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Ana Elisa de Oliveira Falqueto

De: Ana Elisa de Oliveira Falqueto
Enviado em: quarta-feira, 23 de outubro de 2019 08:21
Para: Rosemeire Aparecida Bittencourt Sampaio
Cc: Mauro Roberto Pacheco de Lima; Jose Antonio Pessoa Neto; Carlos Augusto 

Rigo Motta; Patricia Mendoza Cidade Innecco; Alexandre Ramos Verissimo; 
Joelson da Mota; Elismar Goncalves Lopes

Assunto: RES: Diligência - Licitação Eletrônica n. 121/LALI-3/SEDE/2019

Bom dia, Rose! 
 
Nos preocupamos porque a empresa, ainda que recentemente constituída, realizou substancial transferência de valores 
de seu passivo para seu patrimônio líquido, a titulo de lucros acumulados. Essa transferência lhe permitiu elevar seus 
índices de solvência, liquidez geral e liquidez corrente utilizados para fins de qualificação econômico-financeira na 
licitação, o que trouxe estranheza sobre a validade dessas movimentações. Como não foram identificadas razões 
evidentes de irregularidades, ainda que a análise não tenha se exaurido, entendemos que são suficientes para aceitar as 
demonstrações, até mesmo por não ser nossa função a auditoria de balanços.  
 
Dessa forma, agradeço imensamente seu apoio e de sua equipe. 
 
Atenciosamente, 
 
 

 
ANA ELISA DE OLIVEIRA FALQUETO 
Assistente 
Superintendência de Serviços Administrativos - DSSA 
ana_falqueto.br@infraero.gov.br • (61) 3312-3086 

 

 

 
 

De: Rosemeire Aparecida Bittencourt Sampaio  
Enviada em: terça-feira, 22 de outubro de 2019 19:28 
Para: Ana Elisa de Oliveira Falqueto <ana_falqueto.br@infraero.gov.br> 
Cc: Mauro Roberto Pacheco de Lima <mauro_roberto@infraero.gov.br>; Jose Antonio Pessoa Neto 
<joseantonioneto@infraero.gov.br>; Carlos Augusto Rigo Motta <crigo@infraero.gov.br>; Patricia Mendoza Cidade 
Innecco <patriciacidade@infraero.gov.br>; Alexandre Ramos Verissimo <alexandre_verissimo@infraero.gov.br>; 
Joelson da Mota <jmota@infraero.gov.br>; Elismar Goncalves Lopes <elopes@infraero.gov.br> 
Assunto: ENC: Diligência - Licitação Eletrônica n. 121/LALI-3/SEDE/2019 
 
Boa tarde Prezada Ana Elisa,  
 
Considerando o Balanço Patrimonial e a DRE  até setembro/19, destacamos: 
 

a) Não foi possível identificar o valor do Lucro acumulado apurado na DRE (404.605,84) demonstrado no 
Balanço Patrimonial (366.105,84), a diferença é 38.500,00;  

b) Não foi possível validar o valor do caixa partindo do valor da Receita;  
c) Não foi possível validar o valor da conta de fornecedores nacionais em comparação com a DRE; 
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d) Considerando a soma das obrigações fiscais  inferimos que houve o pagamento de parte dos tributos 
apurados, restando um saldo a pagar de 59.155,85 no BP, assim como pagamentos de outras despesas 
detalhadas na DRE, mas que não comporta a movimentação do caixa.   

e) Há ainda a ressalva em relação ao registro da obrigação fiscal de INSS patronal, sem retirada ou provisão de 
pró-labore dos sócios.  

 
Portanto, sem o Balancete dificulta a identificação das movimentações contábeis, principalmente o item a), assim 
sugerimos solicitar, se possível, maiores esclarecimentos  da empresa para dirimir as dúvidas apontadas.  
 
Obs. Validações na planilha anexa.  
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Estamos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.  
 
Atenciosamente,  
 

 

ROSEMEIRE AP. BITTENCOURT SAMPAIO 
Gerência Fiscal e Tributária - CDFT 
Gerência de Contabilidade e Desempenho Financeiro - COCD 
Superintendência de Controladoria - DFCO 
rosesampaio@infraero.gov.br • (61) 3312-1842 Voip 8 6111842 
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De: Ana Elisa de Oliveira Falqueto  
Enviada em: segunda-feira, 21 de outubro de 2019 14:26 
Para: Rosemeire Aparecida Bittencourt Sampaio 
Cc: Mauro Roberto Pacheco de Lima; Jose Antonio Pessoa Neto; Carlos Augusto Rigo Motta; Patricia Mendoza Cidade 
Innecco; Alexandre Ramos Verissimo; Joelson da Mota; Elismar Goncalves Lopes 
Assunto: RES: Diligência - Licitação Eletrônica n. 121/LALI-3/SEDE/2019 
 
Rose, boa tarde! 
 
