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NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 007∕2019-CL - COSANPA. 

PROCESSO: 013/2019 
 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 005∕2019-COSANPA-PA  
 
OBJETO:  
Contratação de serviços regulares e especiais de auditoria independente, a serem realizados na 
COSANPA, conforme o padrão contábil internacional emanado pelo IASB - Internacional Accounting 
Standards Board (Internacional Financial Reporting Standards - IFRSs), assim como as Normas 
Brasileiras de Contabilidade - NBC, as instruções e normas e procedimentos emanados da Comissão 
de Valores Mobiliários - CVM, devendo obedecer as exigências contidas na legislação vigente para 
uma empresa de saneamento constituída sob a forma de sociedade de economia mista de capital fechado, 
conforme estabelecidos no TERMO DE REFERÊNCIA Nº001/2019 – USC/DF, (Anexo I) e demais 
anexos, que são partes integrantes e indivisíveis deste instrumento convocatório. 
 
Em atenção à Solicitação formulada pela empresa: SÁ LEITÃO.através de E–mail de 22 de agosto de 
2019, a Comissão  de Licitação – CL esclarece: 
 
Questionamentos:   
Gostaríamos de solicitar esclarecimento referente ao Edital Nº 005/2019-COSANPA/PA, que tem por 
objeto a contratação de serviços de auditoria independente.  

No Item 10.1 (Página 4) consta o seguinte texto:   

" As propostas devem ser apresentadas com base no modelo da Planilha anexa ao Edital. A Proposta de 
Preços não poderá conter emendas, rasuras, entrelinhas, ressalvas ou espaços em branco e terão que ser 
digitalizadas ou editadas por computador, em 02 (duas) vias de igual teor sendo uma em meio físico e 
outra em meio magnético, através de CD em EXCEL"  

Observamos que não consta nenhum anexo no Edital contendo modelo da Planilha Financeira em Excel, 
conforme descrito no referido item.  Desta forma gostaríamos de confirmar os seguintes:   

1.       Solicitar a disponibilização do anexo que consta o Modelo de Planilha Financeira a ser adotado;  

2.       Se o modelo de proposta financeira citado no item não existir, confirmar se podemos adotar nosso 
próprio modelo de proposta levando em consideração as especificações requeridas no Edital; 

3.       Confirmar se é obrigatório o envio da proposta Financeira em formato EXCEL.  

 
RESPOSTA:  
Em face da não apresentação do modelo da Planilha correspondente no Edital, a proposta 
financeira deverá ser apresentada em modelo próprio de cada Licitante,contemplando os itens 
correspondentes  exigidos no Edital. 

 
                                                      Belém (PA), 26 de AGOSTO de 2019. 
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