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KAMILA ALVES CHIANCA

De: Cpl [cpl-bounces@tre-df.gov.br] em nome de jose.fonseca [jose.fonseca@tre-
df.gov.br]

Enviado em: quarta-feira, 1 de agosto de 2018 17:41
Para: CPL
Assunto: Re: [Cpl] Manifestação técnica - Analista contador

Em 2018-07-31 18:11, CPL escreveu: 
> À SECON 
> 
> Aos cuidados do Senhor José Ailton Fonseca, 
> 
> De ordem da Senhora Pregoeira deste Tribunal, Ana Letícia Braga  
> Santos, solicito a Vossa Senhoria análise e manifestação, do Balanço  
> Patrimonial das empresas A P DOS SANTOS SERVICOS E COMERCIO DE  
> MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO  
> LTDA, haja vista a exigência constante do subitem 13.1, "g" do edital  
> do Pregão Eletrônico SRP nº. 16/2018: 
> 
> _"G) comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por  
> cento) do valor estimado da contratação, quando qualquer dos índices  
> Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral for igual ou  
> inferior a 1;"_ 
> 
> _ _ 
> 
> Seguem, em anexo, os Balanços e o Edital. 
> 
>  Atenciosamente, 
> 
> Kamila Alves 
> 
> Comissão de Licitações - CL 
 
 
Aos cuidados da Senhora Kamila Alves, 
Após avaliarmos as demonstrações contábeis apresentadas pelas empresas A P DOS SANTOS 
SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS e SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA, identificamos, em ambas, inconsistências que, em nossa opinião, não 
permite verificar o critério de habilitação previsto no subitem 13.1 “g” do edital do 
Pregão Eletrônico SRP nº 16/2018. As inconsistências são as seguintes: 
AP DOS SANTOS 
• Passivo: No balanço Patrimonial a empresa não informa quaisquer  
saldos para as contas que formam o passivo (circulante e não circulante) o que inviabiliza 
o cálculo dos índices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral exigidos no 
edital. 
SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA – EPP 
• Ativo Circulante, Disponível (e a conta Caixa que a compõe), Estoque  
(e a conta mercadoria para revenda): No Balanço Patrimonial a empresa informou essas 
contas com saldo negativo, mas em nossa opinião esse saldo não é possível já que 
representam um bem ou direito da empresa; 
• Total do Ativo e Total Passivo + Patrimônio Líquido: No Balanço  
Patrimonial a empresa informa saldos negativos o que, em nossa opinião, carece de 
explicação. 
• Balanço Patrimonial não foi assinado pelo administrador da empresa  
nem por contador responsável, na demonstração não havia indicação dos valores 
correspondentes do Balanço Patrimonial do exercício anterior 
• Demonstração do Resultado do Exercício: A empresa informou que o  
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período de apuração foi de 01/01/2017 à 30/12/1899 e a data da demonstração seria 
00/12/2017. Não há assinatura do administrador nem do contador responsável, na 
demonstração não havia indicação dos valores correspondentes da Demonstração do Resultado 
do Exercício do exercício financeiro anterior. 
• Não identificamos se as demonstrações foram registradas na Junta  
Comercial do estado de São Paulo. 
Dessa forma, não foi possível realizar a análise das Demonstrações Contábeis, nem 
manifestar opinião a respeito do atendimento ou não da exigência constante no subitem 
13.1, “g” do Edital do Pregão eletrônico SRP nº 16/2018 
 
Atenciosamente, 
 
José Ailton Fonseca 
SECON 
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