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TERMO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 

021/2011-SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Secretaria Municipal de 
Compras e Licitações, tendo em vista o que consta do Processo nº: 
45480101/2011, oriundo da Agência Municipal Obras - AMOB e nos termos da 
Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Federal n° 
3.931/2011, Decretos Municipais n° 612/2007 e n° 2.968/2008, Lei 
Complementar n° 123/2006 e alterações posteriores, presta esclarecimentos, 
conforme segue: 
 

Os itens 10.5.2 e 10.5.5 referente à Qualificação Econômico Financeira do 
Edital assim estabelece: 

 
10.5.2 - Cópia autenticada ou Extrato de Balanço Patrimonial e demonstração 
contábil do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a 
boa situação financeira da proponente, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios. 
 
10.5.5 - Das empresas constituídas no ano em exercício independente de sua 
forma societária e regime fiscal, será exigida apenas a apresentação do Balanço 
de Abertura, dispensando-se o exigido nos itens 10.5.2 e 10.5.3. 
 
 
Pergunta: 
 

1) Empresa constituída no exercício de 2007, que permaneceu inativa até 
junho de 2011, quando a mesma começou a operar. Portanto não houve 
balanços contábeis nos anos anteriores, possuindo somente o balanço de 
abertura com data de 31/05/2011 e balancetes provisórios. Ocorre que 
referente ao último exercício (2010), possuímos o DIPJ negativo, sem 
movimento. Gostaríamos de saber se este substitui o balanço do último 
exercício social? 

 

 

Resposta: 

 

1)  Todas as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico n.° 
021/2011, e que estiverem em situação análoga ao exposto acima, ou seja, 
constituídas em exercícios anteriores, porém permanecendo inativas, e que 
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não possuem Balanço Patrimonial e demonstração contábil do último 
exercício social, poderão apresentar o DIPJ negativo do último exercício 
social e/ou DSPJ Inativa do último exercício social, que comprova a 
inatividade da empresa naquele exercício.  

3)   Porém, a empresa deverá apresentar junto com o DIPJ negativo e/ou DSPJ 
Inativa, o Balanço de Abertura do presente exercício, conforme exigido pelo 
item 10.5.5 do Edital do Pregão Presencial n.° 021/2011. 

 

DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, 
instituída pela Instrução Normativa SRF 127/1998, é uma Declaração de 
Rendimentos da Pessoa Jurídica, que deve ser apresentada anualmente, 
compreendendo o resultado das operações do período de 01 de janeiro a 31 de 
dezembro do ano anterior à da declaração.  

 

DSPJ – Declaração simplificada da Pessoa Jurídica Inativa, ou seja declaração 
de Pessoa Jurídica que não tenha efetuado qualquer atividade operacional, não-
operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro 
ou de capitais, durante todo o ano-calendário. 

 
 Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 17h, 
nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Secretaria Municipal de Compras e Licitações, Paço 
Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/Torre Sul - 
Goiânia-GO. FONE/FAX: (62) 3524-6320/6315. 

 
 
        
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA 
PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 14 dias do mês de dezembro de 2011. 

        
                 
 
 

         Marcela Araújo Teixeira             Andrey Sales de Souza Campos Araújo 
Pregoeira                                               Secretário  

 
 


