
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO

DISTRITO FEDERAL
Presidência

Comissão Permanente de Licitação
Nota Técnica SEI-GDF n.º 3/2018 - CODHAB/PRESI/CPL Brasília-DF, 09 de julho de 2018

Referência: Concorrência nº 007/2018 – Execução de UBS – Parque do Riacho.
Assunto: Análise das documentações de habilitação

Objetivo:
Análise da documentação de habilitação, das empresas participantes da Concorrência nº 007/2018 –
Execução de 01(uma) Unidade Básica de Saúde no Parque do Riacho.
A Comissão Permanente de Licitações e Contratos-CPL da Companhia de Desenvolvimento Habitacional
do Distrito Federal- CODHAB/DF, SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – Brasília / DF – CEP: 70.036-918 vem
por meio deste depois de Findada a fase de abertura de envelopes de documentação habilitação, bem
como a análise por parte dos presentes na sessão, a empresa PRIMECON CONSTRUTORA LTDA,
CNPJ Nº 07.945.776/0001-23 solicitou revisão da documentação de habilitação das empresas que não são
optantes do Simples Nacional, manifestando se as mesmas devem apresentar balanço da forma “SPEED”
para classificar como habilitadas. Com isso, a empresa manifestante solicita a revisão da documentação
das empresas INFRA ENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº
02.237.437/0001-79, RTZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ Nº
11.382.760/0001-27 e SANECON SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP, CNPJ Nº
07.561.334/0001-83. A empresa SANECON SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP,
CNPJ Nº 07.561.334/0001-83 solicita a revisão da documentação de habilitação das empresas
COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº
06.043.260/0001-20, RTZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ Nº
11.382.760/0001-27, SETA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 07.812.871/0001-59, PRIMECON
CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 07.945.776/0001-23, VITAL ENGENHARIA E ARQUITETURA
LTDA-ME, CNPJ Nº 17.863.345/0001-71, INFRA ENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E
COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 02.237.437/0001-79, GM ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 01.000.050/0001-31 e COSAMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº
33.241.324/0001-70 tendo em vista que, conforme sua manifestação, as empresas não atenderam o ao
item 5.1.3.2 do Edital, referente à data limite registro de balanço patrimonial. Solicita ainda a que a
Comissão verifique a possível inexistência de CRC dos contadores referente aos balanços apresentados.

EMPRESAS:

EMPRESA CNPJ

RTZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP 11.382.760/0001-27
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SANECON SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
EPP 07.561.334/0001-83

COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM
ENGENHARIA LTDA 06.043.260/0001-20

SETA CONSTRUTORA LTDA 07.812.871/0001-59

PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 07.945.776/0001-23

VITAL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME 17.863.345/0001-71

INFRA ENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E
COMÉRCIO LTDA 02.237.437/0001-79

GM ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA 01.000.050/0001-31

COSAMA ENGENHARIA LTDA 33.241.324/0001-70

Em analise a documentação das empresas em relação à provocação das empresas em relação ao
atendimento ao item 5 subitem 5.1.3.2 do edital, segue a constatação:

GM ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 01.000.050/0001-311. 
Analise ao balanço patrimonial data de registro 08 de maio de 2018,

INFRA ENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDACNPJ:
237.437/0001-79;

1. 

Analise ao balanço patrimonial data de registro 04 de maio de 2018,
PRIMECON CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 07.945.776/0001-23;1. 

Analise ao balanço patrimonial data de registro 02 de maio de 2018,
RTZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EP CNPJ: 11.382.760/0001-27;1. 

Analise ao balanço patrimonial data de registro 30 de abril de 2018,
SANECON SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP CNPJ: 07.561.334/0001-83;1. 

Analise ao balanço patrimonial data de registro 26 de abril de 2018,
SETA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 07.812.871/0001-59;1. 
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Analise ao balanço patrimonial data de registro 09 de maio de 2018,
VITAL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME CNPJ: 17.863.345/0001-71;1. 

Analise ao balanço patrimonial data de registro XX de XXX de 2018,
COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA CNPJ:
06.043.260/0001-20;

1. 

