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AO ilustríssimo, (A) SENHOR (A) PREGOEIRO DA; PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N. ° 017/2021
ATT. Sr. ®PregoeirÍD.

CASA DOS FOGOES LTDA, empresa de direito privado inscrita no
l|

CNPJ: 34.776.133/0001-76, com sua sede na Avenida Brasil, n.°.197, Sala 02,

Olho D'agua, São Luís/MA, e-mail: casadosfogoesl9@gniaiI.coni. por intermédio de

seu proprietéirio que ao final assina, vem a vossa senhoria apresentar seu

RECURSO em face lda decisão pela classificação da empresa LAR PARATY
LTDA, CNPJ: 02.131.413/0001-30, diante as irregularidades é de ilegalidades

existentes na presente licitação! pelas ás razoes de fatos e de direito
áduzidas: j ; '; 1,! '

1- SÍNTESE FÁTICA: \\ h\ '
A requerente participou da licitação Pregão -Eletrônico -n°

17/2021 que tipha por objeto o registro de preços iDara_aquisição., de

materiais e artigos esportivos,' conforme especificações', contidas rio
í i • il'-"-''

instrumento convocatono. \ = ' " - f j J '
' i L- "" ihí'-"' .•

Esta Comissão declarou a Empresa LAR PARATY LTDA, como vencedora
'I '

dos ! itens

2,3,4,8,9,10,11,12,13,1^,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,32,41,42,43,45,46 e
47, sendo que esta decisão carece que seja reformada, eis que foi

prolatada em desarmonia o que determina a nossa legislação.

Ocorre' que durante a sessão pública ocorreram ilegalidades

que motivaram a; necessidade de apresentação do presente recurso

administrativo, conforme argumentos de fatos e | direito abaixo

relacionados. 1

2-DA VERDADE DOS FATOS:

Ilustre Senhor julgador, data máxima vénia, a Recorrente passará a

É
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demonstrar que a r. decisão ocorreuem um grande equívoco em declarar a empresa LAR

PARATY LTDA, haja vista que a empresa não atendeu todas as exigências

estabelecidas nos'itens 9.8.8 e 9.10 do Edital.
I

No caso em tela, nobre julgador, a empresa acima descrita apresentou

seu balanço patrirrioni^ em desconformidade com oedital, com 'aüséncia de suas
NOTAS EXPLICATIVAS anexadas ao mesmo e principalmente devidamente

' 'I Iautenticadas na junta comercial da sede ou domicilio da empresa, 'o que fere de morte

os comandos normativos da Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) e a

Interpretação Técnica Geral (ITG).

2 • DO DIREITO:
:| I

Entretanto, a despeito da declaração comovencedora, vale constar sobre o

direito a recurso e seu respectivo prazo, assim como vale aludirque, de tal decisão é cabível

o presente recurso, em garantia aos princípios do devido processo legal, contraditório e
' !i " í . I

ampla defesa, de aplicação indiscutívelinó feito administrativo. E não podemos deixar
I j • • , t f ii, " • -- -.

passar também que, além da previsão contida art. 109, da 8.666/93, é assegurado

atodos os litigantes eem todos os processos adnlinistrativos odireitoiáoirécúrso, Cpnsomíte
dispõe o art. 5®, inciso .V, da Constituição Federal de 1988, veja: :í.

I iii

JArt.5'.{.4j . _ e "o
- LV • aos titigánies, 'èmprocesso jwiicial òu]adminisÍratiw, 'e^^ãos

acusados ém geral sãoãsseguraioso 'cóhtráditóHõ~e ampladefesa, c»m
os meios e recursosa ela inerentes; ' (Original sem grifo). •

AConstituição Federal}prevê, no seu art. 37, X^jija contratação de

obras, serviços, compras e alienações mediante a observação do princípio da

isonomia, asseguranllo a todos os concorrentes a igualdade de condições. A
obrigatoriedade da aplicação do principio é reiterada no art. 3°,da lei 8.666/93.

