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Comissão Permanente Licitação <cpl@agehab.go.gov.br>

Dúvida Edital Pregão Eletrônico 3/2019 
2 mensagens

Bernardo Jornada <bernardo.jornada@russellbedford.com.br>
Para: "cpl@agehab.go.gov.br" <cpl@agehab.go.gov.br>

Prezados, bom dia!

Nossa empresa tem interesse em par�cipar do certame supracitado. No entanto, não localizei o valor es�mado do edital do es�mado órgão.

Por gen�leza, poderiam nos encaminhar o Valor Global Es�mado do edital para este e-mail?

Objeto: * Licitação eletrônica * contratação de empresa para prestação dos serviços de Auditoria Independente sobre as demonstrações financeiras da Agência Goiana de Habitaç
patrimônio líquido [DMPL], demonstração dos fluxos de caixa [DFC] e notas explica�vas com obje�vo de atender as necessidades da agência Goiana de Habitação [AGEHAB], de ac
Estadual nº 17.928/2012 de 27 de dezembro de 2012 alterada pela Lei nº 18.989 de 27 de agosto de 2015, Decretos Estaduais nº 7.468/2011 e nº 7.466/2011, Lei Federal nº 13.30
8.66/1993, de forma Suple�va, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Abertura: 28/06/2019   09:00

PE/3/2019

Atenciosamente,

 

 

 

Bernardo

T: +55 51 3037.5034  
Skype: Bernardo  | Grupo Maciel  
SAC: ouvidoria@macielauditores.com.br
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Comissão Permanente Licitação <cpl@agehab.go.gov.br> 13 de junho de 2019 11:49
Para: Bernardo Jornada <bernardo.jornada@russellbedford.com.br>

O item 1.2 do Edital da licitação, assevera:

1.2. Pautado no que dispõe o artigo 34 da Lei Federal nº 13.303/2016 e artigo 31 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e
Convênios da AGEHAB, o valor estimado da presente contratação será sigiloso e será divulgado após a finalização da etapa de lances.

A questão do sigilo de orçamento, praticado pela AGEHAB, é em decorrência da vigência da Lei das Estatais (13.303/2016), e posteriormente
absorvida pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos desta Agência, mormente no artigo 31, in verbis:

Art. 31 – O valor estimado da contratação será sigiloso, facultando-se a AGEHAB, mediante justificativa na fase preparatória, conferir publicidade
ao valor estimado do objeto da licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias
para a elaboração da proposta.

Por conseguinte, vejamos o que dispõe o artigo 34 da Lei 13.303/16, in verbis:

Art. 34. O valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista será sigiloso,
facultando-se à contratante, mediante justificação na fase de preparação prevista no inciso I do art. 51 desta Lei, conferir publicidade ao valor
estimado do objeto da licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a
elaboração das propostas”

 

Observa-se que o intuito da lei e não oferecer o valor estimado aos licitantes, para que estes possam apresentar suas propostas conforme os
valores por eles considerados adequados, trazendo, por consequência, maior vantagem para a Administração Pública.

 

Por fim, há de se ressaltar que a sigilosidade do valor estimado para a licitação não constitui violação ao princípio da publicidade e legalidade, por
força do disposto no § 3º do art. 34 da Lei nº 13.303/16. Vejamos:

Art. 34 (omissis)

§ 3º A informação relativa ao valor estimado do objeto da licitação, ainda que tenha caráter sigiloso, será disponibilizada a
órgãos de controle externo e interno, devendo a empresa pública ou a sociedade de economia mista registrar em documento formal sua
disponibilização aos órgãos de controle, sempre que for solicitado (grifei)
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Dessa forma, ciente dos esclarecimentos fornecidos, ficam mantidas todas as condições editalícias para realização da sessão do Pregão Eletrônico
nº 015/2018 – Nova Versão.

 

Goiânia, 13 de junho de 2019.

 

AQUILINO ALVES DE MACEDO

Pregoeiro
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
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