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---------- Forwarded message ---------
De: Claudia George Musseli Cezar <ccezar@jundiai.sp.gov.br>
Date: ter., 23 de fev. de 2021 às 15:54
Subject: Re: Esclarecimentos Pregão Presencial nº 001/2021 Auditoria Independente
To: Sacho Auditores Independentes <sacho@sachoauditores.com.br>
Cc: DIRETORIA@IPREJUN.SP.GOV.BR <diretoria@iprejun.sp.gov.br>

Boa tarde!

Em atendimento à sua solicitação, informamos que deverá ser auditado o exercício de 2020 (primeiro relatório) e o primeiro semestre de
2021 (segundo relatório).

Quanto à qualificação técnica, será solicitado  o Atestado(s) técnico(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado,
que comprove(m) ter a licitante executado ou estar executando, a contento, serviços de natureza similar e compatível ao desta licitação,
conforme descritivo contido no Anexo I. Desta forma, abrimos a possibilidade de que o atestado seja emitido por empresa de direito
privado, desde que o serviço se enquadre no detalhamento do item 3 do termo de referência.

Agradeço o questionamento, e informo que vamos disponibilizá-lo em nosso site, conforme previsto no item 9.5 do edital.

Atenciosamente

Em ter., 23 de fev. de 2021 às 14:40, Sacho Auditores Independentes <sacho@sachoauditores.com.br> escreveu:
Prezados, boa tarde.
 
Gostaríamos de solicitar alguns esclarecimentos:
 
Qual exercício deverá ser auditado?
 
Comprovação Técnica: Devemos apresentar atestado específico RPPS?
7.1 Documento(s) comprobatórios(s) à qualificação técnica, de conformidade com o artigo 30 da Lei Federal n° 8.666/93, que
comprove que a empresa desenvolve atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação.
7.1.1 Período de tempo em que prestou ou presta serviço ao(s) RPPS(s);
7.1.2 Montante de recursos do(s) RPPS(s) ao qual(is) a licitante presta ou prestou serviços de auditoria (o montante deverá ser o
da época da vigência do contrato de auditoria entre o licitante e o RPPS);
7.1.3 O número de RPPS(s) ao qual(is) a licitante presta ou prestou serviços, cuja conferência será pela quantidade de atestados
de capacidade técnica apresentados.
 
No aguardo,
 

 
Simone Santos
Sacho Auditores Independentes
Rua Redenção nº 66 - Belém - Cep:03060-010
Tel: +55(11)2796-2977/FAX: +55(11)2796-2978
e-mail: sacho@sachoauditores.com.br -  Web Site: www.sachoauditores.com.br
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CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR
Diretora do Depto. Planejamento, Gestão e Finanças
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Instituto de Previdência do Município de Jundiaí
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