Analise ao balanço patrimonial data de registro 03 de maio de 2018,
COSAMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 33.241.324/0001-70 EIRELI - EPP1. 

Analise ao balanço patrimonial data de registro 30 de maio de 2018,
TCU estabelece 30 de abril como prazo máximo para apresentação de balanço patrimonial em
licitações públicas, inclusive para empresas que utilizam o SPED.
A qualificação econômico-financeira, anteriormente denominada “idoneidade financeira”, tem por
objetivo a verificação da disponibilidade de recurso financeiro dos licitantes para a plena e satisfatória
execução do objeto a ser contratado. Em outras palavras como foi sintetizado pelo mestre Hely Lopes
Meirelles é a “capacidade para satisfazer os encargos econômicos decorrente do contrato”. O balanço
patrimonial, especificadamente, tem por objetivo examinar a situação econômico-financeira do licitante.
O balanço patrimonial é fechado ao término de cada exercício social em consonância ao artigo 1065 do
Código Civil. Diante disso, passamos a questionar qual o prazo para a elaboração deste balanço.
O Código Civil (Lei Federal nº 10406/2002) estabelece que o balanço deva ser apresentado até o quarto
mês seguinte ao término do exercício social, a saber:
Dispõe o artigo 1078 do Código Civil:
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 (Grifei e negritei)
Logo, em regra, entendemos então que o prazo limite para elaboração e aprovação do balanço patrimonial
é até o final do mês de abril do exercício subsequente.
A habilitação é a fase da licitação pública em que se busca verificar as condições de qualificação daqueles
que pretendem contratar com a Administração Pública, devendo os interessados atender a todas as
exigências que a esse respeito sejam formuladas no instrumento convocatório.
Os editais devem exigir das empresas licitantes os documentos listados nos artigos 28, 29, 30 e 31 da lei
8.666/93, que tratam, respectivamente, da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista,
qualificação técnica e qualificação econômico-financeira.
No que diz respeito à qualificação econômico-financeira, ou seja, a demonstração da boa saúde financeira
da licitante, as interessadas em contratar com a Administração deverão apresentar seu balanço patrimonial
e demonstrações contábeis do último exercício social ou certidão negativa de falência e concordata ou
uma das garantias previstas no art. 56 da lei 8.666/93, que pode ser uma caução em dinheiro ou títulos da
dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária.
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Especificamente quanto ao balanço patrimonial, exigência de comprovação de qualificação econômico-
financeira mais exigida nos editais de licitações, o art. 31 da lei de licitações exige que ele seja do último
exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei.
O balanço patrimonial exigível na forma da lei compreende o balanço patrimonial do último exercício
social assinado por contador e representante legal da empresa, devidamente acompanhado do Termo de
Abertura e do Termo de Encerramento do Livro Diário, este registrado na Junta Comercial.
Conforme disposto no Código Civil brasileiro (art. 1078, inciso I), o balanço patrimonial deve ser fechado
ao término de cada exercício social e apresentado até o quarto mês seguinte.
Desta forma, até 2007, entendia-se que o prazo limite para elaboração do balanço patrimonial pelas
empresas seria o final do mês de abril do exercício subsequente, prazo este considerado para a
apresentação do balanço patrimonial em Licitações.
Contudo, com a criação do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e a publicação da Instrução
Normativa RFB 787/07 (Revogada pela atual Instrução Normativa RFB 1420/13), o prazo para as
empresas sujeitas à tributação do imposto de renda com base no lucro real ou presumido enviarem seu
balanço patrimonial para a Receita Federal se estendeu até o último dia útil do mês de junho do ano
subsequente.
Diante disso, alguns órgãos da Administração Pública passaram a considerar que o balanço patrimonial
apresentado pelas empresas tributadas com base no lucro real ou presumido seria considerado válido até
30 de junho do ano subsequente. Esse também foi o entendimento adotado pelo TCU, nos termos do
Acórdão TCU 2.669/2013 de relatoria do Ministro Valmir Campelo:
Nos termos do art. 1.078 da lei Federal 10.406/02 (Lei do Código Civil), o prazo para apresentação,
formalização e registro do balanço é até o quarto mês seguinte ao término do exercício, ou seja, o prazo
limite seria até o final de abril, nos termos transcritos a seguir:
Art. 1.078. A assembléia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro meses
seguintes 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;
No caso de empresas com regime tributário de lucro real, o prazo é até o final de junho, conforme
Instrução Normativa da Receita Federal 787/2007(Acórdão 2.669/2013 de relatoria do Ministro Valmir
Campelo, Processo 008.674/2012-4).
Ocorre que, em 2014, o Tribunal de Contas da União (Acórdão n° 1999/2014, de relatoria do Ministro
Aroldo Cedraz) consignou que o prazo para apresentação dos balanços patrimoniais para fins de licitação,
mesmo para as empresas tributadas com base no lucro real ou presumido, é aquele disposto no art. 1.078
