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REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico nº 01/2022  

PROCESSO N.º 009/2022 - SGC 

 

INTERESSADO: RL Assessoria Contábeis - RODRIGO LAGASSE DIAS  

 

 

QUESTIONAMENTOS / RESPOSTAS:  

 

Quando ocorrerá a nova Sessão do pregão presencial nº 01/2022? 

 

Conforme extrato DOU, Seção 3, Página 113, do dia 15/06/2022, a nova sessão 

acontecerá dia 07/07/2022. Publicação disponível no site 

 

O Conselho não possui comissão permanente de patrimônio para realizar os 

devidos controles e inventário? 

 

Item 3.3. do Termo de Referência constam todas as atribuições que estão sendo 

terceirizadas, cabendo a contratada realizar todas as atividades descritas. A Comissão 

vai apenas validar as informações elaboradas pela contratada. 

 

O financeiro realiza os registros de liquidação e pagamento das despesas? 

 

Todos os procedimentos do SISCONT.net são realizados pela contratada. A contratante 

apenas realiza conferências no sistema. 

 

As receitas do Conselho são importadas ou digitadas? 

 

As receitas devem ser lançadas diárias, não há importação, devendo a contratada 

realizar o acesso no sistema corporativa (SICCAU), sendo a senha liberada de consulta. 

 

O CAU/AP pode enviar os documentos por arquivos digitais ou somente físicos? 

 

Os processos do CAU são físicos, dessa forma, para a boa execução dos serviços, toda 

documentação estará à disposição da CONTRATADA na sede do CAU/AP ou 

digitalmente (podendo ser digitalizada pela contratada), não podendo esta ser retirada de 

suas repartições. 

 

Os balancetes mensais e anuais são entregues de forma virtual e assinados por 

certificado digital? 

 

 Os balancetes são virtuais, pois o sistema disponibilizado pelo CAU/AP é online, 

podendo ser assinados por certificado digital. 

 

Qual a frequência que a assessoria contábil é demanda por mês para comparecer 

na Sede do Conselho para reuniões e plenárias? 

 

Frequência mensal e sempre que houver necessidade de forma extraordinária. 

 

http://www.cauap.gov.br/
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Com a modernização dos processos e dos trabalhos home office, devido ao cenário 

pandêmico que passamos, o CAU/AP trabalho com reuniões virtuais e processos 

documentais de forma virtual? 

 

O Conselho realiza suas reuniões presenciais mensalmente e todos os documentos são 

físicos. 

 

 

Macapá, 30 de junho de 2022.  

 

 

 

 

THAIS MATOS 

Pregoeira 

Portaria n° 04/2022 

http://www.cauap.gov.br/