1 '
O princípio da isonomia pode ser considerado como um

i
instrumento regulador das normas, para que todos os ' destinatários de

determinada lei recebam tratamento parificado.

Todos os dispositivos da lei de licitações ou regulamentação de um

específico processo licitatório devem ser interpretados à luz do princípio da

isonomia o qual, não objetiva a proibição completa de qualquer diferenciação

entre os candidatos, pois essa irá ocorrer naturalmente com a seleção da proposta
'i '

mais vantajosa à adininistração pública. Sua verdadeira aplicação é a vedação de
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qualquer discriminação arbitrária, que gere desvalia de proposta em proveito ou

detrimento de alguém, jresultado esse de interferências pessoais injustificadas de
algum ocupante de cargo público.

Assim, é obrigação da administração pública não somente buscar a

proposta mais vantajosa, mas também, demonstrar que concedeu a todos os

concorrentes aptos a mesma oportunidade.

Cabe' salientar que apesar da característica de essencialidade da

isonomia, ela não pode ser exacerbada, mitigando busca da proposta mais
i 'vantajosa, assim nãp( é cabível que um defeito irrelevante ou perfeitamente

sanável exclua uma possível melhor proposta, mesmo por que essa exclusão gera

além da ofensa ao princípio da "vantajosidade", uma ofensa ao.próprio princípio
i|

da isonomia quando se retira da concorrência um candidato perfeitamente apto.

A isonomia deve ser pilar.de todo o processo licitatório tanto durante

o.áto convocatório; qúe é.aberto.,a todòs; déntrè os.qums serão selecionados os
1 !| • {[ jrj . .

que se enquadram nas características necessárias, exceto aqueles quê por ato
; 1 . Irv • : —•- '

anterior estejam impossibilitados de participar, e na fase seguinte,' do processo,
' i • !i Ir 1 _ J i

sendo que o julgtoento das propostas deve ser feito baseado nos .critérios

objetivos-delimitados no ato-çpnvocatórioj sern qualquer influência-su^etiva) ou
í , , -5 ' i- 'i /- ' '.'"i» í '. ^t'- .1 .^5(—•\

preferência dos julgadores também nessa fase.
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Com 'efei
< i

administrativa pode se,

meios de reexame inteino em face de ato ou decisãoadmlnistrativa que lhe tenha sido

desfavorável, o qual será julgado pela autoridade hierarquicamente superior àquela

prolatora de ato/decisão recorrido (a) pertencente ao mesmo órgão ou entidade.

Ademais, consoante o princípio da autotutela administrativa, a

Administração Públicapode rever seus próprios atos, quando ilegais, inconvenientes ou

inoportunos. De modo a reforçar esta prerrogativa, o STF editou a súmula n® 473,

estabelecendo que:

Súmula 473: A administração pode anular seus próprios atos,
quando eivados de vidos que os tornam ilegais, porque
déles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apredação
judicial.

:o, o licitante du contratado que se sentir lesado por decisão

valer de recurso administrativo lato sensu, utilizando-se de

m
IS]
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Portanto, ,é cabível a interposição de recurso administrativo em face da

decisão que declarou como vencedora dos itens a empresa LAR PARATY LTDA.
' 'I I

Pelo exposto, vale lembrar também que a autoridade poderá atribuir efeito

suspensivo ao recurso, uma vez que a r. decisão trará grave consequêricias à Recorrente.

Tendo isto por base, se faz necessário que seja concedido o efeito suspensivo ao presente

recurso, nos precisos termos do art. 109, § 2°, da Lei 8.666/93. i

Outro ponto obrigatório é a necessidade do registro nos

órgãos competentes| dos Documentos Contábeis, independentemente do

porte da empresa, conforme Código Civil artigo 1.181 e ITG 2.000 (RI).