do Código Civil, ou seja, 30 de abril do ano subsequente:
Alega a representante que a "validade dos balanços" se findaria em 30/6/14, por força da Instrução
Normativa da Receita Federal 1.420/13.
10. Tal normativo institui a Escrituração Contábil Digital (ECD), que deverá ser transmitida ao Sistema
Público de Escrituração Digital (Sped), pelas pessoas jurídicas obrigadas a adotá-la. Segundo o art. 3º
dessa norma, ficam obrigadas a adotar a ECD as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real ou
presumido (o que seria o caso da representante). O art. 5º da IN estabelece que a ECD seja transmitida
até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao que se refira a escrituração.
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(...)
"O prazo para aprovação do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis para fins de
cumprimento do art. 31 da Lei 8.666/1993 é o estabelecido no art. 1.078 do Código Civil, portanto, até o
quarto mês seguinte ao término do exercício social (30 de abril). Desse modo, ocorrendo a sessão de
abertura de propostas em data posterior a este limite, torna-se exigível, para fins de qualificação
econômico-financeira, a apresentação dos documentos contábeis referentes ao exercício imediatamente
anterior.” (Acórdão 1999/2014, Processo 015.817/2014-8, Plenário, Relator Ministro Aroldo Cedraz,
30/07/2014)
Observe-se que, apesar de ainda não existir um entendimento consolidado do TCU a respeito do prazo
para apresentação de balanço patrimonial em licitações públicas, o entendimento mais recente é de que se
aplica o prazo de 30 de abril do ano subsequente para todas as empresas, inclusive aquelas que utilizam o
SPED.
Diante disso, recomenda-se que as empresas que participam de processos licitatórios providenciem, antes
de 30 de abril, a provação de suas contas e o envio do balanço patrimonial via SPED para a Receita
Federal, a fim de evitar problemas com a comprovação de sua qualificação econômico-financeira.
Caso não seja possível o envio do balanço patrimonial via SPED para a Receita Federal até 30 de abril, e
sendo o edital de licitação omisso quanto a possibilidade de utilização do balanço até 30 de junho,
recomenda-se a elaboração de impugnação ao edital ou o envio de um pedido de esclarecimentos sobre
esse ponto.
“O problema consistiria, concretamente, nos prazos referentes à exigibilidade de tais documentos, para
fins de habilitação”. Por vezes coloca-se nítido impasse entre a exigência do balanço e o fator temporal. O
Professor Pereira Júnior conclui, judiciosamente:
o que parece razoável é fixar-se 30 de abril como a data do termo final do prazo para levantamento dos
balanços e 1º de maio como a data do termo inicial de sua exigibilidade. Antes dessas datas, somente
seriam exigíveis os balanços do exercício anterior ao encerrado.
Assim, por exemplo, de janeiro a abril de 2004, se se quiser o balanço como prova de qualificação
econômico-financeira, somente será exigível o referente a 2002.” (in Eficácia nas Licitações e Contratos.
11ª ed. rev. E atual. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 389).
Entretanto em 2007 foi criado o SPED – Sistema Público de Escrituração Digital e a ECD – a
Escrituração Contábil Digital em que todas as empresas sujeitas à escrituração contábil, nos termos da
legislação comercial (Lei das S/A e Código Civil), são obrigadas a adotá-la.
Dispõe o artigo 3º da Instrução Normativa RFB nº 1.774/2017
Art. 3º Deverão apresentar  a ECD as pessoas jurídicas e equiparadas obrigadas a manter
escrituração contábil nos termos da legislação comercial, inclusive entidades imunes e isentas.
§ 1º A obrigação a que se refere o caput não se aplica:
I – às pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído
pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
II – aos órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas;
III – às pessoas jurídicas inativas, assim consideradas aquelas que não tenham realizado, durante o ano-
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calendário, atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no
mercado financeiro ou de capitais as quais devem cumprir as obrigações acessórias previstas na legislação
específica;
IV – às pessoas jurídicas imunes e isentas que auferiram, no ano-calendário, receitas, doações,
incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados cuja soma seja
inferior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) ou ao valor proporcional ao período a que se
refere a escrituração contábil; e
V – às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que não distribuíram, a título de
lucro, sem incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), parcela de lucros ou dividendos
superior ao valor da base de cálculo do imposto sobre a renda, diminuída dos impostos e contribuições a
que estiver sujeita.
Passando adiante, o artigo 5º da mesma Instrução Normativa disciplinou sobre o prazo limite para
apresentação do ECD junto a Sped:
Art. 5º A ECD deve ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), instituído pelo
Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao
ano-calendário a que se refere a escrituração.
Isto é, a Instrução Normativa estabeleceu que as empresas obrigadas a apresenta a ECD terão até o final
de maio do ano subsequente para apresentação do balanço.
Portanto, há dois prazos:

