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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 

Diretoria de Compras

 

Resposta ao Pedido de Esclarecimento VII - SEJUSP/DCO                                                                                         
                   

      Belo Horizonte, 23 de julho de 2020.

REF.: PREGÃO Nº 1451044 – 121/2020 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA, neste ato representado por  sua  Pregoeira,  Sra. Francielle de Souza Florido Milan,
designada através da Resolução SEJUSP nº 87, de 29 de novembro de 2019, vem, em razão DA
SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO VII ao Ato Convocatório do Pregão em epígrafe, proposta
pela empresa JESSICA DOS SANTOS SOARES FONSECA prestar os devidos esclarecimentos, como segue:

 

1.  DO RELATÓRIO

Trata-se de resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO VII ao ato convocatório do PREGÃO
Nº 1451044 – 121/2020, cujo objeto refere-se aquisição de eletroeletrônicos, conforme explanado no e-
mail em anexo (Pedido de Esclarecimento VII - 17410976)

 

2. PRELIMINARMENTE - DA TEMPESTIVIDADE

No que se refere à tempes�vidade, verifica-se que a solicitação de esclarecimento não
atende às exigências previstas nos itens 3.1 e 3.2 do Edital Licitatório, uma vez que o prazo para
apresentação do documento em epígrafe findou-se  no dia 22/07/2020, tendo em vista que o Edital
precisou ser republicado e a sessão está agendada para o dia 24/07/2020,  e que o pedido de
esclarecimento foi encaminhado ao e-mail descrito no instrumento convocatório no dia
23/07/2020. Contudo, visando um bom andamento do certame esta pregoeira decide por prestar o
esclarecimento ao licitante.

 

3. DOS QUESTIONAMENTOS E ESCLARECIMENTOS

A empresa JESSICA DOS SANTOS SOARES FONSECA, responsável pelo Pedido de
Esclarecimento VII, realizou os seguintes ques�onamento:

A empresa deseja par�cipar do pregão acima citado, mas antes gostaria de �rar
uma dúvida. O balanço patrimonial pode ser subs�tuído pela declaração de
imposto de renda?

 Em relação  a matéria, é sabido que criou-se controvérsia devido a Lei 9.317/96 dispensar
as pequenas empresas na elaboração do balanço patrimonial e a Lei 8666/93 regrar sobre a exigibilidade
da apresentação do balanço como condição para par�cipação nas licitações públicas, vejamos:

Dispõe o § 1º do ar�go 7º da Lei 9317/96:

§ 1º A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas de
escrituração comercial desde que mantenham, em boa ordem e guarda e enquanto
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não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam
per�nentes:

Dispõe o inciso I do ar�go 31 da Lei 8666/93:

Art. 31.  A documentação rela�va à qualificação econômico-financeira limitar-se-á
a:
I – balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úl�mo exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua subs�tuição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta;

Neste cenário, criou-se o entendimento que do ponto de vista tributário as pequenas
empresas  tem a faculdade de elaborar o balanço patrimonial. Porém, do ponto de vista Administra�vo,
no que se referem às compras governamentais, as pequenas empresas deverão apresentar o balanço em
cumprimento ao inciso I do ar�go 31 da Lei 8666/93.

No entanto, a Lei 9317/96, que dispõe sobre o regime tributário das microempresas e das
empresas de pequeno porte,  foi totalmente revogada pela Lei 123/2006. Assim, a Lei 123/2006 que
ins�tui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte não reproduziu o aludido
na lei anterior. A referida legislação, em seu ar�go 27, regrou da seguinte forma:

Art. 27.  As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional poderão, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os
registros e controles das operações realizadas, conforme regulamentação do
Comitê Gestor.

A par�r daí, gerou-se a dúvida sobre o que englobaria a “contabilidade simplificada”, que
veio a ser sanada com a Resolução CFC N.º 1.418 que aprova a ITG 1000 – Modelo Contábil para
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte que em seu item 26 estabelece:

26. A en�dade deve elaborar o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado
e as Notas Explica�vas ao final de cada exercício social. Quando houver
necessidade, a en�dade deve elaborá-los em períodos intermediários. (Grifei)

Ademais, apesar da Lei Complementar 123/2006 permi�r que as MEs e EPPs u�lizem
a "contabilidade simplificada" e dispense o balanço, isso se trata de uma questão tributária e contábil.
Assim, a dispensa da escrituração do balanço não se estende para outros cenários.

Insta frisar ainda que o Decreto Estadual 47.437/2018, que regulamenta o tratamento
diferenciado, simplificado e favorecido dispensado às microempresas, empresas de pequeno porte,
agricultores familiares, produtores rurais pessoas �sicas, microempreendedores individuais e sociedades
coopera�vas nas aquisições públicas do Estado de Minas Gerais, não replicou em sua norma�va a regra
do art. 27 da Lei Complementar 123/2006.

Destarte, as licitações públicas são regidas por normas próprias, e não se deve confundir
com outros áreas do direito.  Desta forma, diante do exposto acima, conclui-se que não há disposi�vo
legal que dispense as pequenas empresa da apresentação do balanço patrimonial, portanto sua
apresentação é obrigatória para as empresas que desejam par�cipar deste certame. 

A apresentação do  Balanço Patrimonial é indispensável tendo em vista que é  por meio de
sua análise que se faz a avaliação da situação econômico-financeira da empresa. É possível extrair do
Balanço Patrimonial diversos índices e indicadores que ajudam a definir se a empresa está apta
financeiramente para  cumprir com as obrigações do fornecimento a ser firmado. Neste caso, os índices a
serem analisados são os de liquidez corrente, solvência geral e liquidez corrente.

Os índices de liquidez auxiliam na avaliação da capacidade de pagamento das empresas
frente às suas obrigações, sendo que o de liquidez corrente indica quanto a empresa dispõe, em valores
imediatamente disponíveis ou direitos conversíveis rapidamente em dinheiro, para saldar suas obrigações
de curto prazo. Já o de liquidez geral detecta a saúde financeira da empresa de forma global, avaliando a
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empresa referente a situação de longo prazo. O índice de solvência geral expressa o grau de garan�a que
a empresa dispõe em a�vos totais para o pagamento de suas dívidas.

Sendo assim, o obje�vo da exigência é prevenir a Administração Pública, a fim de evitar
que empresas aventureiras e sem quaisquer responsabilidades ou respaldo financeiro pudessem vir a
par�cipar e vencer o certame e, durante a execução da obrigação contratada, não apresentassem
capacidade para concluir o objeto da obrigação.

Sem mais para o momento, reitero os votos de es�ma e consideração e me coloco a
disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas.

 

 

Francielle de Souza Florido Milan

Pregoeira Coordenadora de Compras

Diretoria de Compras

Secretaria de Estado de Jus�ça e Segurança Pública

Documento assinado eletronicamente por Francielle de Souza Florido, Coordenador(a), em
23/07/2020, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 17411156
e o código CRC EB8C54C0.

Referência: Processo nº 1450.01.0051230/2020-78 SEI nº 17411156

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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PREGÃO 121/2020

Bom Dia!

A empresa deseja participar do pregão acima citado, mas antes gostaria de tirar uma dúvida. O balanço patrimonial pode ser
substituído pela declaração de imposto de renda?

Att;
-- 
Empresa: Jessica dos Santos Soares Fonseca 
Telefone: (31) 3267-8748
                (31) 3024-2432

Jessica dos Santos Soares Fonseca <jessicassfonseca@gmail.com>
qui 23/07/2020 08:32

Para:SEJUSP - Comissão Permanente de Licitação <licitacaodco@seguranca.mg.gov.br>;