Vejamos o que a diz ITG 1.000 (Modelo ; Contábil para

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte): '

Demonstrações Contábeis Obrigatórias, conforme item 26.
• Balanço Patrimonial
• Demonstração dp Resultado do Exercício
• Nota E^licaiivà" -
Demonstrações Coríitábeis Facultativas, conforme item 27.
•Demonstração dos Fluxos de Caixa !| jlj * " .
• Demonstração do Resultado Abrangente ' ''í
• Demonstração das Mutações do Patrimõhió Liqüido
3.17 O conjunto completo de dern.onstráçõek.contábeis,da
entidade.deve incluir, todas às seguintes'.'deTnonsè'àçõês: y
(a) balanço patrimonial aó final do período;

'•;;(b) demons^ação doresultgdo, do.período de.divulgqç^;ç;^
(à) dèmónsd^^ãoido resultado 'abrangente 'ào período' de
divulgação. Ademõnsiràçãb do resultc^o'abrqngentepode
ser apresentada'em quadro demonstrativo próprio ou
dentro das mutações dopatnrnônio líquido: A. demonstração
do resultado abrangente, quando apresentada
separadamente, começa com o resultado do período e se
completa com os itens dos outros resultados abrangentes;
(d) demonstração das mutações do patriiríônio líquido para
o período de divulgação;
(e) demonstração dos fluxos de caixaipara o período de
divulgação; !
(f) notas e^qylicativas, compreendendo o resumo das
políticas contábeis significativas e outras informações
explanatórias. 1

Esta afirmação não se baseia somente na, jurisprudência,
I

mas também na própria previsão do edital:
9.10.1.1. 'I Sei3o considefados sceltoi como na forma da lei obalanço patrimonial edemonstrações
contábeis assim apresentados; PubUcados em Diário Ofidalou Publ^dos em]orrtal de grande drculaçáo ou
Por cõpia do Uvro Diário, devidamente autenücado na Junta Comercial da sede ou domiotio da empresa, na
forma dalnstru'ç3o Normativa nS 11, de OS dedezembro de2013, doDepartamento deRegistro Empresarial e
Integração • DREl. acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Uvro
Diário, devidamente registrados naJunta Comerciai dasede oudomJoTio dallcitante, conforme disposto nos
artigos 1.180, Parágrafo Único. I.IBI, Parágrafo Único e1.1E4, S2e da lei 10.406/2002; j

Tendo isto em vista nobre julgador,não restam duvidas que a presente
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empresa descumpriu o item 9.10.2.1 do edital, as normas que regem a formulação do

BALANÇO PATRIMONIAl, devendo ser desclassificada e declarada inabilitada nos
l| ;

itens vencidos pela mesma.
(

Outro irregularidade constatada no caso em tela, se baseia no que

determina oitem O.S.J, vejamos;ij
9.8.8. Certídlo Simplificada cj Especifica expedida peia junta comerciai, acompanhada da certidão de inteiro
teor. !|
Auma análise mais aprofundada na documentação da empresa LAR

PARATY LTDA, foi observado que a mesma não anexou todas as alterações e registros

apresentados na sua certidão especifica, na ausência de todas as suas' alterações deveria
'I I

ser apresentada a certidão de inteiro teor, porém possui dois registros de alterações que

não foram solicitadas a'pertidão de inteiro teor emuito menos anexada aoriginal nos
documentos de habilitação, vejamos quais; '

Rubrica

002 270706 ACTEflACAO DEDAOOSfÈXCÊTO NOMEcL.-yV 10rtK/20>2kiteA^r.--«i=«...<'AlJEflACAO DE

i[ ti •• • , •
. l'lri^5='"'>; ALTEHÁCA0 DE DADOS (EXCETO NOME

L-íT 'lC--; '.'empresariau'
002 273052

I * i M

. . Baseado nas alegações acima se faz necessário demonstrar as mensagens
i i ' !Iti' "1

do pregoeiro no chat,para que não apresente razões destintas ou tratamento diferenciado

paraâl^ns licitantes, sendo:asim.nao ferindo ooprincipio daiso"nomi4";apIicando'a-mesihp
- . I' l| , - A - 1'Íí. 1-

