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PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2012 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 504/2012 

 

EDITAL DE ESCLARECIMENTOS 

 

Atendendo ao pedido de empresa interessada, formulado via e-mail no dia 30/11/2012, acerca 

do Pregão Presencial nº 11/2012, cujo objeto é a contratação de serviços de vigilância 

desarmada, a se realizar no dia 05/12/2012, esclarecemos: 

Questionamento da empresa:   

“Quanto ao solicitado no item 8.5 –b, podemos substituir o Balanço pelo SPED, visto que no 

mesmo consta todas as informações solicitadas?” 

Solicita o Edital:  

8.5.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

... 
b) balanço patrimonial e demonstração de resultados do último exercício social 
(2011), já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 
03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
b

1
) No caso de empresa licitante constituída no presente exercício, esta deverá 

apresentar balanço patrimonial e Demonstrativo de Resultados do período 
compreendido entre a data do início de suas atividades e o último dia do mês 
imediatamente anterior ao da realização da presente licitação. 
b

2
) a expressão na forma da lei será, objetivamente, suprida quando o balanço 

patrimonial e a demonstração de resultados forem apresentados: 
1 – publicados no diário oficial; ou 
2 – publicada em jornal; ou 
3 – por cópia ou fotocópia registrada na Junta Comercial, ou Cartório de Registro de 
Pessoas Jurídicas, da sede ou domicílio do licitante; ou 
4 – por cópia ou fotocópia extraída do Livro Diário – devidamente autenticada pela 
Junta Comercial, ou pelo Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas, da sede ou 
domicílio da licitante – inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento (conforme 
a IN nº. 65/97 – DNRC);  
.... 

 

RESPOSTA: 

 As informações a seguir são do site da Receita Federal 

(http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-contabil/o-que-e.htm)  

 "É a substituição da escrituração em papel pela Escrituração Contábil Digital - ECD, também 

chamada de SPED-Contábil. Trata-se da obrigação de transmitir em versão digital os seguintes 
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livros: I - livro Diário e seus auxiliares, se houver; II - livro Razão e seus auxiliares, se houver; III - 

livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos 

neles transcritos.  

 Segundo a Instrução Normativa RFB nº 787 de 19 de novembro de 2007, estão 

obrigadas a adotar a ECD em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 

2008, as sociedades empresárias sujeitas a acompanhamento econômico-tributário 

diferenciado, nos termos da Portaria RFB nº 11.211, de 7 de novembro de 2007 e sujeitas à 

tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Real; (Redação dada pela Instrução 

Normativa RFB nº 926, de 11 de março de 2009) em relação aos fatos contábeis desde 1º de 

janeiro de 2009, as demais sociedades empresárias sujeitas à tributação do Imposto de Renda 

com base no Lucro Real. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 926, de 11 de março 

de 2009). 

 Para as demais sociedades empresárias a ECD é facultativa.  

 As sociedades simples e as microempresas e empresas de pequeno porte optantes 

pelo Simples Nacional estão dispensadas desta obrigação. 

Instrução Normativa RFB n. 787, de 19 de novembro de 2007: 

Art. 1. Fica instituída a Escrituração Contábil Digital (ECD), para fins fiscais e 
previdenciários, de acordo com o disposto nesta Instrução Normativa. 
Parágrafo único. A ECD deverá ser transmitida, pelas pessoas jurídicas a ela obrigadas, 
ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto n. 6.022, de 
22 de janeiro de 2007, e será considerada válida após a confirmação de recebimento 
do arquivo que a contém e, quando for o caso, após a autenticação pelos órgãos de 
registro.  
Art. 2. A ECD compreenderá a versão digital dos seguintes livros: 
I - livro Diário e seus auxiliares, se houver;  
II - livro Razão e seus auxiliares, se houver; 
III - livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos 
assentamentos neles transcritos. 

 
Portanto, com fulcro na legislação da Receita Federal do Brasil que institui o Sistema Público de 

Escrituração Digital, a ECD - Escrituração Contábil Digital será aceita, se apresentada conforme 

acima exposto (cópias dos documentos em versão digital listados no Art. 2º, devidamente 

acompanhados da confirmação de recebimento destacada no Art. 1 da Instrução Normativa 

RFB nº 787, de 19 de novembro de 2007) 

São José dos Pinhais, 30 de novembro de 2012 
 

José Mauricio de Andrade Neto. 
Pregoeiro 

 


