumpridas as demais exigências do edital, mais precisamente no que tange ao 
item 5.3 e ao item 6.4.1.  
 
 
Questionamento 02: Referente ao item 6.2.1, alíneas c e e: - Caso sejam 
inclusos no portfólio mais de um serviço prestado à mesma empresa (alínea c), 
cada serviço contará como uma empresa separada e serão pontuados de 
acordo ou contarão apenas como subitens e não serão, portanto, contabilizados 
contra o limite de 8 (oito) empresas/cooperativas descrito na alínea e? 
 
Resposta ao questionamento 02: Conforme o item 6.2.1., alínea “e” e o item 
6.3.1, a pontuação será realizada por empresas/cooperativas.  
 
Questionamento 03: Referente ao item 6.2.2, alínea b: - Do texto, é 
compreendido que experiências anteriores à atual junto à concorrente devem ser 
atestadas pelo empregador anterior. (a) Quanto à comprovação da experiência 
atual, esta deve ser oficializada da mesma maneira, nos moldes do item 5.7? (b) 
Neste caso, comprovações de serviços realizados enquanto colaborador da 
concorrente devem ser também atestados pelos clientes que emitiram os 
atestados descritos no item 5.7? 
 
Resposta ao questionamento 03: (a) A comprovação de experiência atual, no 
caso em comento, deve ser realizada da mesma forma, conforme o item 6.2.2, 
alínea “b”. (b) O item 6.2.2 não restringe a emissão dos atestados aos clientes 
que emitiram os atestados descritos no item 5.7.  
 
 



 
 

Questionamento 04: 6.4.1 Os atestados/declarações, exigidos pelo item 6, 
quando não apresentados em originais, deverão ser apresentados através de 
cópia autenticada por tabelião de notas, e no caso de atestado emitido por 
pessoa jurídica de direito privado, o mesmo deverá estar com a firma 
reconhecida. Ao ler o edital, deparei-me com o texto abaixo e pesquisando a 
definição mais a fundo, encontrei a seguinte definição: Conforme o Art. 44 do 
Código Civil brasileiro de 2002, são pessoas jurídicas de direito privado: as 
associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os 
partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada.  Como 
nossos atestados não foram emitidos por pessoas jurídicas de direito privado, 
gostaria da sua aprovação em submetermos nossos atestados autenticados e 
validados pelo cartório (verificação de autenticidade). 
 
Resposta ao questionamento 04: O item 6.4.1 do instrumento convocatório 
excetua da necessidade de firma reconhecida as pessoas jurídicas de direito 
público, que englobam a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios, os 
Municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas e as demais 
entidades de caráter público criadas por lei. Frisa-se que cooperativas e serviços 
sociais autônomos são pessoas jurídicas de direito privado, pois as primeiras 
tratam-se de sociedades cooperativas, conforme disposto na Lei n. 5.764/71 e 
os segundos possuem personalidade jurídica de direito privado, conforme, por 
exemplo, art. 8º da Medida Provisória n. 2.168-40/2001. 
 
 O Presente boletim será publicado no site do 
SESCOOP/RS: http://www.sescooprs.coop.br/publicacoes/licitacoes/ 

 
 

Porto Alegre, 13 de dezembro de 2018. 
 

Adriana Machado 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

http://www.sescooprs.coop.br/publicacoes/licitacoes/