Então qual é o prazo a ser considerado para participação das licitações?
A controvérsia está estabelecida.
Por um lado entende-se que o prazo limite é até abril do ano subsequente seguindo o código civil que
hierarquicamente prevalece sob a Instrução Normativa.
O artigo 59 da Constituição Federal estabelece a hierarquia das normas lembrando que o Código Civil é
uma Lei Ordinária, vejamos:
Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:
I – emendas à Constituição;
II – leis complementares;
III – leis ordinárias;
IV – leis delegadas;
V – medidas provisórias;
VI – decretos legislativos;
VII – resoluções.
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Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.
Observe-se que a Instrução Normativa nem sequer está elencada no rol do artigo constitucional, pois são
promulgadas pelos órgãos competentes da Administração Pública. Diante disto, a Instrução Normativa é
norma de caráter secundário.
O Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região corrobora com este entendimento:
ADMINISTRATIVO – REGISTRO ESPECIAL PARA COMPRA DE SELOS DE CONTROLE DO IPI
– INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 139/83 – ART. 153, PAR. 2. DA CONSTITUIÇÃO DE 67 – ART. 5,
INC, II. CONSTITUIÇÃO DE 88.
I – A Instrução Normativa nº 139/83 não pode restringir direitos que a lei não restringiu dada sua natureza
de ato administrativo, com eficácia limitada pela hierarquia das leis.
(…)
(AMS nº 91.02.00544-1/RJ, 2ª T., rel Des. Carreira Alvim, j, em 12/09/1995, DJU de 15/02/1996, p.7)
(destacamos)
Ademais cabe frisar que a Instrução Normativa em comento são para fins tributários e não precisa ser
necessariamente levada em consideração pela Administração nos processos licitatórios.
O Procurador Clenan Renaut de Melo Pereira realizou julgamento neste sentido, a saber:
“A Instrução Normativa RFB nº 787/2007 a que se refere a recorrente, em seu art. 1º, esclarece que é
instituída a Escrituração Contábil Digital para fins fiscais e previdenciários.
Imperioso destacar que tal norma não poderia se prestar a inovar disposição legal. No caso, o Código
Civil pátrio, em seu Capítulo IV -Da Sociedade Limitada, prescreve:
“Art. 1078. 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;”
As regras relativas ao balanço digital são tributárias, instituídas para fins de fiscalização dos tributos a
serem recolhidos. Para fins de licitação, necessária observância da norma de regência.
Desta feita, não merece reparo à decisão da pregoeira, de inabilitação da empresa que não apresentou o
balanço patrimonial exigível na forma da lei.
Diante do exposto, conheço do recurso para, no mérito, NEGAR LHE PROVIMENTO.”
(Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Tocantins – Processo administrativo n° 2011.0701.000114 –
DOETO de 03/06/2011. Pg. 38 e 39.)
Por outro lado entende-se que as empresas obrigadas a apresentar o ECD possuem prazo até maio do ano
subsequente seguindo a Instrução Normativa 1.774/2017, no qual obrigatoriamente submetem-se.
Isto porque não há como ter duas escriturações contábeis referentes ao mesmo período e seria
desarrazoado apresentar os Livros na Junta Comercial e depois no SPED – Sistema Público de
Escrituração Digital. Aliás, na prática não há como registrar em ambos.
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Diante disso alguns órgãos licitantes vem reconhecendo que o balanço das empresas obrigadas a
apresentar o ECD serão aceitos até maio do ano corrente, ou seja, a partir desta data deverão apresentar o
balanço do último exercício.
A Presidente de Comissão de Licitação Carmen Regina Linhares Pereira Resende em análise ao recurso
apresentado julgou que:
“08. Adentrando ao mérito, de fato, esta Comissão de Licitação reconhece que anunciou a inabilitação
dessa licitante de forma equivocada. Ao revisar a documentação apresentada ás fls. 159 a 163,
