MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento
Referência: Pregão Eletrônico n. 10/2013
Data: 06/03/2013
Objeto: Contratação de empresa de certificação independente para certificar, conforme norma ABNT NBR
ISO 9001:2008, três processos selecionados pelo Comitê de Gestão de Processos, dentre os processos
constantes da Carta de Serviços da ANEEL e com aprovação pelas respectivas Unidades Organizacionais
responsáveis.

PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2013
ESCLARECIMENTO 1
Prezados Senhores,
1.
Em atenção aos pedidos de esclarecimentos enviados por empresas que retiraram o edital
em referência, segue em anexo a resposta.
2.
O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico n. 10/2013, devendo seus
termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a participar do certame.
3.
A presente mensagem está disponível no site www.comprasnet.gov.br e também no site
da ANEEL (www.aneel.gov.br).

ANGELICA LUISA PINTO NOGUEIRA
Pregoeira

Pergunta 1
Considerando que:
- o processo de certificação objeto desta licitação tem suas regras estabelecidas pelo órgão competente,
qual seja, INMETRO, e pela OCS a ser contratada;
- por imposição das referidas regras, há diferentes escopos que norteiam o processo de certificação.
Dessa forma, como não há nenhuma menção no edital no tocante ao escopo desejado e o seu respectivo
código NACE, bem como a quantidade de funcionários do órgão que almeja a certificação, ou seja, não há
como a OCS verificar se possui acreditação INMETRO para certificação do escopo almejado pelo referido
órgão, bem como realizar o cálculo de HD - "Homem-dia" da certificação, uma vez que estes são
calculados com base na Tabela NIT-DICOR-054.
Portanto, tais dados, imprescindíveis para avaliar a participação na licitação e seu preço, será enviado em
circular própria. É correto nosso entendimento?
Resposta 1
O escopo da certificação engloba os processos referentes às atividades de ouvidoria setorial; anuência
prévia às transações realizadas pelos agentes que necessitam de aprovação prévia; e transmissão de
reuniões públicas de diretoria. O código NACE é o 36.75.11, Administração Pública em geral.
A quantidade efetiva de servidores envolvidos é de 83 colaboradores.
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