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ENC: Esclarecimentos Edital
De: cpl@prefeituraunai.mg.gov.br
Para: corporativa.auditores@gmail.com
Cópia:
Cópia
oculta:
Assunto: ENC: Esclarecimentos Edital
Enviada em: 14/12/2021 | 15:08
Recebida 14/12/2021 | 15:08
em:

Boa tarde, segue resposta ao esclarecimento solicitado, conforme parecer da Contadora Panuse.
Atenciosamente,
Fernanda Santana
Pregoeira
Tel: 38 3677-9610 ramal 9016

De: decon@prefeituraunai.mg.gov.br
Enviada: 2021/12/14 14:44:46
Para: cpl@prefeituraunai.mg.gov.br
Assunto: RE: Esclarecimentos Edital
Boa tarde Fernanda,
Conforme esta descrito no termo de referência os serviços deverão ser prestados de forma online - e-mail, whatsapp, vídeo chamada e
contato telefônico. Sendo obrigatório uma visita ao município por mês, ficando a critério da contabilidade que fará o agendamento
previamente. As despesas com o deslocamento e hospedagem é por conta do contratado.

Panuse Marra
Contadora

De: cpl@prefeituraunai.mg.gov.br
Enviada: 2021/12/14 14:29:33
Para: decon@prefeituraunai.mg.gov.br
Assunto: ENC: Esclarecimentos Edital
Boa tarde!
Panuse, segue pedido de esclarecimento ao Pregão Presencial nº 124/2021 que visa a Contratação de empresa para prestação de serviços
de assessoria e consultoria em Contabilidade Pública, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Solicito auxílio na resposta ao esclarecimento solicitado, tendo em vista que o serviço será fiscalizado pelo Departamento de
Contabilidade.
Desde já, obrigada!
Fernanda Santana
Pregoeira
Tel: 38 3677-9610 ramal 9016
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL.

De: corporativa.auditores@gmail.com
Enviada: 2021/12/09 08:13:41
Para: cpl@prefeituraunai.mg.gov.br
Assunto: Esclarecimentos Edital

Prezada CPL bom dia,

14/12/2021 16:41
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Com base no item 8.1 do edital do - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 124/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 223/2021, que fixa o
prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos,
providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão, assim, solicitamos o seguinte esclarecimento:

No anexo I – Termo de referência, consta no último parágrafo a seguinte expressão: " Assessoria aos servidores envolvidos na rotina dos
serviços de contabilidade, devendo os serviços serem prestados ordinariamente "online" e, caso seja necessário, visita
presencial que será agendada previamente”, gostaríamos de esclarecer se o trabalho “on line” se aplica a todos os demais itens do
termo de referência (Anexo I), ou apenas a este último parágrafo..

Desde já agradecemos.

14/12/2021 16:41

