
Verifiquei no sistema de licitação, que no dia 27/05/2020 foi efetuado 

minha desclassificação pelo não atendimento aos itens 8.2.2.9.3 e 8.2.2.9.4 do 

edital em questão. 

 

Primeiramente gostaria de reforçar que todos documentos citados nesse 

e-mail estão em anexo para serem consultados. 

 

Motivado por essa desclassificação, gostaria de justificar e corrigir a falha 

na informação apresentada no documento de nome "8-2-2-9-1-Balanço 

Patrimonial.pdf" enviado dia 19/05/2020, data limite para envio da carta proposta 

e todos documentos solicitados no edital. 

 

Por uma desatenção do meu contador o mesmo não atualizou em seu 

sistema o CAPITAL SOCIAL da empresa, que no contrato social anterior (veja 

anexo "Contrato Social Consolidado 12-01-2017.pdf") era de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais). 

 

Com esse valor do CAPITAL SOCIAL desatualizado no sistema do 

contador, o mesmo gerou um balanço patrimonial com valor de PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO negativo em R$ 41.065,97. 

 

Porém, como pode ser comprovado no ÚLTIMO CONTRATO SOCIAL 

que lhes foi enviado dia 19/05/2020 no anexo de nome: "8-2-1- Última Alteração 

Contrato Social Consolidado 12-09-2019.pdf". O CAPITAL SOCIAL CORRETO 

da minha empresa é de R$99.800,00. O que resulta em um PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO positivo de R$ 48.734,03 (como pode ser visto no anexo:"8-2-2-9-1-

Balanço Patrimonial CORRIGIDO.pdf"), superando assim os 10% exigidos do 

valor da proposta. 

 

Como é de fácil comprovação o erro ocorrido, solicito a V. Sas. a 

reconsideração do item 8.2.2.9.4 do edital em questão. Envio em anexo o 

documento "8-2-2-9-1-Balanço Patrimonial CORRIGIDO.pdf" que foi registrado 

na junta comercial em 21/05/2020. Nesse documento fica comprovado que 



minha empresa possui um PATRIMÔNIO LÍQUIDO de R$ 48.734,03 positivo, 

valor este superior a 10% do valor total da carta proposta. 

 

Sem mais gostaria de inteirar a legitimidade das informações constantes 

nesse e-mail, apresentando uma declaração do meu contador justificando o seu 

erro. (veja anexo: "Declaração Justificativa Contabilidade.pdf") 

 

Certo da compreensão de Vossa Senhoria, agradeço por poder participar 

dessa licitação. 

 

Lucas. 
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