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Belo Horizonte, 11 de junho de 2021.       

QUESTIONAMENTO: 

 

No item 14.2.4. Qualificação Econômico-Financeira: 

letra a): 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que demonstrem a situação financeira do licitante, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, devendo ser observados os subitens abaixo para o devido enquadramento. 

Pede-se o balanço do último exercício social do ano (2020). 

Necessitamos saber se será aceito o balanço patrimonial referente ao exercício de 2019, pois conforme a 

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2023, DE 28 DE ABRIL DE 2021 DIZ: 

 Prorroga o prazo de entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) referente ao ano-calendário de 2020. 

O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o 

inciso III do art. 350 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela 

Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 11 da Lei nº 8.218, de 29 

de agosto de 1991, no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, no art. 2º do Decreto nº 6.022, de 22 de 

janeiro de 2007, e no art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021, resolve: 

Art. 1º O prazo final para transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD) previsto no art. 5º da Instrução 

Normativa RFB nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021, referente ao ano-calendário de 2020, fica prorrogado, em 

caráter excepcional, para o último dia útil do mês de julho de 2021.   

Conforme a instrução normativa citada acima, foi prorrogado o prazo para a entrega do balanço do último 

exercício para o último dia útil do mês de julho de 2021. 

Conforme a lei acima necessitamos saber se será aceito o balanço do penúltimo exercício social (2019) para este 

processo licitatório. 

 

RESPOSTA: 

 

Em relação ao apontamento feito pela empresa sobre a exigência do balanço patrimonial estabelecida no edital e a 

prorrogação do prazo de entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) prevista na Instrução Normativa RFB nº 

2023/2021, temos a esclarecer:   

 Como o edital prevê que o licitante deve apresentar o balanço patrimonial e a DRE do último exercício social já 

exigível e apresentado na forma da Lei, e há uma Instrução Normativa da RFB prorrogando o prazo da 

transmissão da Escrituração Contábil Digital do exercício de 2020 para o último dia útil do mês de julho de 2021, 

por óbvio, a Administração irá cumprir o disposto na aludida Resolução, cobrando somente o envio do balanço e 

da DRE do exercício de 2019, visto ser este o exigível no momento. Não obstante, torna-se importante esclarecer 

que as empresas que já tiverem elaborado o Balanço Patrimonial do exercício 2020, em consonância com a 

legislação vigente e, de acordo com o previsto no edital, poderão apresentá-lo para fins de comprovação de sua 

qualificação econômico-financeira.   

 

 

 

ORIGINAL ASSINADO 

 

Giselle M. N. Mattar 

Pregoeira 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.pbh.gov.br/

