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RELATORIO FINACEIRO 

 

Diante ao questionamento feito em relação a Qualificação Econômica 

Financeira da empresa GRAUS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ: 34.731.268/0001-15, observa-se a exigência 

feita no edital: 

25.2.3. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a 

apresentação do seguinte documento:   

Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, acompanhado das notas explicativas 
às demonstrações contábeis que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios... 
 
Dessa forma a empresa GRAUS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ: 34.731.268/0001-15, apresentou o Balanço 
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, como 
também apresentou as notas explicativas exigidas, uma vez que “as 
demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros 
analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da 
situação patrimonial e dos resultados do exercício”, conforme Art 176 da Lei 
6.404/76, tornando assim, as notas obrigatórias. A mesma ainda apresentou 
índices financeiros satisfatórios, como também apresentou o patrimônio líquido 
de R$ 465.561,00 (quatrocentos e sessenta cinco mil quinhentos e sessenta e 
um reais) uma obrigação financeira de curto prazo no valor de 156.800,00 
(cento e cinquenta e seis mil e oitocentos reais), onde é observado uma boa 
saúde financeira da empresa, estando de acordo com a Qualificação 
Econômica Financeira exigida no edital. 
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