
ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 12.511.093/0001-06 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

TOMADA DE PREÇOS N° 007/2022 -  CPL  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2  079/2022 

JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 

A Comissão Permanente de Licitação, vem por meio deste, tornar público o 

resultado de julgamento da habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços n2  

007/2022, nos seguintes termos. 

DILIGÊNCIAS: 

Ao analisar a documentação de habilitação, a Comissão achou por bem realizar 

diligências sobre alguns documentos, a fim de esclarecer omissões e inconsistências em 

alguns documentos. 

Empresa: CONSTRUÇÕES GONÇALVES LIMA LTDA - CNPJ: 07.540.308/0001-79 

Achados: Após análise da documentação de habilitação da empresa CONSTRUÇÕES 
GONÇALVES LIMA LTDA - CNPJ:07.540.308/0001-79, constatou-se a existência de 
serviços/obras, as quais foram contratados, faturados e pagos no ano de2020 e 2021, porém, 
em análise do Balanço e da Demonstração do Resultado do Exercício de 2021 consta apenas a 
venda de mercadorias, totalizando o valor de R$ 138.973,17 (cento e trinta e oito mil, 
novecentos e setenta e três reais e dezessete centavos), sem fazer referência a execução de 
serviços ou obras constante em contratos, como por exemplo o Contrato n°044/202 e 

Aditivos de Prorrogações Contratuais do Processo Administrativo n2  060104/2020. Ainda, 
consultando o Sistema de Acompanhamento das Contratações Pública - SACOP-TCE/MA, 
constatou-se a execução da obra disposta no referido contrato, no exercício 2020 e 2021. 
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Diligência: Diante desses fatos, solicitamos justificativas dos motivos pelos quais tais 

movimentações financeiras não estão presentes no Balançou e na DRE do exercício 2021. 

As diligências foram encaminhadas pelo  e-mail  da empresa e inseridas no Portal da 

Transparência do Município, concedido o prazo ate ás 17:59h do dia 17/10/2022, para 

querendo, apresentar as justificativas que achar pertinentes. 

RESPOSTA À DILIGÊNCIA 

Após a concessão do prazo de diligencia e até a promulgação deste julgamento, a 

empresa não se manifestou sobre as inconsistências e omissões no Balanço Patrimonial e 

ORE, apresentados em sede de habilitação. 

ANALISE DA COMISSÃO 

Segundo o professor Assaf  Neto  (201 0, p. 41): 

"0 interesse do governo na análise de balanços é explicado em processos de 

concorrência pública, em que o desempenho empresarial é fator importante no 

processo de seleção;" (ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e análise de balanços: um 

enfoque econômico-financeiro. 9 ed.  Sao  Paulo: Atlas, 2010)." 

Conforme detalhando no tópico de ACHADOS, tanto o Balanço Patrimonial  -BP  

como a DRE do exercício 2021 ora analisados, apresentam apenas a "Venda de Mercadorias", 

sem indicar a execução de obras/serviços de engenharia constantes nos atestados 

apresentados, em sede de qualificação técnica, na presente licitação, assim como não há 
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indicação do Contrato n° 044/202 e Aditivos de Prorrogações Contratuais do Processo 

Administrativo n.° 060104/2020. Ainda, consultando o Sistema de Acompanhamento das 

Contratações Pública - SACOP-TCE/MA, constatou-se a execução da obra disposta no referido 

contrato, no exercício 2020 e 2021, também relacionados a execução de obra/serviços de 

engenharia, conforme relatório SACOP/TCE - MA, em anexo. 

Nos termos da Resolução CFC 750/93, que trata dos "Princípios Fundamentais da 

Contabilidade", a serem seguidos pelos profissionais em exercício no território brasileiro, o  

BP  e DRE deveriam retratar com precisão as operações realizadas pela empresa. Vejamos:  

Art.  6° - O Principio da OPORTUNIDADE refere-se, simultaneamente, 

tempestividade e a integridade do registro do patrimônio e das suas mutações, 

determinando que este seja feito de imediato e com a extensão correta, 

independentemente das causas que as originaram. 

§ único - Como resultado da observância do Principio da Oportunidade: 

I - desde que tecnicamente estimável, o registro das variações patrimoniais deve ser 

feito mesmo na hipótese de somente existir razoável certeza de sua ocorrência; 

II - o registro compreende os elementos quantitativos e qualitativos, contemplando os 

aspectos físicos e monetários;  

III  - o registro deve ensejar o reconhecimento universal das variações ocorridas 

no patrimônio da ENTIDADE,  em um período de tempo determinado, base 

necessária para gerar informações úteis ao processo decisório da gestão." (Grifamos) 

Seguindo esta definição, é possível concluir que as informações contábeis devem 

ser claras e verídicas, devendo os registros contábeis conterem informações precisas e 

atualizadas, colaborando para a tomada de decisão e avaliação da Administração Pública. 