Encaminho, anexo, os documentos que solicitamos à consorciada.  
 
Mais uma vez: obrigada! 
 
Atenciosamente, 
 
 

 
ANA ELISA DE OLIVEIRA FALQUETO 
Assistente 
Superintendência de Serviços Administrativos - DSSA 
ana_falqueto.br@infraero.gov.br • (61) 3312-3086 

 

 

 
 

De: Rosemeire Aparecida Bittencourt Sampaio  
Enviada em: segunda-feira, 21 de outubro de 2019 11:28 
Para: Ana Elisa de Oliveira Falqueto <ana_falqueto.br@infraero.gov.br> 
Cc: Mauro Roberto Pacheco de Lima <mauro_roberto@infraero.gov.br>; Jose Antonio Pessoa Neto 
<joseantonioneto@infraero.gov.br>; Carlos Augusto Rigo Motta <crigo@infraero.gov.br>; Patricia Mendoza Cidade 
Innecco <patriciacidade@infraero.gov.br>; Alexandre Ramos Verissimo <alexandre_verissimo@infraero.gov.br>; 
Joelson da Mota <jmota@infraero.gov.br>; Elismar Goncalves Lopes <elopes@infraero.gov.br> 
Assunto: RES: Diligência - Licitação Eletrônica n. 121/LALI-3/SEDE/2019 
 
Bom dia Prezada Ana Elisa,  
 
Perante a legislação não há a previsão destas empresas enquadradas no Simples Nacional terem a obrigação de publicar 
o Balanço trimestral. Todavia, para melhor análise da comprovação da saúde financeira da empresa seria conveniente 
que ela apresentasse um Balanço mais atualizado, se possível com o fechamento do mês de setembro/2019. 
 
Estamos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.  
 
Atenciosamente,  
 

 

ROSEMEIRE AP. BITTENCOURT SAMPAIO 
Gerência Fiscal e Tributária - CDFT 
Gerência de Contabilidade e Desempenho Financeiro - COCD 
Superintendência de Controladoria - DFCO 
rosesampaio@infraero.gov.br • (61) 3312-1842 Voip 8 6111842 
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De: Ana Elisa de Oliveira Falqueto  
Enviada em: segunda-feira, 21 de outubro de 2019 09:45 
Para: Rosemeire Aparecida Bittencourt Sampaio 
Cc: Mauro Roberto Pacheco de Lima; Jose Antonio Pessoa Neto; Carlos Augusto Rigo Motta; Patricia Mendoza Cidade 
Innecco; Alexandre Ramos Verissimo; Joelson da Mota; Elismar Goncalves Lopes 
Assunto: RES: Diligência - Licitação Eletrônica n. 121/LALI-3/SEDE/2019 
 
Rose, bom dia! 
 
Muito obrigada pela resposta rápida e didática. Somente me restou uma dúvida: eles devem fazer o balanço trimestral? 
Eu devo solicitar um balanço mais atual ou por não haver obrigatoriedade este já é suficiente para comprovação da 
saúde financeira da empresa?  
 
 
Atenciosamente, 
 
 

 
ANA ELISA DE OLIVEIRA FALQUETO 
Assistente 
Superintendência de Serviços Administrativos - DSSA 
ana_falqueto.br@infraero.gov.br • (61) 3312-3086 

 

 

 
 

De: Rosemeire Aparecida Bittencourt Sampaio  
Enviada em: sexta-feira, 18 de outubro de 2019 19:58 
Para: Ana Elisa de Oliveira Falqueto <ana_falqueto.br@infraero.gov.br> 
Cc: Mauro Roberto Pacheco de Lima <mauro_roberto@infraero.gov.br>; Jose Antonio Pessoa Neto 
<joseantonioneto@infraero.gov.br>; Carlos Augusto Rigo Motta <crigo@infraero.gov.br>; Patricia Mendoza Cidade 
Innecco <patriciacidade@infraero.gov.br>; Alexandre Ramos Verissimo <alexandre_verissimo@infraero.gov.br>; 
Joelson da Mota <jmota@infraero.gov.br>; Elismar Goncalves Lopes <elopes@infraero.gov.br> 
Assunto: ENC: Diligência - Licitação Eletrônica n. 121/LALI-3/SEDE/2019 
 