verificamos que se reporta ao exercício contábil financeiro encerrado em dezembro/2010, e
contrabalanceando com as orientações da instrução normativa da Receita Federal Brasileira nº 787/07,
vemos a necessidade de reformar nosso entendimento.
Instrução Normativa RFB nº 787, de 19 de novembro de 2007: “Art. 5º A ECD será transmitida
anualmente ao Sped até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao ano-calendário a que
se refira a escrituração”. (g.n)
09. Assim, tendo em vista que as orientações do art. 5º da IN RFB nº 787/07, e o fato de que a Sessão de
entrega dos envelopes de habilitação se realizou em data anterior à 30/jun/12, todas as documentações
referentes aos BP de 2010 apresentados pelas licitantes interessadas deveriam ter sido aceitos, uma vez
que o balanço de 2011 somente será exigido após o último dia útil do mês de junho de 2012.” (Decisão nº
55/1012 – Processo 50600.023827/2010-81, ref. Concorrência Pública nº 10/2012-00 – Ministério dos
Transporte)
Nota: A decisão supra é anterior à alteração da Instrução Normativa RBF nº 787/20017, eis que
inicialmente o prazo estabelecido era “até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte”, contudo
na data de 01 de dezembro de 2015 a Instrução normativa RFB nº 1.594 modificou o art. 5º, dando nova
redação, agora estabelecendo como prazo “até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte”.
A Egrégia Corte de Contas da União em análise realizada pelo Ministro Valmir Campelo discorreu no
sentido que há um prazo para as empresas obrigadas a apresentar o ECD e outros para as demais:
“Nos termos do art. 1.078 da Lei Federal 10.406/02 (Lei do Código Civil), o prazo para apresentação,
formalização e registro do balanço é até o quarto mês seguinte ao término do exercício, ou seja, o prazo
limite seria até o final de abril, nos termos transcritos a seguir:
(…)
No caso de empresas com regime tributário de lucro real, o prazo é até o final de junho, conforme
Instrução Normativa da Receita Federal 787/2007.” (Acórdão 2669/2013-Plenário, TC 008.674/2012-4,
relator Ministro Valmir Campelo, 02/10/2013.)
Nota: A decisão supra é anterior à alteração da Instrução Normativa RBF nº 787/2007, eis que
inicialmente o prazo estabelecido era “até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte”, contudo
na data de 01 de dezembro de 2015 a Instrução normativa RFB nº 1.594 modificou o art. 5º, dando nova
redação, agora estabelecendo como prazo “até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte”, o qual
foi mantido pela Instrução Normativa RBF nº  1.774/2017.
Concluímos:
A CPL mediante aos dispositivos legais conclui que, diante desta contenda, entendemos que para
salvaguardar o interesse dos licitantes perante as licitações públicas é prudente a realização de
esclarecimento junto à Administração para reconhecer o entendimento daquela entidade quanto ao prazo
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do balanço patrimonial das empresas obrigadas a apresenta o ECD. Ao cabo, frisa-se que as empresas
desobrigadas a apresentar o ECD, em regra as empresas optantes pelo Simples Nacional, o prazo é até
abril do ano subsequente.
Contudo melhor ainda é a apresentação do ECD ao SPED em data que antecede o mês de abril em
conformidade ao Código Civil, apesar da IN 1.774/2017 conceder prazo até maio. Desta forma não abre
margem para qualquer questionamento.
Claro está, portanto, que o art. 5º da IN 1.774/2017 trata do prazo (até o ultimo dia útil do mês de maio do
ano seguinte ao ano-calendário) para a transmissão do balanço, em meu entendimento, que já esteja
registrado na junta comercial, e não do registro dita mente.
Em diligencia a documentação desta transmissão mais especifica no Recibo de Entrega de Escrituração
Contábil Digital (sped) onde consta base legal, na qual, invoca os arts. 39, 39-A e 39-B da Lei
8.934/1994 com alteração da Lei Complementar nº 124/2014, a saber:

