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Eduardo Joakinson

De: Eduardo Joakinson
Enviado em: segunda-feira, 3 de julho de 2017 18:29
Para: 'Jusue'
Cc: Ana Paula Oaida Gabellini (ana.gabellini@elejor.com.br)
Assunto: RES: PR 05/2017 - Auditoria Independente

Prioridade: Alta

ControleControle: Destinatário Entrega

'Jusue'

Ana Paula Oaida Gabellini 
(ana.gabellini@elejor.com.br)

Entregue: 03/07/2017 18:29

Jusue, 
Boa tarde! 
 
Segue respostas aos seus questionamentos: 
 

1 – Quem foi a empresa que auditou os exercícios de 2015 e 2016? 
Resposta: A informação consta em nosso Portal da Transparência, aba Demonstrações 

Contábeis, onde o RAI (Relatório dos Auditores Independentes) parte integrante das 
demonstrações, disponível no link: 
http://www.elejor.com.br/transparencia/#1487960237013-c1c2a3a4-3f81 
 
2 – Qual valor dos honorários R$ que a referida empresa cobrou? 
Resposta: O contrato original datado de 15/06/2012, previa gastos de R$213.500,00 (Duzentos e 
Treze Mil e Quinhentos Reais), para o período de 60 (sessenta) meses. 
 
O objeto da contratação PAC 04/2012 de 15/06/2012 previa: 

a) Contratação de 3.000 (três) mil horas de auditoria das demonstrações contábeis e 
obrigações acessórias, para os trimestres dos exercícios de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 
primeiro trimestre do exercício de 2017, com emissão de pareceres dos respectivos períodos 
auditados, bem como dos balanços anuais, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
brasil. no escopo dos trabalhos deverão estar incluídos auditoria nas apurações de cálculo dos 
tributos (PIS, COFINS, IRPJ E CSLL), escrituração do livro de apuração do lucro real (lalur), 
cumprimento das obrigações tributárias acessórias (DCTF, SPED-CONTÁBIL, FCONT, GFIP, RAIS) e 
demais obrigações acessórias que porventura forem obrigatórias para companhia. 
b) Contratação de 2.000 (duas) mil horas de auditoria contábil e financeira de projetos de 
pesquisa e desenvolvimento – P&D, em conformidade com a lei 9.991/2000, Resolução ANEEL 
316/2008 e Manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do Setor de Energia Elétrica / 
Agência Nacional de Energia Elétrica. – Brasília: ANEEL, 2008. Compõe o objeto a apresentação de 
relatórios contábeis e financeiros devidamente assinados por auditor com registro na CVM –
Comissão de Valores Mobiliários. Esses relatórios serão submetidos à fiscalização e homologação 
da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 
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3 – Qual o valor orçado pela ELEJOR para o referido certame agora lançado? 
Resposta: A informação consta em nosso Portal da Transparência, aba Licitações em Pregão 

Eletrônico (item 6.1 do Edital do PAC Elejor 017/2017 - Pregão Presencial 005/2017), disponível n 
o link: 
http://www.elejor.com.br/licitacao-concursos/elejor-pregao-presencial-0052017-prestacao-de-
servicos-de-auditoria-independente-das-demonstracoes-financeiras-societarias-e-regulatorias/ 
 
Att., 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

De: Jusue [mailto:jusue.audilink@gmail.com]  

Enviada em: sexta-feira, 30 de junho de 2017 10:05 

Para: Eduardo Joakinson 
Assunto: ref: PR 05/2017 - Auditoria Independente 

Prioridade: Alta 

 
 

 

Bom dia! 
 
Prezado Eduardo, tudo bem. 
 
Com vistas de participarmos do certame PR 05-2017 (Auditoria Independente), questionamos: 
 
1 – Quem foi a empresa que auditou os exercícios de 2015 e 2016? 
2-  Qual valor dos honorários R$ que a referida empresa cobrou? 
3 – Qual o valor orçado pela ELEJOR para o referido certame agora lançado? 
 

Atenciosamente, 
 
Jusue Oliveira Galvão 

Assistente de Licitações 

Setor Jurídico e Licitações 

AUDILINK & CIA AUDITORES 
Fone/Fax: (51) 3342-5858 
jusue.audilink@gmail.com 
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