Boa noite Prezada Ana Elisa,  
 
Em atenção aos questionamentos tecemos algumas considerações: 
 

1) A empresa é optante pelo Simples, sendo assim não está obrigada de efetuar sua escrituração contábil pelo 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), conforme previsto na Instrução Normativa RFB nº 1.774/2017 
art. 3º §1º inciso I, mas será necessário a empresa imprimir seus livros contábeis do ano-calendário 2019 e 
registrá-los na Junta Comercial de sua jurisdição. Cabe ressaltar inclusive que a empresa registra na Cláusula 9º 
do seu Contrato de Constituição de que levantará Balanço no dia 31 de dezembro.  
 

2) No que tange as informações constantes do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício - 
DRE, infere-se as seguintes movimentações contábeis: 
 
a) Deduz-se que o primeiro fato contábil registrado pela empresa foi a integralização de capital no valor de R$ 

1.000,00 registrada no caixa em contrapartida com a conta de Capital integralizado.  
b) no âmbito do Ativo e Passivo em comparação com a DRE foi possível chegar os valores relativos à:  

b.1) fornecedores nacionais x  contabilidade no montante de R$ 998,00; 
b.2) obrigações fiscais x ISS, PIS, COFINS, INSS Patronal, CSLL e IRPJ no montante de R$ 19.333,42; 
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b.3) supõe-se que o adiantamento de clientes tenha sido contabilizado no caixa ou banco e que já tenha 
sido utilizado para pagamento de parte das despesas administrativas e com vendas no valor de R$ 
10.936,64 (valores sublinhados em roxo na DRE).   
b.4) aparentemente o recebimento da receita foi contabilizado nas contas de banco e de duplicatas a 
receber, somado com o valor de adiantamento de clientes, subtraído das despesas administrativas e com 
vendas comporta o saldo do ativo (validações em excel).  

3) Há apenas uma ressalva em relação ao registro da obrigação fiscal de INSS patronal, sem uma retirado de 
pró-labore dos sócios.  

 
Portanto, considerando apenas as informações disponibilizadas no Balanço Patrimonial e na DRE, exceto a ressalva do 
item 3), conclui-se que as movimentações contábeis registradas comportam os saldos das demonstrações apresentadas. 
 
No entanto, para uma verificação mais aprofundada seria necessária a apresentação do Balancete para que fosse 
possível de fato validar os dados sem a necessidade de supor quais foram as movimentações.  
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Estamos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.  
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Atenciosamente,  
 

 

ROSEMEIRE AP. BITTENCOURT SAMPAIO 
Gerência Fiscal e Tributária - CDFT 
Gerência de Contabilidade e Desempenho Financeiro - COCD 
Superintendência de Controladoria - DFCO 
rosesampaio@infraero.gov.br • (61) 3312-1842 Voip 8 6111842 

 

 

 
 
De: Sergio Luiz Lopes de Araujo  
Enviada em: sexta-feira, 18 de outubro de 2019 11:14 
Para: Rosemeire Aparecida Bittencourt Sampaio 
Assunto: RES: Diligência - Licitação Eletrônica n. 121/LALI-3/SEDE/2019 
 
Prezada Rose, 
 
Bom dia 
 
Pelo fato de ser optante pelo Simples Nacional a empresa não está obrigada de efetuar sua escrituração contabil pelo 
SPED, conforme previsto na Instrução Normativa RFB nº 1.774/2017 art. 3º §1º inciso I. 
No entanto, de acordo com o código civil, Lei 10.406/2002 art. 1.179 a 1.195, toda a empresa está obrigada a seguir 
uma sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em 
correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de 
resultado econômico, exceto se for um empresário rural ou pequeno empresário conceituado no artigo 68 da Lei 
Complementar 123/2006, ou seja, a Microempresa que fatura até R$ 60.000,00 optante SIMEI (empresa dos simples 
nacional com recolhimento dos impostos e contribuições em valores fixos mensais), situação na qual não se enquadra a 
FMA Partners. 
E de acordo com o artigo 1.181 do código civil, os livros contábeis devem ser registrados na junta comercial. 
Quando a empresa estiver obrigada a escrituração contabil pelo SPED, atualmente registro na Junta Comercial se dá 
automaticamente pelo transmissão do arquivo à RFB, conforme Decreto nº 9.555, de 6 de novembro de 2018. Como a 
FMA Partners não obrigada a escrituração pelo SPED, em 2019, a mesma terá que imprimir os seus livros contábeis de 
2018 e registra-los na junta comercial de sua jurisdição. 
 
