
PODER LEGISLATIVO MUNIGIPAL
coNCEtÇÃo oo MATo DENTRo - ESTADo DE MINAS GERAIS

nssposra a peotoo pg uscLAREcrt'ENro - sptrAr, pg Llctraç.ã,o

pnreÁo ELETRoNTco N" 2L/2022
OB,IETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de
auditoria independente nas contas dos exercicios de 2079 e 2020,
conforme especificaçÕes descritas no Termo de Referência anexo neste
inst rument-o .

Trata-se de solicitação de esclarecimento relativo ao Edital-
do pregão eletrônico acima mencionado, formulado pela empresa YSÀ
Àuditores e Associados SS, errc.irn j nlr,lc1o ci j a l4 ck: novcirnbr r) dc ? (.)?:,:

artraVéS dO e*maril l :ii,,t t,.i,.,(dit.:i trr,jir:i ,rti ij .,1 ,.).,,.i/r âO SeLOr de
l,i. L(11/,1-, atentando pàru os piáró; ô .".npôüê"iiu" estabelecidos
nas normas regulamentares, efl especial o Decreto Federal no.
10.024/2079 " Ve;amos:

Art. 17. Caberá ao pregoeiro, em especial:
t1

ll - Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao
edital e aos anexos, além de poder requisitar subsidios formais aos responsáveis pela
el a bo ração desses doc u m e nto s ;

ArÍ. 23. Os pedidos de esc/a recimentos referentes ao processo licitatorio serão enviados
ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão pública,
por meia eletrônico, na forma do edital.

§ 1" O preqoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

Portanto, tem a Pregoeira nesta fase processual todos os
poderes para averiguação de qualsquer contestaçÕes que se façam ao
texto edltalicio, bem como esclarecimento de questionamentos,
conforme a legislação pertinente.



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
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DOS QUESTTONAI4ENTOS E RESPOSTÀS
(extraído do e-mail encaminhado pela empresa)

1- Seria possivel o envio das peÇas contábeis (balanço
patrimonial, financeiro e orçamentário) referente ao periodo de
2019 e 2020?

R: Infelizmente não. Por se tratar de um volume maior de
documentos e esteS Se apresentarem em Sua g::ande maior:ia em

formato impresso e não digitaltzado, o envio desta documentação
se torna inviável e moroso para a Câmara. A empresa vencedora
deverá real LZar a auditoria dentro das dependências da Câmara
Municipal.

2 - O edital fala, êfr algum momento, de valor máximo para o

processo ticitatórlo acima descrito?

R: O valor máxj-mo estimado pela Administração será o valor de
referência obtido em fase anterior a publicação do Edital-.

QuaI o prazo para entrega do resultado da auditoria
independente ?

R: Conforme item 4.1 do termo de referência anexo I do edital,
o prazo final para entrega é até 3l/12/2022.

Espero ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos
solÍcitados, dos quais tambérn estamos dando ciência aos demais
interessados com a publ icação deste conteúdo no site da Câmara
Municipal de Concei ção do
www. bbmnetlicitacoes . com. br

Mato Dentro e no site

Conceição do Dentro, 76 de novembro de 2022
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