Prefeitura
de Salvador
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBQCA - SEMOP
COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO - COSEL

ATA DE REABERTURA
CHAMAMENTO PUBLICO N® 002/2021 - COSEL/SEMOP
Aos vinte e oito dias do mes de setembro do ano de dots mil e vinte e um, as nove horas e trinta e cinco minutos, na sala da
Comissao de Licitagao - COSEL/SEMOP da Secretaria Municipal de Ordem Publica - SEMOP, locaiizada na sede da
LIMPURB, sito a BR 324, Km 8,5, Porto Seco Piraja, Salvador, Bahia, reuniu-se a Comissao Setorial de Licitagao COSEL/SEMOP, designada pela Portaria n.° 095/2021, publicada no Diario Oficial do Municipio n° 8059 de 08/07/2021.
Membros da Comissao presentes: Tlago Garcez dos Reis (Presidindo); Carla Barbosa de Araujo (Membro),
Cassllda Maria Araujo Silva Almeida (Membro), Maria Ivonete Gomes Silva (Membro) e Pedro Alcantara Almeida
Evangelista (Membro), sob a presidencia do primeiro, para abertura do certame, credenciamento, recebimento e abertura
do envelope I (Envelope I - Documentos de Habilitagao) do Chamamento Publico n° 002/2021 - SEMOP, instruida no
Processo n.® 134989/2021 cujo objeto e alienagao de bens, na forma de DOAQAO, considerados inserviveis decorrentes
da apreensao de sucatas de velculos apreendidas pelo Setor de Protegao da Estetica da Cidade - SEPEC da
Coordenadoria de Servigos Diversos da SEMOP, do municipio de Salvador, conforme condigoes constantes no Anexo I do
Edital. 0 Presidente da Comissao declarou aberta a sessao lembrando que no edital do Chamamento Publico preve no
subitem 2.2 que a Requerente podera requerer a doagao para os 02 (dois) lotes. No entanto, a classificada em 1° lugar para
0 Lote 01. estara eiiminada da classificagao para o Lote 02. 0 Presidente da Comissao dando seguimento a sessao
solicitou conferencia do credenciamento e perguntou se ha alteragoes no credenciamento. A ASSOCIACAO OMBRO
AMIGO e a ASSOCIAgAO CULTURAL COMUNITARIA E CARNAVALESCA MUTANTE - GRUPO RECRIAR trouxe
original e copias do estatuto e da ata de assembleia, que foram autenticados pela COSEL. Foi conferida documentagao de
identificagao dos representantes das requerentes: ASSOCIAQAO BENEFICENTE E CULTURAL FE E VIDA e INSTITUTO
CIDADE ATIVA. Estao credendadas as requerentes: ASSOCIAQAO BENEFICENTE E CULTURAL f£ E VIDA,
INSTITUTO CIDADE ATIVA, ASSOCIAQAO OMBRO AMIGO. ASSOCIAgAO CULTURAL COMUNITARIA E
CARNAVALESCA MUTANTE - GRUPO RECRIAR e INSTITUTO CIDADE ATIVA. Em seguida, encaminhou os novos
documentos de credenciamento para vistas e rubrics pelos representantes que estao devidamente credenciados e
Membros da COSEL. Franqueada a palavra aos requerentes por eles foi dito nada ter a registrar em Ata. Dando
seguimento a sessao solicitou aos requerentes concorrentes ao LOTE 01 a entrega dos documentos de habilitagao que
motivaram a inabilitagao. 0 Presidente e a comissao verificaram os documentos apresentados e verificou a seguinte
situagao:
LOTE 01 - ITEMS DO 01 AO 51
LICITANTE
MOTIVOS DA INABILITAQAO NA SESSAO DEIS/09/2021

INSTITUTO
CIDADE ATIVA
CNPJ:

