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Timbó/SC, 07 de julho de 2022. 

 
 

 
PARECER TÉCNICO CONTÁBIL 
N° 11/2022. 
 

EDITAL N°: 30/2022 
Entidade: Prefeitura Municipal de Timbó - PMT 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para total execução da 
reforma do imóvel Sede da Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Timbó. 
 

Análise dos índices financeiros e contábeis das empresas e demais interessados participantes do 
processo licitatório, em observância ao ITEM 7.1.4, LETRAS A, B e C do edital 30/2022 - PMT. 
 

Valor máximo do contrato (Item 8.7): R$ 133.017,28. 
 
 

Participante 01             

EMPRESA: BETS ENGENHARIA LTDA 

CNPJ Nº 46.229.232/0001-17         

Na análise da documentação, apresentada no edital supracitado, pode-se verificar os seguintes índices: 

1. BALANÇO: Não apresentou o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício em 
conformidade com as exigências do Edital.  

  (Item 7.1.4-A) 

NÃO ATENDE   

2. DEMONSTRAÇÃO DA SAÚDE FINANCEIRA: Não apresentou Demonstração da Saúde Financeira 

  (Item 7.1.4-B)  

NÃO ATENDE   

3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL):     Exigido R$           13.301,73  

  (Item 7.1.4-C) Igual ou superior a 10,00% do valor estimado da obra  Apresentado   -  

-               

 
Conclusão: A empresa que inicia as atividades no exercício corrente não é impedida de participar de 
processos licitatórios, e pode inclusive apresentar o Balanço de Abertura, embora, deve haver evidência de 
que este tenha sido transcrito no livro diário, estar acompanhado do termo de abertura e submetido a 
autenticação no órgão competente do registro do comércio, visto a vedação constante no inciso I, do art. 31 
da Lei 8.666/1993, item não atendido pela empresa. Referente ao item B, a empresa não apresentou a 
demonstração da Saúde Financeira, portanto, a empresa BETS ENGENHARIA LTDA NÃO ATENDE a todos os 
critérios do ITEM 7.1.4, LETRAS A e B, do supracitado edital. 
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Participante 02             

EMPRESA: DOUGLAS SCHWITZKI 

CNPJ Nº 24.535.028/0001-91         

Na análise da documentação, apresentada no edital supracitado, pode-se verificar os seguintes índices: 

1. BALANÇO: A empresa apresentou Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício em 
formato SPED autenticados com um número de recibo que teve a escrituração substituída 
e não está mais ativo na base de dados do SPED.    (Item 7.1.4-A) 

NÃO ATENDE   

2. DEMONSTRAÇÃO DA SAÚDE FINANCEIRA:   

  (Item 7.1.4-B)   

-   

3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL):      Exigido   R$       13.301,73  

  (Item 7.1.4-C) Igual ou superior a 10,00% do valor estimado da obra Apresentado   -  

-               

 

Conclusão: O item 7.1.4, letra A, subtópico a.1, cita expressamente que “será exigido o recibo de entrega 
do SPED CONTÁBIL, com a respectiva autenticação no Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado 
do Exercício”, ocorre que a empresa apresentou o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado 
do Exercício autenticados com um número de recibo cuja escrituração foi substituída e não está mais 
ativa na base de dados do SPED, e portanto, não é mais válida, conforme abaixo: 
 

 
  Fonte: http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ 

 
Cito inclusive, que a empresa adicionou a documentação o novo recibo e os respectivos termos de 
abertura e encerramento autenticados com o número deste substitutivo, mas não o Balanço Patrimonial 
e a Demonstração do Resultado do Exercício desta nova escrituração, assim, a empresa DOUGLAS 
SCHWITZKI NÃO ATENDE ao ITEM 7.1.4, LETRA A do supracitado edital. 

 
 Sem mais para momento.  

 
 

___________________________ 
Rodrigo Dall’Onder Spaniol 

Analista Contábil 
CRC/SC 42.669/O-8 CPF 029.671.299-09 


