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Comissao Permanente de Licitacao da Bhtrans <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 19/2022 

CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br> 25 de novembro de 2022 16:41
Para: Cristiano <cristiano@axiacontabilidade.com.br>
Cco: MARIANA FERREIRA DA SILVA <marianafs@pbh.gov.br>

REF.: Pregão Eletrônico n.º 19/2022 - Contratação de empresa para prestação dos serviços de
auditoria independente, abrangendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício,
a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, inclusive as Notas Explicativas, a partir dos
sistemas de compras e armazenamento de material, do controle das disponibilidades financeiras, e os
respectivos registros contábeis, fiscais de pessoal, de materiais e gerenciais da BHTRANS. 

Prezado Sr. Cristiano de Souza, boa tarde! 

Segue resposta ao esclarecimento solicitado: 

PERGUNTA: "Gostaria de solicitar o esclarecimentos sobre o item 5.1 do Edital 
neste caso o preço máximo de 39.900,00 é o valor unitário ou seja o valor mensal durante os 12
meses do contrato ?" 

RESPOSTA: Não. Esse preço corresponde ao preço total para a prestação dos serviços durante a
vigência do Contrato. As propostas cujos valores ultrapassem o descrito no item 5.1 do Edital serão
desclassificadas, conforme disposto na alínea "f" do subitem 16.1.2 do Edital. 

Além disso, de acordo o item 9.8 da Minuta de Contrato - Anexo VIII, o pagamento será realizado
somente após a execução total dos serviços com a consequente entrega do Relatório de Auditoria
Independente.

Estamos à disposição.

Atenciosamente,

Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira -
GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta  -  GECOL/CPL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br

Em sex., 25 de nov. de 2022 às 16:05, Cristiano <cristiano@axiacontabilidade.com.br> escreveu: 

Boa tarde! 

 

Gostaria de solicitar o esclarecimentos sobre o item 5.1 do Edital  

 

neste caso o preço máximo de 39.900,00 é o valor unitário ou seja o valor mensal durante os
12 meses do contrato ? 
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5.1 – O preço total máximo para esta licitação é de R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e
novecentos reais). 

 

 

 
 
           Cris�ano de Souza  
    Axia Contabilidade 
Fone:3646-2391  2573-2391
Tenha acesso a área do cliente,
http://www.axiacontabilidade.com.br
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