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

ENC: Esclarecimentos sobre pregaçao eletronico

Construtora Alvarenga Santos <construtora@alvarengasantos.com.br> 16 de setembro de 2020 15:26
Para: CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>
Cc: Comercial - Alvarenga Santos <comercial@alvarengasantos.com.br>

De: Construtora Alvarenga Santos [mailto:construtora@alvarengasantos.com.br] 
Enviada em: quarta-feira, 16 de setembro de 2020 09:27
Para: bhtrans.cpl@pbh.com.br
Assunto: Esclarecimentos sobre pregaçao eletronico

 

Bom dia !

 

A empresa CONSTRUTORA ALVARENGA SANTOS LTDA, CNPJ 26.099.119/0001-57, através deste , solicita
esclarecimentos sobre o edital de licitação 08/2020 , pregão eletrônico 01.054.421/20-77 :

 

No item 15.3.2.1  “ O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão conter assinatura do responsável
pela empresa e do profissional de contabilidade devidamente habilitado”

 

è O Balanço e demonstrações contábeis  da empresa, foram autenticadas na forma da Lei  , emitidos  em  formato
eletrônico através do SPED Contabil . Assim sendo , faz-se necessário a assinatura física do responsável pela
empresa e também pelo contador , ou a apresentação do mesmo contendo , Termos de Abertura e Encerramento do
Livro Diário;  Balanço Patrimonial;  Demonstração de Resultado do Exercício – DRE e  Termo de Autenticação,    tem
validade para a licitação acima mencionada     ?

 

 

 

 

Kellen  - 4443-7631
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Comissao Permanente de Licitacao da Bhtrans <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>

ENC: Esclarecimentos sobre pregaçao eletronico

CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br> 16 de setembro de 2020 16:23
Para: Construtora Alvarenga Santos <construtora@alvarengasantos.com.br>
Cc: Comercial - Alvarenga Santos <comercial@alvarengasantos.com.br>
Cco: Mariana Ferreira da Silva <marianafs@pbh.gov.br>

REF.: Pregão Eletrônico nº 08/2020 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
engenharia necessários à manutenção e adequações viárias previstas nos projetos de transporte e trânsito da
BHTRANS.  

Prezados Srs., boa tarde!

O  SPED Contábil contendo as assinaturas eletrônicas do responsável pela empresa e do profissional de
contabilidade devidamente habilitado atende à exigência do subitem 15.3.2.1.

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
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