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PARECER TÉCNICO 

 

A Comissão Permanente de Licitação - CPL, do Município de Amargosa-BA, 

solicita a esta Assessoria Contábil, que analise e emita parecer opinativo, 

quanto aos questionamentos realizados pela empresa JNS ENGENHARIA 

EIRELI – EPP, CNPJ nº 11.118.636/0001-59, através de recurso 

administrativo, protocolado na CPL, em 07/06/2018, referente a inabilitação da 

empresa, visto que a sessão inicial ocorreu em no dia 23 de maio de 2018, 

sendo suspensa e retomada em 06/06/2018, referente ao processo licitatório 

Tomada de Preços – TP nº 006/2018. 

 

Após análise do referido recurso efetuamos os seguintes esclarecimentos: 

 

QUANTO A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

 

 Após a retomada do certame em 06/06/2018 a empresa protocolou 

tempestivamente em 07/06/2018 o recurso administrativo. 

 

QUANTO A HABILITAÇÃO REFERENTE A QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-

FINANCEIRA 

 

QUESTIONAMENTO: ALEGA QUE A EMPRESA FOI INABILITADA DEVIDO 

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SEREM REFERENTE AO ANO DE 

2016. 
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RESPOSTA: 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

  

Inicialmente a lei federal 8.666/93 e alterações posteriores, define em 

seu art. 31: 

 

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 

limitar-se-á a: 

 

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis, do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 

(três) meses da data de apresentação da proposta; 

 

A norma de licitação é clara quanto ao prazo de apresentação das 

demonstrações contábeis, senão vejamos: 

1 – Último exercício social: 31/12/2017;  

2 – Já exigíveis e apresentados na forma da lei: 30 de abril do ano 

subsequente 

 

A lei 6.404/76, em seu art. 132 informa: 

 

Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes 

ao término do exercício social, deverá haver 1 (uma) assembleia-

geral para: 

 

I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 

demonstrações financeiras; 
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Já a lei 10.406/02 (Código Civil), define: 

 

Art. 1.078. A assembleia dos sócios deve realizar-se ao menos uma 

vez por ano, nos quatro meses seguintes à ao término do 

exercício social, com o objetivo de: 

 

I - tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço 

patrimonial e o de resultado econômico; 

 

Nesse sentido e com base nas legislações supra mencionadas, 

entende-se que a data limite para apresentação das demonstrações 

contábeis, conforme Inciso I, do art. 31 da lei 8.666/93, em processos 

licitatórios realizados: 

 Até 30 de abril, para as demonstrações contábeis, de até 

dois exercícios sociais anteriores. Exemplo: em 2018, 

demonstrações contábeis de 2016. 

 A partir de 01 maio para as demonstrações contábeis do 

exercício social, imediatamente anterior. Exemplo: em 

2018, demonstrações contábeis de 2017.  

 

CONCLUSÃO 

 

Nesse sentido, por tudo que foi exposto, e com fundamento da 

legislação vigente, não acatamos os questionamentos da empresa solicitante, 

mantendo a inabilitação da licitante, 

 

Amargosa/BA, 08 de junho de 2018 

 

 

 

Marcelo Sales Souza Santos 

Controlador Geral do Município 