 



10

 
Atenciosamente, 
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SERGIO LUIZ LOPES DE ARAUJO 
Coordenador de Retenção e Apuração Tributária– CDFT-1 
Gerencia Fiscal e Tributária – CDFT 
sergioaraujo@infraero.gov.br • (61) 3312-1302 

 

 

 
 
De: Rosemeire Aparecida Bittencourt Sampaio  
Enviada em: sexta-feira, 18 de outubro de 2019 08:57 
Para: Sergio Luiz Lopes de Araujo 
Assunto: ENC: Diligência - Licitação Eletrônica n. 121/LALI-3/SEDE/2019 
 
Bom dia Prezado Sérgio,  
  
Por gentileza confirmar na legislação se a ME está obrigada ao registro do Balanço Patrimonial.  
  
Atenciosamente,  
  

 
ROSEMEIRE AP. BITTENCOURT SAMPAIO 
Gerência Fiscal e Tributária - CDFT 
Gerência de Contabilidade e Desempenho Financeiro - COCD 
Superintendência de Controladoria - DFCO 
rosesampaio@infraero.gov.br • (61) 3312-1842 Voip 8 6111842 

 

 

  
  

De: Ana Elisa de Oliveira Falqueto  
Enviada em: quinta-feira, 17 de outubro de 2019 17:14 
Para: Rosemeire Aparecida Bittencourt Sampaio 
Cc: Mauro Roberto Pacheco de Lima; Jose Antonio Pessoa Neto; Carlos Augusto Rigo Motta; Patricia Mendoza Cidade 
Innecco; Alexandre Ramos Verissimo 
Assunto: Diligência - Licitação Eletrônica n. 121/LALI-3/SEDE/2019 
  
Prezada Rose, boa tarde! 
  
Trata o presente sobre a Licitação Eletrônica n. 121/LALI-3/SEDE/2019, que tem por objeto a Contratação de empresa 
especializada para realização de estudos, apresentação de alternativas e apoio aos processos de venda das 
participações acionárias da Infraero, nas sociedades de propósito específico (SPE), responsáveis pela operação dos 
aeroportos de Guarulhos-SP, Galeão-RJ, Brasília-DF E Confins-MG. 
  
A referida licitação foi aberta em 10 de setembro de 2019 e as 5 primeiras arrematantes foram inabilitadas. Estamos 
analisando os documentos de habilitação do atual consórcio arrematante e gostaríamos de sua avaliação acerca do 
balanço patrimonial apresentado por uma das consorciadas: FMA Partners Consultoria de Negócios Ltda.  
  
A empresa iniciou suas atividades em 12 de junho deste ano, portanto, não possui balanço financeiro do exercício. 
Diante disso, apresentou balanço do período de 24 de junho de 2019 a 31 de julho de 2019, mas sem registro na Junta 
Comercial. Por já haver Lucro acumulado no período, solicitamos a DRE, que também foi apresentada.  
  
Por não haver o registro na Junta, pedimos sua avaliação quanto a DRE e o balanço apresentados e, em especial, quanto 
aos procedimentos contábeis adotados, inclusive quanto ao lançamento de 'lucro acumulado" ao longo do exercício 
fiscal. 
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Obrigada! 
  
  
Atenciosamente, 
  
  

 
ANA ELISA DE OLIVEIRA FALQUETO 
Assistente 
Superintendência de Serviços Administrativos - DSSA 
ana_falqueto.br@infraero.gov.br • (61) 3312-3086 

 

 

  
  

========================================================================================================================== 
As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são de uso restrito, sendo seu sigilo protegido por Lei. Caso você não seja o destinatário, saiba que a leitura, 
divulgação ou cópia destas informações são proibidas. Favor apagá-las e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em 
vigor. 
 
The information contained within this message and attached files is restricted, and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressee, be aware that the reading, 
divulging and copying of this message is prohibited. Please, delete this message and notify the sender. The improper use of this information will be dealt with according to the 
company's internal regulations and federal laws. 
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