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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: terça-feira, 28 de agosto de 2018 18:22
Para: CPL
Cc: jose.fonseca@tre-df.jus.br
Assunto: Re: [Cpl] Manifestação técnica - Analista contador
Anexos: BWA TECNOLOGIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA.pdf; ATT00068.txt

Em 2018-08-27 16:35, CPL escreveu: 
> À SECON 
> 
> Aos cuidados do Senhor José Ailton Fonseca, 
> 
> De ordem do Senhor Pregoeiro deste Tribunal, Paulo Tadeu Moreira  
> Saldanha, solicito a Vossa Senhoria análise e manifestação, do Balanço  
> Patrimonial da empresa BWA TECNOLOGIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA, haja  
> vista a exigência constante do subitem 13.1, "g" do edital do Pregão  
> Eletrônico SRP nº. 24/2018: 
> 
> "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, o Balanço e o Edital. 
> 
> Atenciosamente, 
> 
> Kamila Alves 
> 
> Comissão de Licitações/TRE-DF 
 
 
 
Aos cuidados da Senhora Kamila Alves, 
 
Em anexo a análise e manifestação solicitadas. 
Ressaltamos que nos anexos do e-mail, em relação às demonstrações contábeis, constava 
apenas o balanço patrimonial da empresa. 
Os cálculos dos índices de liquidez (exigidos no subitem 13.1, "g" do edital do Pregão 
Eletrônico SRP nº. 24/2018) não foram realizados devido à falta de informações contidas no 
balanço patrimonial apresentado pela empresa. 
 
Em relação ao Patrimônio Líquido informado pela empresa, constatamos que o valor é 
superior aos 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, contudo, ressalvamos 
que a veracidade e a correção dos dados, bem como a legitimidade dos responsáveis legal e 
técnico da empresa não são objetos de análise por esta Seção de Contabilidade - SECON. 
 
Diante desses esclarecimentos, enviamos os cálculos, possíveis de serem realizados com as 
informações contidas no balanço patrimonial apresentado pela empresa, para manifestação 
quanto a admissibilidade ou não do cumprimento do subitem 13.1 “g” do edital do Pregão 
Eletrônico SRP nº 24/2018. 
 
Atenciosamente, 
 
José Ailton Fonseca 
SECON 



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE 

SEÇÃO DE CONTABILIDADE 
 

 

  

De acordo com o Balanço Patrimonial, devidamente registrado na Junta Comercial do 

Distrito Federal – JCDF, sob o protocolo nº 18/149.537-6, apresentado pela empresa BWA 

TECNOLOGIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, referente ao período de 12 de abril 

de 2018 a 02 de maio de 2018, informo que os dados contidos na demonstração contábil não 

permitem realizar os cálculos dos índices de liquidez. 

Em relação ao Patrimônio Líquido, o valor informado pela empresa é superior a 10 % 

(dez por cento) do valor estimado da contratação, conforme os cálculos apresentados abaixo.  

 

DADOS ENTREGUES PELA EMPRESA 
 Ativo Circulante   R$       100.000,00  
 Estoques   R$                    -    
 Disponível   R$       100.000,00  
 Ativo Realizável à longo Prazo   R$                    -    
 Ativo Total  R$       100.000,00  
 Passivo Circulante   R$                    -    
 Passivo Não Circulante (Exigível a Longo Prazo)  R$                    -    
 Patrimônio Líquido  R$       100.000,00  
 Capital Social  R$       100.000,00  
 Receita Bruta  R$                    -    
 Valor Estimado da Contratação  R$       763.938,00  
 Relação de Compromisso   

 

 

 
A - Resultado dos Índices 
    
Liquidez Geral 
Liquidez Corrente 
Liquidez Imediata 
Solvência Geral 
Liquidez Seca 

 

 

 

 

 



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE 

SEÇÃO DE CONTABILIDADE 
 

 

 
B – Patrimônio Líquido de no mínimo 10% do valor estimado da contratação; 

10% do Valor Estimado da Contratação.  R$        76.393,80  
Patrimônio Líquido  R$       100.000,00  

O Patrimônio Líquido é superior em R$ 23.606,20 sobre o percentual determinado do Valor Estimado da Contratação. 

 

Ressaltamos que a presente análise realizada objetiva estritamente os cálculos 

referentes aos índices de liquidez e a comparação entre o percentual do valor estimado da 

contratação e o Patrimônio Líquido da empresa, conforme determina o Edital do Pregão 

Eletrônico SRP nº 24/2018, não abarcando, portanto, análises quanto à exatidão dos valores 

apresentados nas demonstrações contábeis nem à legitimidade dos responsáveis legal e 

técnico da empresa. 

 
 

 

Brasília, 28 de agosto de 2018.  

 

 

José Ailton Fonseca 

Analista Judiciário 

Mat.2115 

 

 