Lei nº 8.934 de 18 de Novembro de 1994
Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências.
SUBSEÇÃO II
Das Autenticações
Art. 39-A. A autenticação dos documentos de empresas de qualquer porte realizada por meio de sistemas
públicos eletrônicos dispensa qualquer outra. (Incluído pela Lei Complementar nº 1247, de 2014)
Art. 39-A. A autenticação dos documentos de empresas de qualquer porte realizada por meio de sistemas
públicos eletrônicos dispensa qualquer outra. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
Art. 39-B. A comprovação da autenticação de documentos e da autoria de que trata esta Lei poderá ser
realizada por meio eletrônico, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de
2014)

Verifica-se, pois, que a supracitada lei reporta-se a autenticação dos documentos e não do ato de se
registrar a documentação conforme é exigido por lei, creio eu que, a uma diferença entre autenticar e
registrar.
Outro ponto importante a ser observado:
Muitas Juntas Comerciais têm tido dificuldades para realizar de forma ágil a autenticação dos livros
digitais, ora por não se adaptaram a modernidade inerentes a este procedimento, ora pela grande demanda
a cargo das Juntas Comerciais.
A dificuldade em questão trouxe sérios problemas, principalmente para as empresas atuantes em
licitações públicas, uma vez que não conseguiam a autenticação em tempo hábil para participarem dos
certames.
Diante da situação prejudicial à Instrução Normativa 1.774/2017 estabeleceu que a autenticação dos livros
contábeis digitais far-se-á através do recibo de entrega emitido pelo SPED, a saber:
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Art. 6º A autenticação dos livros e documentos que integram a ECD das empresas mercantis e atividades
afins, subordinadas às normas gerais prescritas na Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, será
comprovada pelo recibo de entrega da ECD emitido pelo Sped, dispensada qualquer outra autenticação.
Filio-me ao entendimento que por falta de uma data conclusa e por falta da definição da termologia a ser
aplicado quanto às palavras “registro e transmissão” adotarei o entendimento da data até o ultimo útil do
mês de maio do ano-calendário subsequente.  

Claylton Aragão
Presidente CPL/CODHAB

NOTA TÉCNICA Nº 029/2018-DIPRO/CODHAB/DF
Brasília, 05 de Julho de 2018.