tratamento e decisaojpara todas as concorrentes. ^
Prequelfo - n/0í/;Q25 n2S;54

SobroaalsgaçôododoeumoniaçaodàomprosaCASAOOSFOOOESLTOA.acalòòlustiricatNxjdpreprefloniànte^úmavozquaacGilldOoffidglda
temo^Jet(vojdftd»monslrar Iodos os ro^Tatrós doomprvBona Junla Còrnorckil, no easoespecíneo,essaadmliVstrqçaoo exige coma firiàlldado'
devernTcarGès}st6nc!ade s6cfos emcomum nasemprasaspadlcrpanles, através daanúUáedóájcontralos sociais oluaiseanligos,objetivando
evitar umpqsstvel conlulodoonerosas. Nocasodo entrosaCASA DOS F090cSLTpA,ari«smà'àprosontouacertiddoospecjTca com todos as

. oiteraçdes redístrodaseancmjtodos os documentos que constam na rolérida certidão/possibilitando ontãoo análise por partedessepiegoéfro.oodenomeuver.alendendoanecesBtdade. ' jlj «jj ' • '

Tendo isto em vista nobre julgador,não restam duvidas que a presente

empresa descumpriu o item 9.18 do edital, e no caso especifico difiicultou a
I ;

administração de verificar a existência de socios em comuns nas empresas

participantes,devido a ausência de todas suas alterações ou certidão de interior teor,

devendo ser desclassificada e declarada inabilitada nos itens vencidos pela mesma.

3- DOS REQUERIMENTOS:

Pelo acima exposto, requer-se que seja conhecido o presente recurso

e, ao final, julgandoprovido, com fundamento nas razões precedentemente aduzidas.
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com efeito SUSPENSIVO para que sejaanulada a decisào em apreçoi na parte atacada
'1

neste, declarando-se a empresa LAR PARATY LTDA, CNPJ: 02.131.413/0001-30,
i|

inabilitada para prosseguir no pleito^ em consonância com os princípios acima,

notadamente, por qne estão de inteira JUSTIÇAI

Outrossiml lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de
Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada de isso não ocorrer, faça

1

este subir, devidamente informado à autoridade superior, em conformidade com o §

4®, do art. 109, da Lei n. ®8.666/93, observando-se ainda odisposto no § 3® do

í-

mesmo artigo.

É

Nestes termos,
I

Pede deferimento.

São Luís (MA), 21 de Setembro de 2021.

rm/- \/i mi r AM-p>\r - 'i Assinado deforma digital pdrERiCERICyURI SANTOS J;^iiri «nt™ . |
i !l

COS1A:05161.;
Dados: 2021.09.21 13:15:29 -03'00',

CASA DOS FOGOBS-LTDA

Cnpj:34.776.133^0001/76
Eric YúH Sáhtòs^^osta-Sódo Administrador^

CPF:ÓS1.616.953Ò7

1<|

I

1 - -I

' 1
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COMUNICADO

NOTA EXPLICATIVA

OConselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal (CRCDF) no uso de suas
prerrogativas como entidade fiscalizadora do exercício da profissão contábil vêm
apúblico informar que ájpartir mês de janeiro de 2020, iniciará quando da apre

sentação eelaboração das Demonstrações Contábeis, em especial aobrigatoriedade
de elaboração das Notasj Explicativas, previstas nos princípios estabelecidos pela

Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) ea Interpretação Técnica Geral (ITG).
i
||

Este informativo tem sua função orientativa e busca garantir aexecução de serviços
comtotal observância dosj preceitos éticos dos parâmetros éticos edas normas con
tábeis; diminuir as infrações cometidas e proporcionar que os profissionais fixem

honorários de forma justa e compatível com suas responsabilidades.
I

I

Outro ponto obrigatório:|é anecessidade do registro nos órgãos competentes dos
Documentos Contábeis, independentemente do porte da empresa, conforme

Código Civil artigo 1.181 e ITG 2.000 (RI).'
'i

Convictos de sua colaboração no atendimento ao solicitado, pedimos sua especial
atenção quanto io recebimento da mensagem eletrônica (e-mail).