09.468.085/0001-01
QUALIFICADA
COMO OSCIP E
PRIVADA DE
UTILIDADE
PUBLICA
MUNICIPAL E
ESTADUAL

associaqAo
CULTURAL
COMUNITARIA E
CARNAVALESCA
MUTANTE GRUPO RECRIAR
CNPJ:

02.811.357/0001-85
PRIVADA DE
UTILIDADE
PUBLICA
MUNICIPAL

1) Nao foi possivel conferir a autenticidade da Certid§o
Negativa de Debitos. Na Cerlidao nao consta o enderego
eletronico para conferencia da autenticidade e no site da
Prefeitura Municipal de tbirataia tambem n§o tern essa
opg§o.
2) Nao apresentou a Prova de Inexistencia de d6bltos
inadimplidos perante a justiga do trabalho, exigida no
subitem 6.2.2.2 alinea "e".
3) Apresentou recibo/protocolo de comprovagao de entrega/
declaragao da Escriturag§o Contibil Fiscal - ECF mensal,
quando deveria ser Anual. Ademais, em consults da
autenticidade da Escrituragao Fiscal Digital, no site
httD://www.sped.fazenda.gov.br/aDDConsultaSituacaoConta
bil/ConsultaSituacao/CNPJAno informa que n§o foi
encontrada escrituragSo para esse CNPJ, conforme print a
seguir.
1) Apresentou a certidao de Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual vencida em 05/06/2021.
2) Em consults da autenticidade da Escrituragao Fiscal Digital,
site
no
http://www.sped.fazenda.aov.br/appConsultaSituacaoConta
bil/ConsultaSituacao/CNPJAno informa que nao foi
encontrada escrituragao para esse CNPJ, conforme print a
seguir.
3) Certtidao de regularidade com a Fazenda Municipal emitida
pela SEFAZ/Salvador foi apresentada com o ano da
emissao e da validade 1921. Conferida a autenticidade do
documento consta apenas a data de emlss§o em
14/09/2021. Mas n§o consta a data de validade.
4) Ato constituvo e Ata de assembleia apresentados em cbpia
simples sem originals para conferencia na sess§o.

situaqAo ATUAL

HABILITADA
a
1) Dtligencia
cumprida
relative
apresentagio do original e copla da
Certld§o Negativa de Debitos municipals,
que foi conferida autenticidade pela
ComIssSo.
cumprida
relative ' a
2) Diligencia
apresentagSo da Prova de inexistencia de
debitos inadimplidos perante a justiga do
trabalho, exigida no subitem 6.2.2.2 alinea
"e".
3) Diligencia
abaixo.

excluida,

conforme

raz5es^

HABILITADA

f

i

cumprida
relatl\ri
1) Diligencia
apresentagao da certidao de Pi^a pfe
regularidade com a Fazenda E >ta«tual
valida.
2) Diligencia
abaixo.

