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Continua e construção da cidsda qua queremos

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

PROC. ADM. n° 7200/2022

TOMADA DE PREÇOS: 05/2022
OBJETO: Futura e Eventual contratação de empresa para reforma e ampliação da Escola
Municipal Padre Fábio BertagnoUi no Município de Balsas - Má.
REFERÊNCIA: Questionamento em ata.

Trata-se do envio dos autos do Pròc. Adm. n.° 7200/2022 para este Departamento de

Contadoria visando a análise e manifestação técnica sobre os questionamentos apresentados em

ata na fase de habilitação do presente certame a saber:
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1. CÍRCULO ENGENHARIA LTDA X ENGRECO SERVIÇOS E ENGENHARIA
EIRELI

itou que a|empresaiA empSa
no entanto, conforme.faturamento demonstradqmo^balmço patrimoni^-a-mesma se enquadra
como Empresa de.péquenoTprte\ EPjP..
1.1. Da análise

Nos terM^do^t^", da íei 123'/200Í, considermíse microempresas ou empresas de
uünunuaeuuiisuuuciuuawJsjj©ouequeremob . .. .. . .pequeno porte, a sociedade empresana, a sociedade simples; a empresa individual de

responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei n° 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente regisfr^sjiO-Registro_de Empresas Mercantis ou
no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que no caso da microempresa -
ME, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos
e sessenta mil reais) e no caso de empresa de pequeno porte - EPP, aufira, em cada ano-
calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e
igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Nesse sentido, o documento hábil para comprovar o enquadramento é a certidão
específica e essa atesta que a licitante é enquadrada como ME.

Doutra banda, analisando a Demonstração de Resultado de Exercício - DRE a licitante
Engreco aferiu em 2020 o valor bruto de R$ 688.687,60 (seiscentos e oitenta e oito mil,
seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos) enquadrando-se portanto
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1.2. Conclusão

Levando-se em consideração que a DRE foi elaborada em 31.12.2020 e devidamente

registrada no dia 07.06.2021 sob o n.° 20210290269 pode-se considerar a nova condição de

enquadramento para EPP, entretanto, somente órgãos oficiais a exemplo da Junta Comercial do

Estado da Sede da Empresa para atestar tal condição.

Portanto, cabe à GPL realizar diligência no sentido de emitir novos documentos capazes

de afirmar o atual enquadramento da licitante.

2. CÍRCULO ENGENHARIA LTDA X CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

2.1. da análise

Segundo a empresa Círculo, a Consril apresentou seu Balanço Patrimonial registrado na

Junta Comercial e a empresa não é optante pelo simples nacional, no qual tem por obrigação

apresentar o balanço via SPEED.

Ora, o^. l|Sl d^Có^o &il |rasileirQ^cioBquefialvo d^^si^ especial de lei,
os livros obrigatórios^, se for-Otcaso,{as-fichas, antes de,postos-em uso„devem.ser autenticados

^  \ / \ { .—V / -\
no Registro Público4e-'Empres^ Mer^c^tis. / / N V.

I  pi-.. \ - A I I ■\ / L. j . .
Nesse caso, o BP/da'empresa GonsriLestá.deyidamentej'egistrado«no, orgao.de registro,

qual seja, Junta Comercial do Estádo do Maranhão - JUCEMA.
2 2 conciusãP®'^'™® ® constnjção da cidade que queremos

Por mais que a empresa Consril esteja no rol de empresas obrigadas a utilizar a
Escrituração Contábil Digital - ECD o balanço patrimonial registrado no órgão competente
cumpre ao requisito "na forma da lei" constante no art. 31,1, da Lei 8.666/93.

É o parecer.

S.M.J.

^  Balsas (Ma) 24 de março de 2022.
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