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Objeto: Contratação de Serviços de auditoria independente das Demonstrações 

Financeiras a findar em 31 de dezembro de 2016. Estes serviços 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, bem como as instruções, normas e procedimentos, 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 o seguinte 

esclarecimento no edital, conforme item 3 do Edital: 

 

Esclarecimento 1: 

 

É correto o entendimento de que, no caso da licitante (que é sociedade simples), 

a apresentação do Recibo de Entrega do SPED é suficiente para atender o subitem 

7.3.4.1 do edital, haja vista que, por não estar sujeita a registro na Junta Comercial, 

é dispensada da apresentação de Autenticação do Livro Digital, nos termos do 

art. 1, § 2º da IN RFB nº 1.420/2013? 

Resposta: Sim 

 

 

 

É correto o entendimento de que sociedades obrigadas a adotar a Escrituração Contábil 

Digital - ECD, deverão apresentar o Recibo de Entrega do SPED referente Escrituração 

Contábil Digital de 2014, haja vista que, só será obrigada a transmitir a ECD de 2015 ao 

SPED em 31/07/2016? 

Resposta: Não. Em conformidade com o disposto no art. 1.0178 do Código Civil 

e no Acórdão nº 1999/2014, Plenário, TCU, “O prazo para aprovação do balanço 

patrimonial e demais demonstrações contábeis para fins de cumprimento do art. 

31 da Lei 8.666/1993 é o estabelecido no art. 1.078 do Código Civil, portanto, até 

o quarto mês seguinte ao término do exercício social (30 de abril). Desse modo, 

ocorrendo a sessão de abertura de propostas em data posterior a este limite, 

torna-se exigível, para fins de qualificação econômico-financeira, a apresentação 

dos documentos contábeis referentes ao exercício imediatamente anterior. ”  
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Esclarecimento 2: 

 

É correto o entendimento de que será retido o percentual de 1,6% (hum 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, é correto. 

 

 

Esclarecimento 3: 

 

Solicita-se ao Administrador Público que informe o número de visitas 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: A empresa deverá fazer no mínimo duas visitas para atender aos itens 

“e1” e “e2” conforme especificado no termo de referência, ficando a critério da 

contratada a realização de um número maior de visitas, caso ela veja necessidade 

para tal. 

 

 

Esclarecimento 4: 

 

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. O disposto no item 11.3 é consequência da aplicação de multa 

por inexecução total ou parcial do contrato, ou seja, caso o somatório das multas 

aplicadas por inexecução total ou parcial totalizem 10% do valor total do 

contrato, poderá ocorrer a rescisão. 

 

Esclarecimento 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 cláusulas 

previstas no contrato que permanecem inalteradas, não há como o Instrumento de 

Aditamento contemplar a cláusula sugerida? 

Neste sentido é correto o entendimento que a quitação deve ser recíproca, ou seja, 

também deve ser realizada por parte da Contratante? 

 

Resposta: Ocorrendo a necessidade de aditamento, no instrumento constará a 

cláusula de quitação, conforme minuta contratual. 
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Esclarecimento 6: 

 

Qual é o real percentual de limite de horas para a categoria de supervisor e/ou sênior no 

item 1 da Tabela 3 - plano de carga horária por profissional? 

Resposta: Considerar o percentual de 50% (cinquenta) para a categoria de 

supervisor e/ou sênior. 

 

 

Esclarecimento 7: 

 

É correto o entendimento de que, relativamente para o item 1 de observações, a PBGAS 

deve apresentar limites mínimos para o plano de carga horária do profissional assistente? 

Resposta: 7.1 – Não.  

 

Neste sentido é correto o entendimento de que pelo menos 10% (dez por cento) seria 

um percentual aceitável para execução dos trabalhos pelo cargo de assistente? 

Resposta: 7.2 – A contratada deverá respeitar o limite máximo para a distribuição 

de horas na categoria assistente, ficando a critério da mesma esta distribuição, 

não excedendo o limite especificado dos 40% (quarenta) conforme mencionado 

no termo de referência. 

 

 

Esclarecimento 8: 

 

É correto o entendimento de que a PBGAS deverá delimitar também o tempo de 

experiência para os cargos de Gerente e Supervisor e/ou Sênior, nos moldes da limitação 

constante do item 4 apresentada para o cago de assistente?  

 

 

Neste sentido, caso a resposta acima seja positiva, é correto o entendimento de que a 

indicação de tempo de experiência no edital poderá ser feita nos moldes que abaixo 

apresentamos: 

 

“5. Para o cargo de supervisor e/ou sênior não deverá ser indicado tempo de experiência 

superior à 15 (quinze) anos (considerando toda sua experiência profissional);  

6. Para o cargo de gerente não deverá ser indicado tempo de experiência superior à 20 

(vinte) anos (considerando toda sua experiência profissional); ” 

Resposta: Não. 
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Esclarecimento 9: 

 

É correto o entendimento de que a licitante deverá apresentar registro na entidade 

profissional competente no Estado da Paraíba? 

Resposta: Não. Não é obrigatório a licitante apresentar registro na entidade 

profissional competente no Estado da Paraíba para executar os serviços conforme 

objeto deste certame. 

 

 

João Pessoa/PB, 13 de junho de 2016.                              

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Fabíola Gomes dos Santos 

Presidente da Comissão de Licitação 


