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Continua a construção da cidade que queremos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA.
Departamento de Contadoria

Proc. Adm. N.° 11173/2021.

Pregão Eletrônico n.° 028/2021

Assunto: Registro de Preço para Futura e Eventual Contratação de empresa para o
fornecimento de materiais permanentes e suprimentos de informática, visando
atender a grande demanda das secretarias do município de Ba!sas/MA.

1. Relatório

A Prefeitura Municipal de Balsas pretende adquirir materiais permanentes e

suprimentos de informática e, para tanto, abriu uma licitação na modalidade Pregão

Eletrônica com vistas a selecionar a melhor proposta para o fornecimento dos bens.
ps. p | f.■■é i.— \ r"™ '■".■T- !í .'t I," 11 !r'-v. . -I Aj[ MpA p^PpENDIMEpp |l^DA,^'|ra REpOpREI^E,

insatisfeita'comfe.decisão que.habiíitou sua concbrrehté\a em^iresa R. f^.-PÍ/IOFÍEIRA
NETO, atualmente RECORRIDA por, segundo ela, descumprimento do edital sobre
vários itens em especial ,o item 9.10, o qualserá objéto de análise.

^ Nesse sentido^ a Senhora Pregoeira solicita manifestação déste setor de
contábilidade quaritò ao cumprimento do item. 9.10; dò edital no tocante a

j  1 , i' l i ■' s '"s.
apresentação dò Balanço Patrimonial e seus íhdiçes.- / /

i  ' f ,í ! ' ■ ^ /
2^ Análise /: ./ p / /

O item 9.10.2. do Edital prevê que o balanço patrimonial e demonstrações
coffábeisfâo. último,exercíciofsocialrjá|exigíyeís^eiapresentados^

Quiililiuâ 3 Cu! lòlj u,yoü CluQuC uü^ UVi.^ -que comprovem a boa situaçao financeira da empresa, vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.
Grifei;

O Balanço apresentado pela recorrida, a príori, preencheu em parte os'
requisitos para ser considerado exigível. O Governo Federal editou Medida Provisória n°
931, de 30 de Março de 2020, convertida na Lei 14.030/2020, alterou o art. 1.078 do Código
Civil. A alteração em questão estendeu o prazo para deliberação dos- sócios sobre o
balanço, prorrogando para sete meses subsequentes ao término do exercido | spci^^

(Pãüío ií(pí.

OfT;
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Portanto, o prazo para deliberação sobre o balanço patrimonial não será mais o quarto mês

(abril) e sim o sétimo mês (julho).

Nesse sentido o art. 4° da Lei 14.030/2020 prevê:

/\rt. 4® A sociedade limitada cujo exercício social tenha sido encerrado
entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de 2020 poderá,
excepcionalmente, realizar a assembléia de sócios a que se refere o art.
1.078 da Lei n® 10.406. de 10 de ianeiro de 2002 (Código Civil), no prazo de
7 (sete) meses, contado do término do seu exercício social. Grifo nosso.

Por sua vez, o art. 1.046 da Lei 10.406/2002 (Código Civil) prevê que a

"assembléia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro

meses seguintes à ao término do exercício social, com o objetivo de:

Entende-se, portanto, que a MP trata das sociedades empresárias limitadas e
a ? 3 "a C I i: o £ 2 ] o 3 íií. i: Ti 3

não do empresário individual que assim como a ElRELl é constituída somente por
2 f i ^ ? I \ í f i J ^

uma única pessoa.' ^ ^ ^ -

_A recorrida é constituída na forma de Empresário Individual nos moldes do

art. 966 ss do Código Civil e não se enquadra como ElRELl o que não se confunde

com o conceito basilar utilizado no § 6° dq art. 980-A CC já que este se refere a

EpR^i. / ' : ' . • / /
1  Portanto, "a lei 14.030/2020 não incluiu em seu rol de beneficiárjqs o

empresário individual no tocante a prorrogação dosj^azos de apresentação do

Balanço permanecendo, portanto o prazo anterior, abril.i -

Quanto aos índices de liquidez apresentados a empresa demonstra solidez,

pois.apresentalindicesflelliquídez geral.ícprrenteieíseGa iguaisfangS,©^^ conforme

anexo.

3. Conclusão

Ante o exposto, chega-se à seguinte conclusão:

a) O beneficio da lei n.° 14.030/2020 no tocante a prorrogação dos prazos de

apresentação do Balanço Patrimonial não alcançou as empresas constituídas

forma de empresário individual, permanecendo assim o prazo inicial inalteradojT
seja, abril de cada exercício financeiro;

<Paü(o<Rp6mo%
{J^niaSoT

ii*Oí02iSj
CPF: meisj
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b) Com base nos números apresentados no Balanço da recorrida, os índices de

liquidez geral, corrente e seca são robustos, apresentando três em 135,06.

É o parecer.

S.M.J.

Balsas/MA, 03 de agosto de 2021
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

24.988.343/0001-74

NOME EMPRESARIAL:

R. N. MOREIRA NETO

CAPITAL SOCIAL:

R$50.Ü0Q,0Q {Cinqüenta mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

r

o VOLTAR B IMPRIMIR

rOI02S3^)
OP^ÃJ&6ISJ(Ü.r2

Passo a passo nara o CNPJ Consultas CNPJ Estatísticas Parceiros Serviços CNPJ



Balanço Patrimonial - Encerramento 31/12/2019

ATIVO CIRCULANTE

Caixa

Clientes

Bancos

^ticações financeiras
Estoques
TOTAL CIRCULANTE

R$
R$
R$
R$
R$
R$

80.009,64

80.009,64

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Créditos judiciais R$
TOTAL REALIZÁVEL LONGO PRAZO R$

ATIVO PERHIANENTE

Máquinas e equipamentos
Veícuios

Móveis e utensílios

Instalações
Equipamentos de computação
TOTAL PERMANENTE

R$

R$
R$
R$
R$
R$

índices de Liquidez

índice de liquidez geral

índice de liquidez corrente

índice de liquidez seca

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores R$ 592,42
Impostos federais a recolher R$ -

Impostos estaduais a recolher R$ -

Impostos municipais a recolher R$ -

Encargos sociais a recolher R$ -

TOTAL CIRCULANTE R$ 592,42

EXIGlVEL A LONGO PRAZO
Empréstimos de longo prazo R$ -

TOTAL EXIGlVEL A LONGO PRAZO R$ ■

PATRIMÔNIO LIQUIDO
Capital R$ 50.000,00
Correção Monetária R$ -

Lucros acumulados R$ 2^AM,22
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO R$ 79.417,22

IT0TAL"'PA'SSIV0 " ""'R$— 80.009".641

ILG =

ILC =

(ativo circulante-f realizável a longo prazo)

(passivo circulante + exigível a longo prazo)

ativo circulante

passivo circulante

.. - ativo circulante -estoque

~ passivo circulante

135,06

135.06

135,06

R. N.MOREIRA NETO

CNPJ: 24.988.343/0001-74

DOM SEVERINO, 2074, SALA 203, SÃO CRISTÓVÃO
TERESINA - PI

CEP: 65051-160

meisJrtí.^


