MENSAGEM
Assunto: Esclarecimentos nº 2.
Referência: Pregão Eletrônico n. 10/2013
Data: 11/03/2013
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 2
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
Consta em Edital que, a data para abertura do Pregão Eletrônico 10/2013, referente a certificação da
ANEEL na norma ABNT NBR ISO 9001:2008 para o dia 11/03/13 (hoje) porém, ao entrar no Comprasnet,
o mesmo nos informa uma nova data para início do referido 18/03/13. Procede o fato?
Resposta 1
Sim, o Edital foi republicado conforme Aviso do dia 06/03/2013 no Comprasnet, com data de abertura para
o dia 18/03/2013, às 10h.
Pergunta 2
O Edital esclarece que serão 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. Existe algum link no sítio da Autarquia ao qual possa ter essas
informações? Essa Carta de Serviços nós temos acesso a ela? O horário a ser prestado o serviço é
comercial?
Resposta 2
Conforme o item 2.7 do Anexo I do Edital publicado dia 06/03/2013, 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.
A Carta de Serviços está disponível a qualquer cidadão no sítio eletrônico da ANEEL, por meio do
endereço: http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=714&idPerfil=3.
Os serviços que serão realizados nas dependências da ANEEL deverão respeitar o horário comercial.
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