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Contratação de serviços de auditoria independente das demonstrações financeiras a findar em 31 
de dezembro de 2015, que deverão ser executados segundo as Normas Brasileiras de 
Contabilidade, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade em conformidade com as Leis nº 
6.404/76, e 11.638/07, e suas instruções, normas e procedimentos emanados da Comissão de 
Valores Mobiliários – CVM, inclusive com os novos pronunciamentos contábeis em vigor, em 
conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência.  
 
 
Assunto: Esclarecimento  
 
 
Prezados Senhores, 
 
Serve o presente para dar conhecimento a todos os interessados da seguinte alteração no edital, 
conforme item 3 do Edital: 
 

Questionamento 1: É correto o entendimento de que, no caso da licitante, tendo em vista que os 
seus livros diários são transmitidos digitalmente ao Sped através da ECD, a apresentação do 
Recibo de Entrega do Livro Digital, contendo a cópia do termo de abertura e de encerramento dos 
livros diários digitalizados, é suficiente para satisfazer o item 7.3.4.1, alínea “c” do edital? 

Resposta: O licitante deverá apresentar o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis 
acompanhados dos termos de abertura e encerramento e recibo de entrega de escrituração 
contábil digital e, ainda, o termo de autenticação do livro digital. 

 

Questionamento 2: É correto o entendimento de que para o cargo de assistente não deverá ser 
indicado tempo de experiência total (na proponente e em outras empresas de auditoria) superior a 3 
(três) anos? 

Resposta: Sim. O tempo de experiência deverá totalizar no máximo três anos para o cargo de 
assistente. 

 

Questionamento 3: É correto o entendimento de que será retido o percentual de 1,6% (um vírgula 
seis por cento) incidente sobre o valor constante da nota fiscal, fatura ou recibo emitido pela 
licitante, em razão do Fundo Empreender do Estado da Paraíba, nos termos da Lei n. 10.128/2013? 

Resposta: Sim. Está correto o entendimento. 

 

Questionamento 4: É correto o entendimento de que a penalidade disposta na alínea “c” da 
Cláusula Décima do contrato terá duração máxima de 2 (dois) anos, nos termos do art. 87, inciso III 
da Lei n. 8.666/1993? 

Resposta: Sim. Está correto o entendimento. 

 

Questionamento 5: É correto o entendimento que, tendo em vista que o Termo Aditivo dispõe 
apenas sobre as alterações contratuais necessárias, pontuais, ratificando todas as demais 
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cláusulas previstas no contrato que permanecem inalteradas, não há como o Instrumento de 
Aditamento contemplar a cláusula sugerida? 

Resposta: Havendo a necessidade de aditamento contratual, em conformidade com o art. 65 da 
Lei 8.666/93, a referida cláusula será inserida no instrumento de aditamento. 

 

Questionamento 6: Solicita-se ao Administrador Público que informe o número de visitas em que a 
licitante deverá realizar para a prestação dos serviços, a fim de viabilizar a estimativa, precisa dos 
custos que serão necessários incorrer para a prestação dos serviços; 

Resposta: As visitas serão realizadas compreendendo as seguintes atividades: 

- Revisão semestral compreendendo o período de 01 de janeiro a 30 de junho; 

- Revisão semestral compreendendo o período de 01 de julho a 31 de dezembro com emissão do 
Relatório de Auditoria; 

- Presença na Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovará as Demonstrações 
referente ao ano de 2015. 

Cabe a empresa de auditoria verificar o número de visitas necessárias para a realização das 
atividades descritas acima combinando previamente com a Companhia para nossa programação. 

 

Questionamento 7: Em relação ao relatório sobre auditoria, solicita-se que o Administrador Público 
indique quais são os “outros trabalhos realizados” que podem ser objeto dos comentários que 
devem conter no referido Relatório, nos termos do item 4, alínea “e.3” do Anexo II. 

Resposta: O correto dizer é “outros comentários sobre trabalhos realizados”. Esta alínea 
refere-se a um possível relatório que a empresa de auditoria emitirá conforme sua revisão com 
comentários sobre o assunto levantado. 

 

Questionamento 8: É correto o entendimento que a hipótese de rescindir o contrato prevista no 
item 11.3 não deve ser aplicada, uma vez que não está em conformidade com a legislação vigente, 
qual seja o art. 78 da Lei n. 8.666/1993 ? 

Resposta: Não. A rescisão poderá ocorrer caso haja inexecução total ou parcial do contrato, em 
conformidade com o art. 78. A aplicação de multa é uma das formas de penalidade prevista em lei e 
é consequência da inexecução total ou parcial do contrato, então caso a soma da(s) multa(s) 
chegue a 10% do valor do contrato poderá ocorrer a rescisão. 

 

Questionamento 9: É correto o entendimento de que, a fim de cumprir a exigência dos itens 11.6.3 
do edital e 5.3 do Termo de Referência, os atestados de capacidade técnica que devem informar os 
serviços de em execução são aqueles relativos ao ano de 2015

Resposta: Não. A exigência deverá cumprida em conformidade com o item 5.3 do Termo de 
Referência, ou seja, 2014. 

? 

 

Questionamento 10: É correto o entendimento que, tendo em vista que a PBGÁS é uma 
sociedade anônima fechada, os serviços objeto da contratação não deverão estar em conformidade 
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com as instruções, normas e procedimentos da CVM, conforme previsto no item 1.1 do edital e do 
contrato? 

Resposta: Sim. Equívoco de nossa parte em mencionar a CVM.  

 

 
  
João Pessoa/PB, 15 de julho de 2015.                              
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

 
Fabíola Gomes dos Santos 

Presidente da Comissão de Licitação 


