
 

 

CONSELHO FEDERAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS 

                                                CONFERE 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01 - Licitante interessado em 

participar do Pregão Eletrônico nº 09/2021, decorrente do Processo Licitatório            

nº 021/2021, cujo objeto da presente licitação é empresa especializada na prestação 

de serviços de auditoria independente para execução de trabalhos de auditoria contábil 

e administrativa no Conselho Federal dos Representantes Comerciais e nos Conselhos 

Regionais dos Representantes Comerciais dos Estados componentes do Sistema 

CONFERE/CORES, solicitou o seguinte pedido de esclarecimento, por e-mail na data de 

09.12.2021, conforme segue:  

 “Prezados Senhores, XXXXXXXXXXXX, interessada em participar do Pregão Eletrônico 

nº 09/2021, cujo objeto é prestação de serviços de Auditoria Independente, gostaria 

de solicitar o seguinte esclarecimento: A empresa vencedora anterior atendeu a 

contento, considerando os valores apresentados e visitas a todos os conselhos 

regionais, as necessidades deste conselho?Att.”  

RESPOSTA: Informamos que quanto ao questionamento solicitado, temos a informar 

que foram emitidos relatórios e pareceres em consonância com o respectivo edital para 

o exercício de 2020. Atte. Sem mais para o momento. Rio de Janeiro, 10 de dezembro 

de 2021 Marcela Fernandes dos Santos Pregoeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSELHO FEDERAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS 

                                                CONFERE 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 02 - Licitante interessado em 

participar do Pregão Eletrônico nº 09/2021, decorrente do Processo Licitatório            

nº 021/2021, cujo objeto da presente licitação é empresa especializada na prestação 

de serviços de auditoria independente para execução de trabalhos de auditoria contábil 

e administrativa no Conselho Federal dos Representantes Comerciais e nos Conselhos 

Regionais dos Representantes Comerciais dos Estados componentes do Sistema 

CONFERE/CORES, solicitou o seguinte pedido de esclarecimento, por e-mail na data de 

09.12.2021, conforme segue:  

 “Prezados, Ao ler o edital surgiram as seguintes dúvidas: 1) Em virtude da pandemia, 

o serviço não poderá ser realizado à distância? É possível obter as informações 

necessárias por reunião virtual (chamada de vídeo) e documentos digitalizados pelo 

Conselho. 2) A planilha de preços é apenas um modelo, porém ela destaca alguns 

itens, como: despesas com transporte, alimentação e diária. Esses itens precisam ser 

destacados dessa forma ou podem ser agrupados em um único item chamado 

"despesas administrativas para execução direta do trabalho”?”Atenciosamente,.”  

RESPOSTA: Informamos que quanto aos questionamentos solicitados, o seguinte: 

1 ) Não temos, até o presente momento, informações da administração sobre essa 
possibilidade. Experiências semelhantes no ano de 2020, mostraram que os trabalhos 
de auditoria se desenvolvem com mais propriedade se realizados presencialmente. 

2) A planilha do edital é um modelo, porém é importante o detalhamento dos custos 
envolvidos de forma clara e transparente. Atte. Sem mais para o momento. Rio de 
Janeiro, 10 de dezembro de 2021. Marcela Fernandes dos Santos Pregoeira. 


