
A Câmara Municipal de Uberlândia, UASG 925010, representada pelo Departamento de Licitações e Compras e 
seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 029/2021, Processo nº 049/2021, tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
Objeto: aquisição de equipamentos e periféricos eletrônicos para a TV Legislativa da Câmara Municipal de 
Uberlândia. DATA: 03/12/2021 – Sexta-feira. HORÁRIO: 13:30 Horas (Horário de Brasília/DF). SITE: www.compras-
net.gov.br Endereço: todos os locais constantes neste Aviso localizam-se na Câmara Municipal de Uberlândia, av. 
João Naves de Ávila, 1.617 - Bairro Santa Mônica - CEP 38.408-144 - Uberlândia - Minas Gerais.
Informações e obtenção do Edital:
•sítio eletrônico www.camarauberlandia.mg.gov.br, Link Transparência;
•e-mail compras@camarauberlandia.mg.gov.br;
•Departamento de Licitações e Compras, Sala 45, 1º Piso;
•telefones (34) 3239-1196 / 3239-1194 / 3239-1137.

Uberlândia, 23 de novembro de 2021.
Luciano Benati
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PREFERENCIALMENTE PARA MICROEMPRESA - ME E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE – EPP NO CASO DE NÃO PARTICIPAÇÃO DE ME E EPP, A LICITAÇÃO 

SERÁ REALIZADA PARA AMPLA CONCORRÊNCIA

SINDICATO DOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA CNPJ: 22.237.614/0001-24
AV. DR. JAIME RIBEIRO DA LUZ, 1882 – SANTA MÔNICA 3216-1150

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Assembleia Geral Ordinária
Uberlândia, 16 de novembro de 2021.

O Sindicato dos Feirantes de Uberlândia, através do seu Presidente Anibal de Paula Silveira. Convoca 
todos os feirantes para uma Assembleia Geral Ordinária no dia 29 de novembro de 2021 na Sede do 
Sindicato dos Feirantes, sito a Av. Dr. Jaime Ribeiro da Luz, N°1882, Bairro Santa Mônica. As 14:00hs em 
primeira convocação com quórum de maioria absoluta de associados que estejam em pleno exercícios 
de seus direitos sociais, ou as 14h:30min em segunda convocação com qualquer número de associados 
presente. Assembleia obedecendo recomendações e deliberações dos órgãos competentes de enfrenta-
mento ao Covid-19 (uso de máscara, uso de álcool gel, distanciamento de 02 metros entre as cadeiras)
 Assunto em pauta:
• Prestação de Conta de maio de 2021 até outubro de 2021
• Assuntos gerais.

Atenciosamente.  
Anibal de Paula Silveira - Presidente do Sindicato dos Feirantes

  

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 

 
 
 
 
Aos Administradores do 
INSTITUTO PATER DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
Uberlândia - MG 
 
 
Opinião 
 
Examinamos as demonstrações contábeis do INSTITUTO PATER DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2.020, e as 
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de 
caixa, e do valor adicionado para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do 
INSTITUTO PATER DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 31 de dezembro de 2.020, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
 
Base para Opinião 
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas Normas Profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do 
auditor 
 
A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações 
contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
 
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de 
ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma 
relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento 
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com 
base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório de 
Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este 
respeito. 

 
 

  

 

 

 

 

 

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis 
 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade da Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo 
profissional ao longo de auditoria. Além disso: 
 
 
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
 
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção 
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. 
 
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não como o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. 

 
 

  

 

 

 

 

 

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
 
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma 
incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se 
concluirmos que existe uma incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se 
manter em continuidade operacional. 
 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. 
 
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com 
as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e 
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar 
consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas 
salvaguardas. 
 

As Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2.019, que estão sendo apresentadas 
para efeitos comparativos, foram por nós auditadas, cujo parecer sem modificação foi 
emitido em 13 de julho de 2.020.  

 

 
Uberlândia(MG), 14 de abril de 2.021 
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