
De : Comissão de Licitação - TJGO
<emaillicitacao@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01 - EDITAL
086/2020

Para : Departamento Pessoal Contabilidade
<departamentopessoal.contabil@gmail.com>

Zimbra emaillicitacao@tjgo.jus.br

Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01 - EDITAL 086/2020

sex, 18 de dez de 2020 14:33

Boa tarde,

Os documentos para habilitação são somente aqueles elencados no item 14 do edital.
Não existe alternativa para o documento em questão.

Elma Guimarães
Secretaria da Comissão Permanente de Licitação
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Telefone: 3236-2433 / 3236-2435
Rua 19, Qd. A8, Lt. 06, Anexo I do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 3º andar, Setor
Oeste,
Goiânia Goiás – CEP 74120-100

De: "Departamento Pessoal Contabilidade" <departamentopessoal.contabil@gmail.com>
Para: "licitacao" <licitacao@tjgo.jus.br>, ricardoveiga@erreve.eng.br, lana@erreve.eng.br
Enviadas: Quinta-feira, 17 de dezembro de 2020 15:13:51
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01 - EDITAL 086/2020

ERREVE ENGENHARIA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no
CNPJ Nº 24.995.557/0001-78, com endereço à Rua T-48, 28, sala 201, vem mui
respeitosamente a V. senhores pedir esclarecimento conforme item 8 DO Edital
Supracitado, a respeito do item 14, subitem 14.4, letra B (BALANÇO
PATRIMONIAL).

Assunto: Esclarecimento nº 01

Referência: Pregão Eletrônico nº 086/2020

OBJETO:  contratação  de  empresas  especializadas  para  desenvolvimento  de  projetos
destinados  à  obra  de  Construção  do  novo  Fórum  Criminal  de  Goiânia  (bloco  B)  com
Auditórios do Júri (bloco C).
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Data: 28/12/200

À Comissão Permanente de Licitação

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

 Sr. Pregoeiro, é sabido que a exigência de Balanço Patrimonial do distinto Edital se faze
necessário em função do artigo 31 da lei 8.666, in verbis:

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-
se-á a:

I – balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 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 encerrado há
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

Porém não ocorre com os as microempresas e empresas de pequeno porte, ou seja, estas,
conforme artigo 27 da LC nº 123/2006 menciona que 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.

Art. 27.

O art. 37, inc. XI da CF/88 menciona que “ressalvados os casos especificados na legislação,
as  obras,  serviços,  compras  e  alienações  serão  contratados  mediante  processo  de  licitação
pública,  o  qual  somente  permitirá  as exigências  de  qualificação  técnica  e  econômicas
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações." (GRIFO NOSSO)

Ou seja, a qualificação econômica que poderá ser exigida é tão
somente aquela indispensável à garantia do cumprimento das obrigações oriundas
do Contrato Administrativo derivado da respectiva licitação.

A Lei Complementar 117/2015 do Estado de Goiás diferencia o tratamento, dando à distinta 
Comissão a indicar a forma de sanar esta falta.

Diante  da  situação,  gostaria  de  pedir  esclarecimento  diante  de  qual  outro  documento,
expedido  pela  contabilidade  para  garantir  a  qualificação  econômica  do  distinto  Edital  para  a
empresa em questão.

--
Atenciosamente,
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Rogério Ramos Silveira
Raul Contabilidade
Telefone: (62) 3223-3744

Livre de vírus. www.avast.com.
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