CONSELHO REGIONAL DECOMTABIUDADE
DO DlSTPrrO FEDER>U.
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ITG 1.000 (Modelo Contábil paraMIcroempresa e Empresa de Pequeno t^orte)

Demonstrações Contábeis Obrigatórias,iconforme item 26.
Balanço Patrimonial i
Demonstração do Resultado doiExerdcio
Nota Explicativa |

Demonstrações Contábeis Facultativas, çonforme item 27.
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Demonstração do Resultado Abrangente
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

h

Conforme item 39 omínimo que as Notas Explicativas devem incluir:

(a) declaração explícita enão reservada] de conformidade com esta Interpretação;
(b) descrição resumida das operações dá entidade esuas principais atividades;
(c) referência às principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis;
(d) descrição resumida das políticas contábeis significativas utilizadas pela entidade; (e) descrição resumida de contingên
cias passivas, quando houver; e
(f) qualquer outra Informação relevante para aadequada compreensão das demonstrações contábeis.

ii
NBCTG1000 (RI)!!- (Modelo Contábil para Pequenas e Médias Empresas)

3,17 Oconjunto completo de demonstrações contábeis da entidade deve incluir todas as seguintes demonstrações:

uhficcí

(a) balanço patrimonial ao final do,período;
(b) demonstração do resultado do período de divulgação;
(c) demonstração do resultado abrangente do período de divulgação. Ademonstração do resultado abrangente pode ser
apresentada em quadro demonstrativo| próprio ou dentro das mutações do patrimônio liqüido. Ademonstração do resulta
do abrangente, quando apresentada separadamente, começa com oresultado do período ese completa com os itens dos
outros resultados abrangentes; ];
(d) demonstração das mutações do patrimônio líquido para operíodo de divulgação;
(e) demonstração dos fluxos de caixa para operíodo de divulgação;
(f) notas explicativas, compreendendo oresumo das políticas contábeis significativas eoutras informações explanatórias.

I

8.2 As notas explicativas devem: j,

(a) apresentar informações acerca das ,bases de elaboração das demonstrações contábeis edas práticas contábeis específi-

CONSELHO REGION^ DECOhíTABIUDADE
DO DlSTTRrrO FEDERAL



cas utilizadas, deacordo com os itens 8.5 a 8.7;

(b) divuigar as informações exigidas porjcsta Norma que não tenham sido apresentadas ern outras partes das demonstra
ções contábeis; e :
(c) prover informações que não tenham sido apresentadas em outras partes das demonstrações contábeis, mas que sejam
relevantes para compreendê-las.

8.3 Aentidade deve, tanto quanto seja praticável, apresentar as notas explicativas de forma sistemática. Aentidade deve
indicar em cada item das demonstrações contábeis a referência com a respectiva informação nas notas explicativas.

8.4 Aentidade normalmente apresenta as notas explicativas na seguinte ordem;

FOLHA n

Kubiic^

(a) declaração de que as demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade coni esta Norma (ver item 3.3);
(b) resumo das principais práticas contábeis utilizadas (ver item 8.5);
(c) informações de auxílio aos itens apresentados nas demonstrações contábeis, na ordem em que cada demonstração é
apresentada, e na ordem em que cada conta é apresentada na demonstração; e i
(d) quaisquer outras divulgações.

Divulgação das práticas contábeis.

8.5 Aentidade deve divulgar no resumo das principais práticas contábeis:
(a) a base de mensuração utilizada na elaboração das demonstrações contábeis;
(b) asoutras práticas contábeis utilizadas que sejam relevantes para acompreensão das demonstrações contábeis.

informação sobrejulgamento

8.6 Aentidade deve divuigar, no resumo das principais práticas contábeis ou em outras notas explicativas, os julgamentos,
separadamente daqueles envolvendo estimativas (ver item 8.7), que aadministração utilizou no processo de aplicação
das práticas contábeis da entidade eque possuem efeito mais significativo nos valores reconhecidos nas demonstrações
contábeis.

