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ESCLARECIMENTO 4 
 

PROCESSO Nº 039/2017 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2018 

 
OBJETO: Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro para cobertura de 

bens próprios e de Terceiros. 

 

 
Segue respostas dos pedidos de esclarecimentos encaminhados por e-mail por licitantes. 

Os questionamentos foram respondidos pela área demandante e remetidos à SELIC – Setor 

de Licitação para publicação, a última pergunta foi respondida pelo Setor de Elaboração de 

Planilhas da CEAGESP. 

 

 

Pergunta 1 -  Uma Sociedade Anônima deve, conforme a lei 6.404/76, publicar suas 
demonstrações financeiras em jornal de grande circulação, conforme seu art. 289, e assiná-
los da forma que trata o § 4º do art. 177, que atendem aos itens 5.2.4, “d.1” e “d.5” do edital, 
desde que a licitante apresente seu demonstrativo financeiro por fotocópia registrada ou 
autenticada na Junta Comercial. 

 “Art. 289: As publicações ordenadas pela presente Lei serão feitas no órgão oficial 
da União ou do Estado ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a 
sede da companhia, e em outro jornal de grande circulação editado na localidade em que 
está situada a sede da companhia.” 

 “Art. 177, § 4º: As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e por 
contabilistas legalmente habilitados.” 

             Dessa forma, ficará a licitante dispensada da apresentação da Escrituração Contábil 
Digital - ECD - do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED - da Receita Federal do 
Brasil, com apresentação das cópias dos Termos de Abertura e Encerramento. Estamos 
corretos neste entendimento? 

 
 
Resposta 1: Com relação ao questionamento, esclarecemos à licitante que devem ser 
obedecidas as regras estabelecidas no edital. 
 
Serão aceitos o balanço patrimonial e demonstrações contábeis descritos no item "d", 
subitens e "e". 
 
As sociedades regidas pela Lei Federal nº 6.404/76 poderão apresentar as demonstrações 
em papel conforme item 5.2.4.d.1, " d.1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade 
anônima): por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial;", ou as enviadas ao 
SPED e assinados de forma eletrônica, conforme item 5.2.4.d.5 "d.5) o balanço patrimonial 
e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro 
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade ou 
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parte da Escrituração Contábil Digital - ECD - do Sistema Público de Escrituração Digital - 
SPED - da Receita Federal do Brasil, com apresentação das cópias dos Termos de Abertura 
e Encerramento. "  
 
Nos dois casos, devem constar os termos de abertura e de encerramento. 
 
 

Pergunta 2 -  Precisamos da resposta com os detalhes do sinistro ocorrido em 
02/10/2017 (valor avisado, bem sinistrado, causa e demais detalhes pertinentes). Esse 
ponto é essencial para subscrição e precificação do risco e gostaríamos de entender 
o porque não foi disponibilizado tal informação quando solicitado.  

 
 
Resposta 2:  Em resposta a solicitação anexa temos a informar o que segue: 
 
- Prejuízo estimado = R$ 283.000,00; 
- Bem Sinistrado: Galpão ( Estrutura metálica de 14.400 quilos); 
- Causa: Vendaval; 
- O sinistro foi comunicado anteriormente, tanto é, que está sendo solicitado 
esclarecimentos detalhados 
 
 
 
 
 
 
SP, 25/04/2018.  
 
 
 
 
Maria Valdirene R.S.Carlos 
Pregoeira 


