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pregao-owner@setop.es.gov.br em nome de pregao@setop.es.gov.br
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pregao@setop.es.gov.br
Concorrência nº 001/2017 - Questionamento

À
Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas do Espírito Santo
Comissão Permanente de Licitação e Pregão
pregao@setop.es.gov.br
Ref.: Concorrência nº 001/2017 - VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE PARA AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE
COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS NA RMGV EM VIGOR, COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR
O PROCESSO DE REVISÃO TARIFÁRIA PREVISTO NOS MESMOS CONTRATOS

Prezados,
PRICEWATERHOUSECOOPERS, vem, respeitosamente, perante esse r.Comissão, apresentar seu PEDIDO DE
ESCLARECIMENTOS acerca de normas constantes do Edital acima referenciado, nos seguintes termos:
1) Considerando que no anexo I-D, item 1.3 exige que os atestados sejam registrados no Conselho Profissional
Competente;
Considerando que os serviços objetos dos atestados de capacidade técnica tem natureza multidisciplinar, ou seja,
possuem, na equipe, administradores, advogados, contadores;
Considerando que os órgãos certificadores só registram atestados que possuem natureza exclusiva daquela categoria,
o que não é o caso em epígrafe;
Questionamos:
Devido ao fato do serviço ser de natureza multidisciplinar, impossibilitando o registro dos atestados junto aos
Conselhos Profissionais, estes não deverão ser registrados. Está correto o nosso entendimento?
Desde já, agradecemos a atenção, e informamos que podemos ser contatados por meio de correio eletrônico nos
seguintes endereços: servicos.governamentais@br.pwc.com; stefany.vencio@pwc.com; ou, ainda, poderemos ser
através do telefone (11) 3674-8846
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO
Atenciosamente,
PRICEWATERHOUSECOOPERS - PwC
Stefany Vêncio
PwC | Serviços ao Governo e Setor Público
Office: +55 11 3674- 8846 | Mobile: +55 11 96858-4134
Email: stefany.vencio@pwc.com
PricewaterhouseCoopers
Av. Francisco Matarazzo, 1400 - Torre Torino - São Paulo, SP - Brasil 05001-100
http://www.pwc.com/
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The information transmitted, including any attachments, is intended only for the person or entity to which it
is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission,
dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or
entities other than the intended recipient is prohibited, and all liability arising therefrom is disclaimed. If
you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.
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