Informação sobre as principais fontes de incerteza das estimativas

8.7 Aentidade deve divuigar, nas notas explicativas, informações sobre os principais pressupostos relativos ao futuro, e
outras fontes importantes de incerteza das estimativas na data de divulgação, que tenharn risco significativo de provocar
modificação material nos valores contabilizados de ativos epassivos durante opróximo exercício financeiro. Com respeito a
esses ativos epassivos, as notas explicativas devem incluir detalhes sobre:
(a) sua natureza; e

(b) seus valores contabilizados ao fina do período de divulgação.

CONSELHO REGIONAL DECOMTABIUDADE
DO DlSTRrTO FEDERAL



NBCTG 26(Empresas em geral]

10.0 conjunto completo de demonstrações contábeis inclui:

I •

(a) balanço patrimonial ao final do período;
(b) demonstração do resultado do período; i
(ba) demonstração do resultado abrangente do período;
(c) demonstração das mutações do patrimônio líquido do período;
(d) demonstração dos fluxos de caixa do' período;
(da) demonstração do valor adicionadolçio período, conforme NBCTG 09 - Demonstração dl) Valor Adicionado, se exigido
legalmente ou por algum órgão regulador ou mesmo se apresentada voluntariamente; j '
(e) notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas eoutras informações elucidativas;
(ea) informações comparativas com operíodo anterior, conforme especificado nos itens 38 e38A;

Estrutura 112. As notas explicativas devem:

(a) apresentar informação acerca da base para aelaboração das demonstrações contábeis edas políticas contábeis especí
ficas utilizadas de acordo com os itens117a 124; :

(b) divulgar ainformação requerida pelas normas, interpretações ecomunicados técnicos que não tenha sido apresentada
nas demonstrações contábeis; e 'I •
(c) prover informação adicional que não tenha sido apresentada nas demonstrações contábeis, mas que seja relevante para
sua compreensão.

Obs: ANBCTG 26 segue do item 112 aò 138, cujo rigor das observação da norma depende'da relevância edo porte da
empresa.

ÍT j 2.002 (Entidades Semfins Lucrativos)

Demonstrações Contábeis Obrigatórias! conforme item 22.

Balanço Patrimonial
Demonstração do Resultado dp Exercício
Demonstração da Mutação dq
Demonstração do Fluxo de Ca
Nota Explicativa i

Patrimônio Líquido
xa

27. As demonstrações contábeis devem ser complementadas por notas explicativas que contenham, pelo menos, as
seguintes informações: '
(a) contexto operacional da entidade,jincluindo anatureza social eeconômica eos objetivos sociais;
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(b) os critérios de apuração da receita eda despesa, especialmente com gratuidade, doação,'subvenção, contribuição e
aplicação de recursos; ;Í
(c) relação dos tributos objeto de renúncia fiscal;
(d) as subvenções recebidas pela entidade, aaplicação dos recursos eas responsabilidades decorrentes dessas subvenções;
(e) 05 recursos de aplicação restrita e as responsabilidades decorrentes de tais recursos;
(f) os recursos sujeitos a restrição ou vinculação por parte do doador; i
(g) eventos subsequentes àdata do encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a
situação financeira eos resultados futuros da entidade;
(h) as taxas de juros, as datas de vencimento eas garantias das obrigações em iongo prazo;,'
(!) informações sobre os seguros contratados; 1
(j) aentidade educacional de ensino suj^erior deve evidenciar aadequação da receita com adespesa de pessoal, segundo
parâmetros estabelecidos pela Lei das Diretrizes e Bases da Educação esua regulamentação;
(k) os critérios e procedimentos do registro contábil de depreciação, amortização eexaustão do ativo imobilizado, devendo
ser observado a obrigatoriedade do reconhecimento com base em estimativa de sua vida útil;
(I) segregar os atendimentos com recursos próprios dos demais atendimentos realizados pela entidade;
(m) todas as gratuidades praticadas devem ser registradas de forma segregada, destacando aquelas que devem ser utiliza
das na prestação de contas nos órgãos governamentais, apresentando dados quantitativos,'ou seja, valores dos benefícios,
número de atendidos, número de atendimentos, número de bolsistas com valores e percentuais representativos;
(n) a entidade deve demonstrar, comparativamente, ocusto e ovalor reconhecido quando este valor não cobrir os custos
dos serviços prestados.

