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ESCLARECIMENTO Nº 1  

Prezados Senhores, 

Em atenção aos questionamentos quanto o Instrumento Convocatório Pregão Eletrônico nº 

21/2020, que tem por objeto o registro de preço para a eventual aquisição de materiais e Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI’s), trazemos o seguinte esclarecimento: 

 
Empresa: AE LION SOLUÇÕES  
 
Pergunta 1: “Sr. Pregoeiro, visto que no item 12.1.2 que trata do atestado de capacidade técnica, eu 

gostaria de fazer o seguinte esclarecimento: Visto que o pregão se trata de um Sistema de Registro de 

Preço (SRP) e a quantidade mínima de aquisição é uma única quantidade, eu entendo que se eu tenho 

atestados de capacidade no qual eu tenha comercializado o item referente a minha proposta já é 

suficiente para mostrar que eu tenho capacidade técnica para comercializar esse tipo de produto. A 

diferença em comercializar uma quantidade maior ou menor de um determinado produto não tem relação 

a capacidade técnica e sim capacidade financeira, pois o meu fornecedor é o mesmo, bastando assim, eu 

alocar mais capital financeiro para obter a quantidade necessária, então eu entendo que exigir uma 

quantidade necessária de 30% do quantitativo total é uma exigência de capacidade financeira e não 

capacidade técnica, no meu entendimento se eu já comercializei o item eu já estou apto para participar do 

certame. Estou correto no meu entendimento?” 

 

Resposta: O item 12.1.2 trata da qualificação técnica, onde apresenta: 

a) apresentação de atestado (s) de capacidade técnica, emitidos por entidade pública ou privada, que 

comprove (m) que a licitante fornece ou forneceu os materiais/serviços compatíveis em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. Para efeito de quantidades serão 

considerados atestados com um percentual mínimo de 30% (trinta por cento) do quantitativo total 

do objeto licitado. 

Neste caso a licitante deve apresentar o atestado de capacidade técnica emitido pela entidade pública ou 

privada a qual prestou o serviço, em papel timbrado e com assinatura do responsável pela emissão.  

Quanto ao quantitativo do atestado, o mesmo deverá apresentar um percentual, de no mínimo 30% 

(trinta por cento) do quantitativo requisitado no total do(s) item(ns) ofertado(s), para comprovação. 

Brasília-DF, 28 de setembro de 2020 
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