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Contínua a construção da ddada que queromos

SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Departamento de Contadoria

PROC. ADM. n° 6288/2022

TOMADA DE PREÇOS: 03/2022
OBJETO: Futura e Eventual contratação de empresa para reforma e ampliação da Escola
Municipal Professora Maria do Carmo dos Santos e Sousa no Município de Balsas - Ma.
REFERÊNCIA: Análise técnica sobre Recurso.

IMPETRANTE: CÍRCULO ENGENHARIA
IMPETRADA: DECISÃO DA PRESIDENTE DA CPL PELA INABILITAÇÃO DA
IMPETRANTE

1. RELATÓRIO:

Trata-se do envio dos autos do Proc. Adm. n.° 6288/2022 para este Departamento de

Contadoria visando a análise e manifestação técnica sobre os questionamentos apresentados

através do presente recurso o qual visa reformar a decisão da eminente Presidente da CPL pelao qual visa reformar a decisão da eminente President

1=EITURA DEqual habilitoum impetrada..

Por ocasião Sà sessão.T.vimpèttànte foi-^declmada inabilitada péTaJEÍresidente da CPLj
I  I f /.!, \ ^ i ( \ ,pois apresentou emm o^ documentos fluè compõem^Habilite^ão Ec|)gn^òji^^ceira (item

7.2.4 do edital) o"'BaÍmi^o fatrimomm cpi^pemá uma'^aÍs^ quaLseja-^a dCjíofissional
da licitação, pois

estaria descumprindo ao requisito "... na forma da ler prevista no edital bem como no art. 31,

1, da Lei 8.666/93.

2. DA ANÁLISE

As assinaturas do representante legal da entidade bem como a do profissional de

contabilidade devidamente habilitado no Balanço Patrimonial, assim como o é em outras

demonstrações contábeis, não é meramente uma formalidade, ela é uma imposição legal.

Nesse sentido, conforme o art. 1.184, § 2°, da Lei 10.406/2002, Código Civil, o BP deve

ser assinado por técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo empresário ou

sociedade empresária, in verbis:

Art. 1.184...

§ 2° Serão lançados no Diário o balanço patrimonial e o de resultado econômico,
devendo ambos ser assinados por técnico em Ciências Contót^is legalmente
habilitado e pelo empresário ou sociedade empresária. Grifei.
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A lei 6.404/76, por sua vez, leciona que as demonstrações financeiras serão assinadas

pelos administradores e [e não "ou"] por contabilistas legalmente habilitados, senão vejamos a

previsão do §4°, do art. 177:

Art. 177...

§ 4" As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e por
contabilistas legalmente habilitados. Grifei.

O Conselho Federal de Contabilidade - CFC vem corroborar com o tema através da

NBC T 2.1, aprovada pela resolução CFC 563/83, em cujo item 2.1.4. determina que:

2.1.4 — O Balanço e demais Demonstrações Contábeis, de encerramento de exercício
serão transcritos no "Diário", completando-se com as assinaturas do Contabilista e
do titular ou de representante legal da entidade. Igual procedimento será adotado
quanto às Demonstrações Contábeis, elaboradas por força de disposições legais,
contratuais ou estatutárias.

Por fim, a Instrução Normativa n° 107, de 23 de maio de 2008, do Diretor do

Departamento Nacional ̂ e ggip) do ̂ ^mércio - ^ dispõe sobre
procedimento^ar^2vãlidadfi eficácil dJinltrum^ros i^escriti^JãoSos empresários.
sociedades empresárias, leiloeiros e!trádutores públicos e/intérpretes comerciais, em plena

i  a f / ^ \ I \ \ ̂  ^ \ ( C
.  . , f \
vigência, detennmaj^ue: / / ' ̂

Jút. 40rOs Tèrmos dè Abértura'"e de .-Encerramento serão datados e assinados pelo
empresário, " administrador de socieUade emoresáriá óu Drociirador e por

r'>^.>>.«.4.;»..contabilista'>legalmente»habilitadd.iCdm indicação ij^f-númerOide sua inscrição no
^°™^Conlmõ'RêgaaVcõnS6iliffiaé^'tRCl"fes'&es°^^^ dos signatários e

das respectivas funções (art. 7°, Decreto n® 64.567/69), consoante o parágrafo primeiro
deste artigo. Grifei.

Portanto, fica demonstrado a obrigatoriedade de constar as assinaturas do representante

legal da empresa e por contabilista devidamente habilitado, e que mesmo na versão digital,

essas assinaturas são indispensáveis. É o que diz o § 5° do mesmo artigo da mesma IN

107/2008, senão vejamos:

§ 5® Em se tratando de livro digital, esse deve ser assinado por contabilista legalmente
habilitado e pelo empresário ou sociedade empresária, conforme LECD, com
certificado digital, de segurança mínima tipo A3, emitido por entidade credenciada
pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), antes de ser submetido
à autenticação pelas Juntas Comerciais;

Destarte, as assinaturas são obrigatórias e indispensáveis tanto por força de lei quanto

por determinação administrativa através de resoluções do CRC e de IN's a exemplo da IN

107/2008. f) Íí V

WMAn.
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Por outro lado, a mesma IN 107/2008 trás em seu bojo a possibilidade de as

Demonstrações Contábeis serem assinada fpor procurador, o que este analista levou sim em

consideração diferentemente do alegado pela impetrante.

Ocorre que, o § 4° do art. 10, da IN em epígrafe deixa claro que a "[...] a procuração

deverá conter os poderes para a prática do ato Em momento algum, foi apresentada

respectiva procuração, além do mais, a procuração "[...] deve ser arquivada na Junta comercial

e anotada nos registros de autenticação de livros[...Y\

Ora senhora Presidente, a impetrante não apresentou a referida procuração. Nem na fase

de habilitação nem sequer a apresentou em qualquer fase da licitação nem tampouco apensou às

demonstrações, portanto, não ficou evidenciada a delegação de poderes conforme exige a

norma. A impetrante, nesse caso, procura claramente meios de induzir a GPL ao erro.

Por fim, nem comentar-se-á os arts. 653, 654, 659, 660, 661, 663,668, 671, 679 e 682
sdo código civ^^ois tratando in^m^nto^de procuração^^^e n^aso em tela não existe, ou não

foi apresentada no Sm^o o^rtiS. dom lodolrespeS á l^slaçãíOviÊrasileira, mas in
casu não acrescenta nada no entendimento já explanadàacimà.

1/ /
)em/trata da

Por insistencia'-noyassuhto, a |impetrante>cita a\IN?8^e 19-de-feyereirode 2021 do
possibilidade de/ procuradores poderem Tássinar asDNRE/ME que

.^eta^^m^ig^or este analista,demonstraçõesgaç|ál>e,gjd^eggresa^,^^^
visto que só foi levantado o assunto "procurador" agora em fase de recurso. A impetrante é

assegurado o direito de nomear procurador como bem entender, o fato é caso fosse essa a

intenção da impetrante de transparecer que a assinatura no BP da pessoa jurídica, qual seja,

Adição Contabilidade e Consultoria S S Ltda, seria sua procuradora teria, portanto,

comprovado através do instrumento de procuração na forma do § 4°, art. 10, IN 107/2008.

3. CONCLUSÃO

Por tudo que foi dito, conclui-se que a impetrante não cumpre ao requisito "na forma da

lei" trazido pelo art. 31, inciso I, da lei nacional de licitações e legislações apresentadas.

É o parecer.

S.M.J.
,  ' -v

Balsas (Ma) 04 de abril de 2022.


