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Objeto: Contratação de Serviços de auditoria independente das Demonstrações 

Financeiras a findar em 31 de dezembro de 2016. Estes serviços deverão ser 

executados segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade, expedidas pelo 

Conselho Federal de Contabilidade em conformidade com as Leis nº 6.404/76, e 

11.638/07, bem como as instruções, normas e procedimentos, inclusive com os 

novos pronunciamentos contábeis em vigor, em conformidade com o Anexo 2 – 

Termo de Referência.  

 

Assunto: Esclarecimento  

 

Prezados Senhores, 

 

Serve o presente para dar conhecimento a todos os interessados o seguinte 

esclarecimento no edital, conforme item 3 do Edital: 

 

Esclarecimento 1: 

 

Estando a empresa no Simples Nacional, dessa forma, enquadradas nas exceções 

de obrigatoriedade de entrega da ECD para empresas tributadas pelo Simples 

Nacional, portanto fora do sistema SPED. O registro do DIARIO em CARTORIO 

(Empresa de Sociedade Simples), atende sem restrições o que solicitado neste 

ITEM? 

 

Resposta: As demonstrações deverão ser apresentadas em obediência ao 

disposto no item 7.3.4.1 do edital, colacionado abaixo: 

“(...) apresentados na forma a seguir, conforme o caso:  

a) Sociedades Empresárias: Acompanhado de cópia dos termos de abertura e 

de encerramento do Livro Diário, autenticado pela Junta Comercial do domicílio 

ou sede do licitante. 

b) Sociedade por Ações: Publicação no Diário Oficial da União ou do Estado ou 

do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede do licitante, e 

em jornal de grande circulação, editado na localidade em que está situada a sede 

do licitante, conforme o caput do art. 289 e o parágrafo 5° da Lei n° 6.404/76 e 

comprovação de autenticação pelo Órgão do Registro do Comércio do domicílio 

ou sede do licitante; 

c) Sociedades Simples: Acompanhado de cópia dos termos de abertura e de 

encerramento do Livro Diário, registrado no Cartório de Registro Civíl das Pessoas 

Jurídicas; 



 
TOMADA DE PREÇOS  Nº 001/2016 

CIRCULAR Nº 002 

______________________________________ 

Página 2 de 2 

d) Cópia do(s) Termo(s) de Autenticação, Termo de Abertura, Termo de 

Encerramento e das Demonstrações Contábeis transcritas do Livro Diário 

entregue via Sistema Público de Escrituração Digital - SPED.”  

 

  

João Pessoa/PB, 18 de maio de 2016.                              

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Fabíola Gomes dos Santos 

Presidente da Comissão de Licitação 


