
 
                                                              
 
 
                                                         Novo Hamburgo/RS, 11 de dezembro de 2013. 
 

ESCLARECIMENTO Nº 03 
 

PROCESSO Nº 2013.52.501202PA 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2013 
 

 
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVID ORES 
MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO – IPASEM-NH , através de sua Pregoeira, 
em atendimento ao solicitado por empresa interessada na referida licitação, 
esclarece o seguinte:  
 
Pergunta 01  – A empresa está sem movimento até 31/12/2012 e um movimento 
muito pequeno para o ano de 2013 portanto não possui as demonstrações 
contábeis, pode ser uma declaração? 
 
Resposta 01  – Após análise e parecer do Contador do Instituto Leonardo Greis, o 
qual transcrevo a seguir, na íntegra, segue resposta: 
 
 

“Considerando que: 

A análise de balanços: 

� “Objetiva extrair informações das Demonstrações Financeiras para a 

tomada de decisões” (MATARAZZO, 2003); 

� “Consiste na comparação de valores isolados ou de grupos de valores 

constantes dos demonstrativos contábeis, com a finalidade de obter 

informações sobre a situação econômico-financeira da empresa ou sobre o 

ritmo de seus negócios” (REIS, 2003). 

 

A análise das demonstrações contábeis agrega valor às informações e 

com isso, possibilita confrontar elementos patrimoniais, indicando fatos 

ocorridos, determinando a situação atual e permitindo uma visão das tendências 

futuras, por isso sua importância nas organizações.  



A análise das demonstrações contábeis é uma ferramenta indispensável 

nas tomadas de decisões e estratégias, pois a mesma gera dados que ora pode 

ser transformada em informações que favorece todos os seus usuários a real 

situação da empresa em determinado momento. 

O grande objetivo da análise de balanço é obter o máximo possível de 

informações das demonstrações Financeiras para auxiliar os centros de decisões, 

ou seja, dar todo respaldo, necessário para as pessoas que tem a tarefa de 

decidir se a empresa está ou não no caminho certo. 

Esse “obter” o máximo possível de informação das Demonstrações 

Financeiras, que enfoco no parágrafo acima, significa transformar os dados que 

existem nessas Demonstrações em informações para auxiliar nas decisões. 

Portanto, a informação é a base das analise de balanço. 

 

A solicitação no edital para que as empresas apresentem suas 

Demonstrações Contábeis é justamente para que avalie a sua “saúde” financeira 

e operacional, garantindo que os serviços que serão prestados não serão 

afetados por uma possível incapacidade ou descontinuidade da empresa. 

A não apresentação das Demonstrações Contábeis impede a empresa de 

dar continuidade no processo licitatório.” 

 
 
Atenciosamente, 
 
 

Juliana Almeida 
 

Coordenadora de Gestão/Pregoeira 