excluida,

conforme

razdes

relativa
a
3) Diligencia
cumprida
apresentagao da Certtidao de regularidade
com a Fazenda Municipal emitida pela
SEFAZ/Salvador vdllda.
4) Diligencia cumprida relativa ao Ato
constituvo e Ata de Assembleia que
apresentados nesta sessSo original e
cbpias para conferencia pela ComissSo no
credenciamento desta sessao.___________
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Em virtude de provocagao dos interessados, a Comissao realizou diligencia no sitio eletronico da Receita Federal do Brasil,
em consulta a Instrugao Normativa RFB n° 2004 de 18 de Janeiro de 2021, verificamos que a obrigatoriedade da
comprovagao de entrega/declaragao da Escrituragao Contabil Fiscal - ECF anual, nao se aplica as pessoas juridicas
inativas, assim consideradas aquelas que nao tenham efetuado qualquer atividade operacional, nao operacional,
patrimonial ou financeira, inclusive aplicagao no mercado financeiro ou de capitais, durante todo o ano-calendario, as quais
devem cumprir as obrigagoes acessorias previstas na legislagao especifica (IN anexa).
Instrugao Normativa RFB n” 2004 de 18 de Janeiro de 2021.
Art. 1° A Escrituragao Contabii Fiscal (ECF) sera apresentada, a partir do ano-caiendSrio de 2014, por
todas as pessoas juridicas, inciusive as equiparadas, de forma centralizada pela matriz, de acordo com as regras
estabelecidas nesta instrug§o Normativa.
§ 1° A obrigatoriedade a que se refere o caput nSo se apiica;
i - Ss pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadagao de Tributos e
Contribuigbes devidos peias Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata a Lei
Complementar ri° 123 de 14 de dezembro de 2006:
II - aos 6rg3os publicos, ds autarquias e ds fundagdes publicas; e
III - as pessoas juridicas inativas. assim consideradas aqueias que n§o tenham efetuado quaiquer
atividade operacionai, nao operacionai, patrimoniai ou financeira, inclusive aplicagao no mercado financeiro ou de
capitais, durante todo o ano-calendario, as quais devem cumprir as obrigagoes acessorias previstas na legislagSo
especifica.

As requerentes concorr@ntes ao LOTE 01 foram HABILITADAS, por atender as exigencias do edital. Conforme item 6.2.1
do Edital, a\ requej;&fifes habilitadas para este LOTE estao consideradas em igualdade de condigoes, ocorrendo, portanto,
ificagao se fara, obrigatoriamente, por sorteio, nesta sessao, com fulcro no art. 45, § 2°, da Lei Federal
o empate. A
8.666/93. Os papeis com os nomes das requerentes concorrentes foi escrito em papel em branco na frente dos dos
representantes das entidades e foi sorteada a requerente ASSOCiAQAO CULTURAL COMUNITARIA E CARNAVALESCA
MUTANTE - GRUPO RECRIAR, sendo, portanto a vencedora para o LOTE 01 deste Chamamento Publico. Franqueada a
palavra aos requerentes credenciados, por eies foi dito nada ter a registrar em Ata. Dando seguimento a sessao solicitou
aos requerentes concorrentes ao LOTE 02 a entrega dos documentos de habilitagao que motivaram a inabilitagao. 0
Presidente e a comissao verificaram os documentos apresentados e verificou a seguinte situagao:
LOTE 02 - ITENS DO 52 AO 97
LICITANTE

MOTIVOS DA INABILITAOAO NA SESSAO DE 15/09/2021

ASSOClA(pAO
BENEFICENTE E
CULTURAL FE E VIDA
CNPJ: 33.966.250/0001-30
PRIVADA DE UTILIDADE
PUBLICA MUNICIPAL
ASSOCIAQAO
OMBRO
AMIGO

Nao apresentou o recibo/protocolo de comprovagSo de
entrega/ declaragSo da Escrituragao Contabil Fiscal - ECF
da Pessoa Juridica junto a Receita Federal do Brasil - RFB,
exigido no subitem 5.3.2.3 do Edital.

HABILITADA

1) Nao apresentou Prova de regularidade com a Fazenda
Estadual;

HABILITADA

2) N§o apresentou o recibo/ protocolo de comprovag§o de
entrega/declarag§o da Escritura?§o Contabil Fiscal - ECF
da Pessoa Juridica junto a Receita Federal do Brasil RFB, exigido no subitem 5.3.2.3 do Edital;

1) Diligencia cumprida relative a
apresentagao
da
Prova
de
regularidade
com
a
Fazenda
Estadual.

CNPJ; 23,871.867/0001-18
PRIVADA DE UTILIDADE
PUBLICA MUNICIPAL

3) Ato constituvo e Ata de assembleia apresentados em
cdpia simples sem originals para conferencia na sessao.

