Compras Administração <compras@fito.br>

Dúvida PREGÃO PRESENCIAL 001/22
3 mensagens
Dial Licitação <licitadial@gmail.com>
Para: compras@fito.br

11 de março de 2022 14:17

Prezados, boa tarde.
Gostaríamos de um esclarecimento, referente ao item: "6.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - 6.3.b)
Balanço patrimonial", onde cita: "6.3.b.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar Nº 123,
de 14 de dezembro de 2006: - por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou
fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial
da sede ou domicílio da licitante;"
É solicitado no item citado acima que o balanço patrimonial seja registrado ou autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicílio da licitante.
- Nossa empresa possui Balanço Patrimonial com uma via registrada em cartório de nossa cidade e outra que
estamos aguardando devolução da Junta Comercial da cidade de São Paulo.
- Acontece que na nossa cidade, Andradina/SP, não possui Junta Comercial e a Junta Comercial mais próxima é a
da cidade de Araçatuba/SP e a mesma não realiza registro de balanço patrimonial.
- Os balanços patrimoniais de nossa cidade para serem registrados pela Junta, devem ser enviados para Araçatuba
que por sua vez enviam para a Junta Comercial de São Paulo e por não ser um processo eletrônico, costuma
demorar meses...
Diante desta situação, questionamos se será aceito o Balanço Patrimonial autenticado em cartório
devidamente assinado pelo contador responsável, junto com o protocolo de que uma via do Balanço está
sendo autenticada na Junta Comercial mais declaração do contador confirmando a situação mencionada
acima?
Atenciosamente,
Anderson.
Dial Licitação <licitadial@gmail.com>
Para: compras@fito.br

14 de março de 2022 10:24

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Compras Administração <compras@fito.br>
Para: Dial Licitação <licitadial@gmail.com>

14 de março de 2022 10:41

Olá, bom dia, o edital é expresso que o balanço será autenticado na Junta Comercial ou órgão equivalente à
Junta.
Qualquer autenticação diferente dessa precisa ser devidamente justificado e motivado pelo licitante para
avaliação no momento da análise da documentação de habilitação.
Sem mais para o presente, Nathalia
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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