I

ITG 2003 (RI) - Entidade Desportiva

Demonstrações Contábeis Obrigatórias) conforme item 16.

Balanço Patrimonial
Demonstração do Resultado dó Exercício
Demonstração da Mutação do'Patrimônio Líquido
Demonstração do Fluxo de Caixa
Nota Explicativa

17. As notas explicativas, além das exií
ções:

idas nas Normas Brasileiras de Contabilidade, devem conter as seguintes informa-

(a) gastos com aformação de atletas, registrados no ativo intangível eovalor amortizado constante do resultado do
período;
(b) composição dos direitos sobre os a' letas, registrados no ativo intangívei, segregados oiyalor do gasto do da amortiza
ção; :
(c) receitas auferidas por atividade; •
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(d) ototal de atletas vinculados àentidade na data base das demonstrações contábeis, cnntpmplandn nppfehtíial dp
direito econômico individual ou por categoria ou a Inexistência dedireito econômico;
(e) valores de direitos eobrigações com entidades estrangeiras;
(f) direitos e obrigações contratuais não passíveis de registro contábil em relação à atividade desportiva;
(g) contingências ativas epassivas de najureza tributária, previdenciária, trabalhista, cível eassemelhadas, de acordo com
a NBCTG 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes; e
(h) seguros contratados para os atietas profissionais epara os demais ativos da entidade.

Demonstração Contábil

B.P.

d.r;

D.LP.A.

d:m.p.l

D.F.C.

N.E.

i!

?

MEeEPPIT jIOOO

rio

Faculta

Facilita

Faculta

iva

iva

iva

iva

Facultativa

Quadro Resumo

PME's NBCTG 1000

Obrigatório .
i

Obrigatório ou DLPA,
Facultativa j

{Obrigatório jcsubstituir ã DRA ouDMPL)

Obrigatória OU DLPA
Obrigatório

Facultativa

Resumo das principais informações relevantes da Nota Explicativa

Regra Geraj^

Obrigatório;Faculta||àj''̂
Obrigatório,

Facultativa!
: tL'J

S.A. de Capital Aberto
f

: Obrigatório

Facultativa

Obrigatório
Obrigatório
Obrigatório

1) Contexto operacional. |
2) Declaração de que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade corn as normas de contabilidade e
resumo das principais práticas contábeis adotadas no Brasil.
3) Apresentação das Notas Explicativas na ordem em que cada conta éapresentada nas Demonstrações Contábeis.
4) Informação sobre aforma de tributação da empresa.
5) Informações sobre Provisões, Ativosje Passivos Contingentes.
6) Informações sobre julgamentos da administração quanto acontinuidade dos negócios.
7) Estoques (critério de avaliação, categorias de estoques, menção ao teste de recuperabilidade.
8) Imobilizado (método de cálculo da clepreciação, vidas úteis e/ou taxas aplicadas, valor contábil bruto edepreciação
acumulada, menção quanto aavaliação ao valor justo...).
9) Leasing financeiro (classificação como imobilizado, menção quanto as datas de início efim, n° contrato, objeto).
10) Intangível (método da cálculo da amortização, vidas úteis e/ou taxas aplicadas, valor contábil bruto eamortização
acumulada...). '1
11) Informações sobre empréstimos e/ou financiamentos.
12) Informações sobre composição do capital social.
13) Menção quanto aeventos subsequentes.
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