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PROC. ADM. n° 6288/2022

TOMADA DE PREÇOS: 003/2022
OBJETO: Prestação de serviços de engenharia para reforma e ampliação da escola Municipal
Profa. Maria do Carmo dos Santos e Sousa no município de Balsas-MA.
REFERÊNCIA: Questionamento em Ata. í

1. RELATÓRIO:

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

Departamento de Contadoria visando responder aos questionamentos dos licitantes sobre a fase

de HABILITAÇÃO do procedimento licitatório modalidade TP sob o n ® 003/2022.

É o relatório.

zdaanálSI::^ EFEITURÂ de
2.1. L M rabêXõ^verd^con^íang empreendS^
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a) a empresa CONSMANG/apresentou DRE com registro.de receitas sem as.deduçoes dos

f  1 n V/referidos impostos: y'!' j v : -' ■y-, ■J! j

disciplinada no art. 187, da Lei n.° 6.404/76 a qual prevê que:
Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e
os impostos;

Portanto, de acordo com o dispositivo legal, a DRE deve apresentar as receitas brutas

das vendas (ou serviços), as deduções das vendas (caso baja) assim como os abatimentos e os

impostos que incidem sobre os serviços a exemplo do ISSQN.

Entretanto, em nível de procedimento licitatório as demonstrações contábeis, assim
I

como a DRE, auxiliam a Administração Publica na determinação da boa saúde financeira do

particular interessado em contratar com o Poder Público, conforme prevê o art. 31,1, da Lei de
Licitações.

CONCLUSÃO

Portanto, este Departamento conclui que, em que pese a DRE não apresentar a dedução

de impostos sobre a venda dos serviços está ao arrepio do art. 187, I, da lei 6.404/76, não
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prejudica a análise da saúde financeira da empresa visto que outras demonstrações são

utilizáveis.

b) a empresa CONSMANG apresentou a soma do ativo circulante mais o exígível a longo

prazo de forma incorreta:

No cálculo do índice de liquidez geral - ILG temos os seguintes dados:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

ILG-
751.770,53 + 0,00

184.067,31+202.137,28
751.770,53

386.204,59

CONCLUSÃO

Portanto, o ILG da empresa CONSMANG é 1,94656.

P R E F E IT U R A DE
2.2. L M RABELO^RDEJX CIRCULO ENGENHARIAiTDA

I  \ / \ I i \ —
a) A empresa CÍRCULO ENGENHARIA aprontou jp índice dejiqmdéz d^solvência

geral de forma incôf reta
I  Ans— ]I

Temos*que:"'^'"^ ̂ ^
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ISG=
Ativo Total

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

ISG=
2.445.462,26

235.441,21 + 532.237,75
^ 2.445.462,26

767.678,96
ít 3,18551

CONCLUSÃO

Portanto, o ISG da empresa CÍRCULO é 3,1855.

2.3. CIRCULO ENGENHARIA LTDA X SEBASTIÃO PEREIRA FERREIRA JÚNIOR

EPP

a) O balanço da empresa SEBASTIÃO foi registrado dia 08.06.2021 conforme a Certidão

Simplificada apresentada. Já o termo de abertura e encerramento consta a data de

07.07.2021.
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O registro do balanço foi realizado dia 08.06.2021 conforme figura a seguir cujo

numero de registro é 20210743573 conforme consulta realizada por esse departamento no dia

15.03.2022 às 14:34.
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CONCLUSÃO

Nesse cascvêste&pãStãmerito sugere a Presidente daXPB que-solicite.aTexpücáções
-, rtlTIiril ^flut •«Xb&.U - ->w >- 'r- J
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2.4, CÍRCULO ENGENHARIA LTDA X ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA

EIRELI

a) O balanço da empresa ENGREGO foi apresentado sem o Termo de Autenticação do

livro.

O balanço apresentado pela empresa ENGREGO não cumpriu a todos os requisitos para ——

ser considerado "na forma da lei", entre eles não se vislumbrou a autenticação que comprove o
b

registro da demonstração contábil junto ao prgão de registro. Entretanto, a cargo da Presidente

da GPL caberá diligência no sentido de^ obter maiores informações ou documentos para ...

comprovar o registro do BP.

CONCLUSÃO

O balanço apresentação não cumpre as formalidades da lei. Entretanto, este

Departamento sugere a devida diligência junto a licitante.
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2.5. CÍRCULO ENGENHARIA LTDA X ASCON

a) O balanço da empresa ASCON foi apresentado sem o Termo de Autenticação do livro.

O balanço apresentado pela empresa ASCON não cumpriu a todos os requisitos para ser

considerado "na forma da lei", entre eles não se vislumbrou a autenticação que comprove o

registro da demonstração contábil junto ao órgão de registro. Entretanto, a cargo da Presidente

da GPL caberá diligência no sentido de obter maiores informações ou documentos para

comprovar o registro do BP.

CONCLUSÃO

O balanço apresentação não cumpre as formalidades da lei. Entretanto, este

Departamento sugere a devida diligência junto a licitante.

2.6. ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELIX CÍRCULO ENGENHARIA

a) O Balanç^P^^mo^al pa e^re^a ̂ÍRML(|^N^â|NIL^3A ̂ nsta apenas a
assinatura do'Contador

O BP, salvo disposição especial de lei, antes de posto em uso, deve ser autenticado no

Registro Público de Empresas Mercantis, por força do art. 1.181, da lei 10.406/2002 (Código

Civil Brasileiro).

Nesse sentido, o BP que deveria ser registrado na Junta Comercial do Estado do

Maranhão ou órgão similar, deve ser assinados por técnico em Ciências Contábeis legalmente

habilitado e pelo empresário ou sociedade empresária (art. 1.184, § 2°, lei 10.406/02).

O §4°, do art. 177, da lei 6.404/76, diz que as demonstrações financeiras serão assinadas

pelos administradores e por contabilistas legalmente habilitados.

O item 2.1.4. daNBCT2.1, aprovada pela resolução CFC 563/83, 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.

Ademais, a Instrução Normativa n° 107, de 23 de maio de 2008, que dispõe sobre

procedimentos para a validade e eficácia dos instrumentos de escrituração dos empresários,

sociedades empresárias, leiloeiros e tradutores públicos e intérpretes comerciais, em plena

vigência, determina que:

Art. 10. Os Termos de Abertura e de Encerramento serão datados e assinados pelo
empresário, administrador de sociedade empresária ou procurador e por
contabilista legalmente habilitado, com indicação do número de sua inscrição no
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Conselho Regional de Contabilidade - CRC e dos nomes completos dos signatários
e das respectivas fimções (art. T, Decreto n® 64.567/69), consoante o parágrafo
primeiro deste artigo. Grifei.

Portanto, fica provado 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-credenciàdá

pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), antes de ser submetido

à autenticação pelas Juntas Comerciais;

í

Por fim, em que pese este Departamento de Contadoría entender que o BP na forma

digital utilizando-se do SPEED não possuir previsão legal ainda assim, o BP apresentado pela

impetrada não consta as duas assinaturas o que toma descumpridor da lei.

E F E 1 T U R A DE3. CONCLUÍ

l-3. eu
Por tudo que foi dito, pode-se concluir que a impetrante não cumpre ao requisito

forma da leP* trazido pelo art. 31, inciso I, da lei nacional de licitações e legislações

apresentadas.

continua a condução aa cidade que queremos

É o parecer.
I

S.M.J. '

Balsas (Ma) 15 de março de 2022.
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