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Procurando por seus outros tickets?
Entrar ou registra uma conta para uma melhor experiência no help desk.

Ticket #697592
Status do
Ticket:

Fechado

Nome:

Sérgio Oliveira

Departamento: Orientação

E-mail:

sergiomarcelolad@gmail.com

Data de
Criação:

Telefone:

06/05/2020 12:27

Assunto: Atualizar Balanço
06/05/2020 12:27 Sérgio Oliveira
Sou pregoeiro da UFPE e uma empresa está com o balanço patrimonial vencido. Ocorre que esta empresa alegou que não
consegue atualizar seus dados na JUCEPE, devido à atual pandemia. Desta forma, a JUCEPE não está realizando
atendimento ao público de alguma forma?
É possível arquivar, anexar, atualizar algum ato, por exemplo, como o balanço patrimonial de forma digital?
06/05/2020 12:33 Sérgio Oliveira
Complementando, é possível uma empresa atualizar seu balanço patrimonial de alguma forma, online, ja JUCEPE?
06/05/2020 12:38 Debora Lima
Prezado usuário,
Lembrando que em virtude do COVID-19, estamos impossibilitados de receber processo físico, dessa forma restando como
alternativa apenas o registro do BALAÇO PATRIMONIAL de forma digital. Nessa lógica, o sócio que não possuir
certificado digital, poderá ser representado por qualquer pessoa física através da procuração específica (EM ANEXO) para
protocolar os atos digitalizados, desde que, o balanço esteja assinado pelos sócios. A procuração para o protocolo não
precisa está autenticada pelo cartório. A pessoa física, que representar o(s) sócio (s)/ títular deverá anexar o RG E CPF
autenticado pelo cartório ou contador/advogado, anexando a declaração de autenticidade(EM ANEXO) dos atos e da
procuração, juntamente com a cópia do RG e CPF.
Caso o sócio já possua certificado digital, não será necessário a procuração.
O balanço deverá ser assinado DIGITALMENTE pelo administrador/empresário e também pelo contador.
O balanço deverá ser retirado do livro e adequado de acordo com o ofício em anexo, nesse ofício diz o que deverá conter no
balanço. A capa e o DAE para esse arquivamento são gerados através do nosso site http://portal.jucepe.pe.gov.br/
( serviço ao usuário> integrador estadual> requerimento universal> faz o login e entra com gov.br> demais
arquivamentos). Segue em anexo passo a passo para demais arquivamentos, onde será gerado capa e DAE do seu balanço.

Segue em anexo o ofício circular onde explica perfeitamente o que deve ou não conter no seu balanço patrimonial
para que ele seja analisado na JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO.
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Ademais, colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos através da abertura de um novo chamado.
At.te Orientação JUCEPE

of-cir-116-2007.pdf(17 kb) passo a passo Demais arquivamentos.pdf(829.1 kb) 11.PASSO A PASSO ASSINATURA
DIGITAL.pdf(393.1 kb) modelo_procuracao.docx(17.3 kb) Modelo-de-Declaração-de-Autenticidade-de-documento-deidentificação.pdf(190.5 kb)

Esse ticket é marcado como fechado e não pode ser reaberto.
Por favor, aguarde!
Por favor aguarde... vai levar um segundo!
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Sérgio Marcelo <sergiomarcelolad@gmail.com>

Re: Atualizar Balanço
1 mensagem
Chamados JUCEPE <sistemas@jucepe.pe.gov.br>
Para: Sérgio Oliveira <sergiomarcelolad@gmail.com>

6 de maio de 2020 12:38

Prezado Sérgio Oliveira,
Prezado usuário,
Lembrando que em virtude do COVID-19, estamos impossibilitados de receber processo físico, dessa forma restando
como alternativa apenas o registro do BALAÇO PATRIMONIAL de forma digital. Nessa lógica, o sócio que não
possuir certificado digital, poderá ser representado por qualquer pessoa física através da procuração específica (EM
ANEXO) para protocolar os atos digitalizados, desde que, o balanço esteja assinado pelos sócios. A procuração para
o protocolo não precisa está autenticada pelo cartório. A pessoa física, que representar o(s) sócio (s)/ títular deverá
anexar o RG E CPF autenticado pelo cartório ou contador/advogado, anexando a declaração de autenticidade(EM
ANEXO) dos atos e da procuração, juntamente com a cópia do RG e CPF.
Caso o sócio já possua certificado digital, não será necessário a procuração.
O balanço deverá ser assinado DIGITALMENTE pelo administrador/empresário e também pelo contador.
O balanço deverá ser retirado do livro e adequado de acordo com o ofício em anexo, nesse ofício diz o que deverá
conter no balanço. A capa e o DAE para esse arquivamento são gerados através do nosso site
http://portal.jucepe.pe.gov.br/
( serviço ao usuário> integrador estadual> requerimento universal> faz o login e entra com gov.br> demais
arquivamentos). Segue em anexo passo a passo para demais arquivamentos, onde será gerado capa e DAE do seu
balanço.

Segue em anexo o ofício circular onde explica perfeitamente o que deve ou não conter no seu balanço
patrimonial para que ele seja analisado na JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO.

Ademais, colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos através da abertura de um novo chamado.
At.te Orientação JUCEPE

Equipe JUCEPE - Junta Comercial de Pernambuco,
Esperamos que esta resposta tenha respondido às suas perguntas. Se não, por favor, não é necessário enviar outro
e-mail. Em vez disso, responde a este e-mail ou acessar a sua conta para um arquivo completo de todos suas
requisições de suporte e respostas.
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5 anexos
of-cir-116-2007.pdf
18K
passo a passo Demais arquivamentos.pdf
830K
11.PASSO A PASSO ASSINATURA DIGITAL.pdf
394K
modelo_procuracao.docx
18K
Modelo-de-DeclaraÃ§Ã£o-de-Autenticidade-de-documento-de-identificaÃ§Ã£o.pdf
191K

13/05/2020 10:11

PROCURAÇÃO PARTICULAR
OUTORGANTE: (Nome completo), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), (data de
nascimento), (Documento de identidade) nº (xxxx), (Órgão expedidor – UF), CPF nº
(xxxxxxxx), (endereço residencial completo).
OUTORGADO: (Nome completo), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), (data de
nascimento), (Documento de identidade) nº (xxxx), (Órgão expedidor – UF), CPF nº
(xxxxxxxx), (endereço residencial completo).
Poderes: Por este instrumento particular, o OUTORGANTE, na condição de (sócio,
acionista, diretor, administrador....) da (nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF sob o nº
(xxxxxxxxx), constitui procurador o OUTORGADO, a quem confere poderes de
representação perante a Junta Comercial do Estado de Pernambuco – JUCEPE, com fins
específicos para realizar o protocolo digitalizado do(s) seguinte(s) ato(s): (narrar o ato que
está sendo protocolado), nos termos da Resolução nº 01/2020 da JUCEPE.
Município, Data.

___________________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 13/05/2020
DILIGENCIA Nº 17/2020 - CL (12.69.10)
(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 13/05/2020 10:19 )
SERGIO MARCELO ARAUJO BARROS DE OLIVEIRA
PREGOEIRO - TITULAR
CL (12.69.10)
Matrícula: 1506561

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número: 17
, ano: 2020, tipo: DILIGENCIA, data de emissão: 13/05/2020 e o código de verificação: cedb6d670e

