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Prazo para apresentação das demonstrações contábeis exigida na fase de 

habilitação. 

 

Em virtude da necessidade de esclarecer os gestores públicos quanto aos prazos para 

apresentação das demonstrações contábeis, exigidas na fase de habilitação das licitações 

deflagradas no âmbito da Administração Pública Estadual, e conforme exigência do art. 31, I, da  

Lei nº 8.666/93, esta Secretaria da Controladoria Geral do Estado tem a informar o seguinte: 

 O prazo para publicação das demonstrações contábeis é aquele definido no artigo 

132 da Lei nº 6.404/1976, que estabelece normas sobre as Sociedades por Ações, ou seja, até o 

4º mês seguinte ao término do exercício social; 

Em regra, o exercício social terá duração de 1(um) ano, podendo ter duração 

diversa desde que estabelecido em estatuto, e a data do término deverá ser fixada no próprio 

instrumento estatutário. 

Com efeito, nos processos licitatórios realizados até abril (primeiro quadrimestre) 

não se pode exigir da empresa licitante, cujo exercício social tenha se iniciado em 1º de janeiro, a 

apresentação das demonstrações contábeis do exercício imediatamente anterior. 

Importante lembrar que o dispositivo inserto no artigo 133 da referida legislação não 

se confunde com o prazo para a apresentação das demonstrações contábeis, pois aquele 

corresponde à disponibilização dos demonstrativos em momento anterior à Assembleia, que 

aprovará os demonstrativos.  

Sendo assim, para garantir sugerimos aos Senhores Gestores, que estabeleçam 

em seus editais, a possibilidade de aceitar os demonstrativos de exercícios anteriores ao que 

ainda não foi aprovado pela assembleia-geral (que estiverem dentro do prazo), quando se tratar 

de procedimento licitatório no qual a fase de habilitação ocorra até o mês de abril de cada 

exercício. 

A título exemplificativo, nos processos licitatórios instaurados em que a fase de 

habilitação ocorra até 30 de abril de 2014, é possível que as empresas licitantes, cujo exercício 

social se inicie em 1º de janeiro, apresentem suas demonstrações contábeis do exercício de 2012, 

caso os demonstrativos do exercício de 2013 ainda não tenham sido deliberados em Assembleia 

Geral.  

Já nos processos licitatórios elaborados a partir de maio, é obrigatória a 

apresentação das demonstrações contábeis do exercício anterior, neste caso, 2013, haja vista a 

ultrapassagem do prazo permitido.     
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Esta SCGE, através da Chefia das Ações de Orientação, coloca-se à disposição 

para maiores esclarecimentos através do seguinte sítio eletrônico: www.scgeorienta.pe.gov.br 

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas através do Sistema SCGEorienta, que 

possibilita consulta ao banco de dados ou formulação de nova pergunta, cujo retorno será dado 

em até  48 horas, ou ainda, se for o caso, por atendimento presencial, diretamente na 

Coordenação de Orientação – Diretoria de Orientação, Normas e Procedimentos, desta SCGE. 

 

http://www.scgeorienta.pe.gov.br/