Referência: Concorrência nº 007/2018 – Execução de UBS – Parque do Riacho.
Assunto: Análise das Certidões de Acervo Técnico

Objetivo:
Análise das Certidões de Acervo Técnico (CAT), das empresas participantes da Concorrência nº 007/2018
– Execução de 01(uma) Unidade Básica de Saúde no Parque do Riacho.
b)         Análise:
            A análise foi realizada em função do solicitado no item 5.1.2 do Edital de Concorrência nº
007/2018 – Execução de 01(uma) Unidade Básica de Saúde, que versa:
”5.1.2 – Relativos à qualificação técnica:
5.1.2.1 – Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante apresentação de um ou mais
atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante relativos à
execução de acordo com o item 21 do Projeto Básico, anexo I deste Edital, estimadas nesta licitação,
referente à área de construção de Unidade Básica de Saúde (UBS).

Da Capitação Técnico-Operacional:1. 
As empresas COMBRASEN – Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia Ltda, GM Engenharia
Construções e Comércio Ltda, INFRA-ENGETH Infra Estrutura Construção e Comércio Ltda, Primecon
Construtora Ltda, RTZ Empreendimentos e Construções Eireli, SANECON Saneamento e Construção
Civil Eireli e Seta Construtora Ltda apresentaram as devidas Certidões de Acervo Técnico (CAT) dos
responsáveis técnicos e demonstraram capacidade técnico-operacional para execução dos serviços objeto
deste Projeto Básico.
Enquanto que a empresa Cosama Engenharia Eireli não apresentou a Anotação de Responsabilidade
Técnica dos serviços da CAT nº 631/2003 CREA-GO e a Vital Engenharia e Arquitetura Ltda apresentou
as Certidões de Acervo Técnico nº 0720130001286, nº 0720160001441, 0720180000331 e 1006/2012
CREA-DF em nome da A2 Gabiões Construções Ltda – EPP, portanto não atenderam o que é exigido no
item 5.1.2 do Edital da Concorrência nº 007/2018.
c)         Conclusão:
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     Após análise sobre o que é exigido no item nº 5.1.2 do Edital de Concorrência nº 007/2018 – Execução
de 01 Unidade Básica de Saúde, conclui-se que:

Empresas não classificadas por não atenderem o item nº 5.1.2 do Edital da Concorrência nº
007/2018:

1. 

Cosama Engenharia Eireli;
Vital Engenharia e Arquitetura Ltda.

Empresas classificadas por atenderem o item nº 5.1.2 do Edital da Concorrência nº 007/2018:1. 
COMBRASEN – Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia Ltda;
GM Engenharia Construções e Comércio Ltda;
INFRA-ENGETH Infra Estrutura Construção e Comércio Ltda;
Primecon Construtora Ltda;
RTZ Empreendimentos e Construções Eireli;
SANECON Saneamento e Construção Civil Eireli;
Seta Construtora Ltda.

Agostinho Tosto Neto
Assessor Sênior

GEPHAB/DIPRO/CODHAB
Conforme o resultado da analise da CPL e da DIPRO entendemos que as empresas aptas a continuar neste
certame são:

GM ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 01.000.050/0001-31;1. 
Analise ao balanço patrimonial data de registro 08 de maio de 2018,

INFRA ENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDACNPJ:
237.437/0001-79;

1. 

Analise ao balanço patrimonial data de registro 04 de maio de 2018,
PRIMECON CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 07.945.776/0001-23;1. 

Analise ao balanço patrimonial data de registro 02 de maio de 2018,
RTZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EP CNPJ: 11.382.760/0001-27;1. 

Analise ao balanço patrimonial data de registro 30 de abril de 2018,
SANECON SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP CNPJ: 07.561.334/0001-83;1. 

Analise ao balanço patrimonial data de registro 26 de abril de 2018,
SETA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 07.812.871/0001-59;1. 

Analise ao balanço patrimonial data de registro 09 de maio de 2018,
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COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA CNPJ:
06.043.260/0001-20;

1. 

Analise ao balanço patrimonial data de registro 03 de maio de 2018,
Claylton Aragão

Presidente CPL/CODHAB
Documento assinado eletronicamente por CLAYLTON FERREIRA ARAGÃO - Matr.0000940-7,
Assessor(a) Sênior, em 09/07/2018, às 09:29, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
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