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Prezados, boa tarde.

Realizada a análise da documentação de habilitação da Empresa Emissora e Gerenciadora de Cartões
Brasil – Eireli, temos a esclarecer que:

1) Tendo em vista que a Declaração de Beneficiário da Lei Complementar nº 123/2006 entregue afirma
que a Empresa supracitada tem condição de microempresa, “considerando os valores da receita bruta e o
atendimento aos requisitos previstos na Lei supracitada”;

2) Que a Certidão Simplificada do Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis – SINREM
informa que o porte da Empresa supracitada é de ME (Microempresa);

3) Quando da análise da Qualificação Econômico-Financeira, verificamos que a Demonstração de
Resultado do Exercício de 2021 apresentada registrou uma receita operacional de R$ 15.641.155,96
(quinze milhões, seiscentos e quarenta e um mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa e seis
centavos) e também uma receita líquida de R$ 400.129,12 (quatrocentos mil, cento e vinte e nove reais e
doze centavos). Tais valores estão acima dos valores máximos de receita bruta/faturamento permitidos
para as microempresas, definidos na Lei Complementar nº 123/2006.
 
Portanto, nos termos do subitem 10.2 do Edital PE 007/2022, realizo diligência à empresa Emissora e
Gerenciadora de Cartões Brasil – Eireli para que apresente a Declaração de Informações
Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), devidamente acompanhada do “recibo de entrega”, junto a
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), na forma da legislação em vigor, relativa ao exercício de
2021, para que reste comprovado o enquadramento da empresa como ME (microempresa).
 
Abre-se prazo de 02 (duas) horas a partir das 16 horas de sexta-feira, dia 07/10/2022, para entrega até às
18 horas do mesmo dia. 

Atenciosamente,

Alexandre Dias 
Pregoeiro da Disputa
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