Nesse contexto, e tendo por base o volume dessas operações omitidas, não é 

possível saber os reais reflexos que a execução das obras/serviços trouxeram para a 

)

k.e 

 composição do passivo da empresa, ou seja, fornecedores, empréstimos, financiamentos, 

Ai 
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obrigações fiscais, obrigações trabalhistas, obrigações sociais e contas a pagar, por exemplo, 

seja a curto ou a longo prazo. 

A Resolução CFC n9  1.374/11, nos ensina que as demonstrações contábeis auxiliam 

na identificação da capacidade financeira da empresa, a liquidez e solvência da mesma. Dai, a 

sua relevância na análise da documentação da empresa licitante e a demonstração de sua 

capacidade de assumir o futuro contrato: 

'Informação sobre a natureza e os montantes de recursos econômicos e 

reivindicações da entidade que reporta a informação pode auxiliar usuários a 

identificarem a fraqueza e o vigor financeiro da entidade que reporta a 

informação.  Essa informação pode auxiliar os usuários a avaliar a liquidez e a 

solvência da entidade que reporta a informação,  suas necessidades em termos de 

financiamento adicional e o quão provavelmente bem sucedido será seu intento em 

angariar esse financiamento. Informações sobre as prioridades e as exigências de 

pagamento de reivindicações vigentes ajudam os usuários a predizer de que forma 

fluxos de caixa futuros serão distribuídos entre aqueles com reivindicações contra a 

entidade que reporta a informação." (Grifamos) 

Em resumo, no entendimento desta Comissão, essas informações faltantes são 

cruciais para determinar as equações dos  indices  contábeis exigidos no Edital, quais sejam a 

liquidez corrente  (LC),  liquidez geral (LG) e solvência geral  (SG),  impedindo a Comissão de 

realizar a devida avaliação sobre o atendimento ou não das exigências quanto a qualificação 

econômico-financeira  minima.  

Assim, diante de todos esses elementos, a Comissão Permanente de Licitação não 

teve como confirmar a real situação econômico-financeira da empresa, vez que as 

informações constantes dos referidos documentos não retratam com integridade as 

atividades executadas pela empresa, nesse período, a devida escrituração contábil e o 
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atendimento aos  indices  contábeis exigidos, prejudicando a análise nos termos do Edital, 

sendo um risco assumir pela habilitação da empresa quando a própria capacidade econômico-

financeira não pode ser constatada, sem as devidas justificativas que esclareçam esses fatos. 

Diante dessas análises, a  CPL  realiza o seguinte julgamento de habilitação: 

A) Tendo em vista o atendimento As exigências editalicias, restam habilitadas as licitantes 

conforme abaixo: 

A.1) MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 26.659.908/0001-03, 

julgada HABILITADA, por cumprir integralmente as exigências do Edital; 

B) Tendo em vista o atendimento As exigências editalicias, restam inabilitadas as 

licitantes conforme abaixo: 

b.1) CONSTRUÇÕES GONÇALVES LIMA LTDA - CNPJ: 07.540.308/0001-79, julgada 

INABILITADA, por descumprir o item 6.1.3, alíneas a) do Edital; 

b.2) CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 38.282.738/0001-61, 

julgada INABILITADA, por descumprir o item 6.1.4.3, alíneas b) do Edital; 

b.3) FOS EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 11.453.310/0001-88, julgada 

INABILITADA, por descumprir o item 6.1.4, alíneas c) do Edital; 

b.4) ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 06.311.813/0001-89, julgada 

INABILITADA, por descumprir o item 6.1.4, alíneas b), c), e) e f) do Edital; 

b.5) A. F. SATURNINO  LTD  - CNPJ: 02.646.110/0001-50, julgada INABILITADA, por 

descumprir o item 6.1.4,  alit-leas  b), c), d), e) e f) do Edital; 
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b.6) e RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 37.382.431/0001-

70, julgada INABILITADA, por descumprir o item 6.1.3, vez que não apresentou a 

Demonstração do Resultado do Exercício referente ao Balanço Patrimonial 

apresentado, não atendendo a exigência do Edital; 

Dessa forma, encaminha-se o presente julgamento para publicação no Portal da 

Transparência e Diário Oficial do Município, estando os autos com vistas fraqueadas aos 

interessados, sendo concedido o prazo legal para a interposição de recurso aos licitantes, nos 

termos da alínea "a" do inciso I do  art.  109 da Lei n2  8.666/93. 

Santa Luzia do Paruá - MA, 03 de novembro de 2022. 

Comissão Permanentes de Licitação 

111,10 
JOÃO HEIRO DE MELO 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

ABBRIELLA BRUNO ALENCAR 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 

EVANILSON SOUSA 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 
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