INSTITUTO CIDADE ATIVA
CNPJ: 09.468.085/0001-01
QUALIFICADA
COMO
OSCIP e PRIVADA DE
UTILIDADE
PUBLICA
MUNICIPAL E ESTADUAL

1) Nao foi possivel conferir a autenticidade da Certidao
Negativa de Debitos. Na Certidao nao consta o enderego
eletronico para conferencia da autenticidade e no site da
Prefeitura Municipal de Ibirataia tambem n§o tern essa
opgao.
2) Nao apresentou a Prove de inexistencia de ddbitos
inadimplidos perante a justiga do trabalho, exigida no
subitem 6.2.2.2 alinea "e".
3) Apresentou recibo/protocolo de comprovagao de entrega/
declaragao da Escrituragao Contdbil Fiscal - ECF mensal,
quando deveria ser Anual. Ademais, em consulta da
autenticidade da Escrituragao Fiscal Digital, no site
http://www.sped,fazenda.Qov.br/aPDConsultaSituacaoCon
tabil/ConsultaSituacao/CNPJAno informs que nao foi
encontrada escrituragao para esse CNPJ, conforme print
a sequir._________________________________

SITUA?A0 ATUAL

Diligencia excluida, conforme razoes
acima descritas.

2) Diligencia excluida, conforme razdes
acima descritas.
3) Diligencia cumprida relative ao Ato
constituvo e Ata de Assembleia que
apresentados nesta sessao original e
copies
para
conferencia
pela
Comissao no credenciamento desta
sessao.
HABILITADA
1) Diligencia cumprida relative a
apresentagSo do original e cdpia da
Certidao
Negative
de
Debitos
municipals,
que
foi
conferida
autenticidade pela Comissao.
2) Diligencia cumprida relativa a
apresentagao
da
Prova
de
inexistencia de debitos inadimplidos
perante a justiga do trabalho, exigida
no subitem 6.2.2.2 alinea “e".
3) Diligencia excluida, conforme razdes
acima descritas.
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As requerentes concorrentes ao LOTE 02 foram HABILITADAS, por atender as exigencias do edital. Conforme item 6.2.1
do Edital, as requerentes habilitadas para este LOTE estao consideradas em igualdade de condipoes. ocorrendo, portanto.
0 empate. A classificapao se fara, obrigatoriamente, por sorteio, nesta sessao, com fulcro no art. 45, § 2°, da Lei Federal
8.666/93. Os papeis com os nomes das requerentes concorrentes foi escrito em papel em branco na frente dos
representantes das entidades e foi sorteada a requerente ASSOCIAQAO BENEFICENTE E CULTURAL FE E VIDA, sendo,
portanto a vencedora para o LOTE 02 deste Chamamento Publico. Franqueada a palavra aos requerentes credenciados,
por eles foi dito nada ter a registrar em Ata.
O Presidente da Comissao comunicou que esta Ata sera divulgada no Portal de Compras de Salvador, sitio eletronico
WWW.compras.s^vador.ba.gov.br (mesma pagina onde se deu o aviso). 0 resuitado deste Chamamento Publico sera
publicado no DewS^ficia! do Municipio. Nada mais havendo a registrar em Ata, o Presidente da Comissao suspendeu os
trabalhos e lavrou ^presente Ata que segue assinada pela Comissao e requisitantes presentes.
COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO ■ COSEUSEMOP

1
Tiago'
)S Reis
Presidente

Carla/Bail:

/A;4yl
ibro^

REQUERENTES PRESENTE
INSTITUTO CIDADE ATIVA
RIZIA SANTOS MEDRADO SILVA
CNPJ: 09.468.085/0001-01
E-MAIL; yurimedrado6@hotmail.com
REPRESENTADO POR: Yuri Medrado Silva
CPF: 057.989.645-58
ASSOCIAQAO BENEFICENTE E CULTURAL F^ E VIDA
SIDNEY SILVA SANTOS
CNPJ: 33,966.250/0001-30
E-MAIL: assfeevida@gmail.com
ASSOCIAQAO OMBRO AMIGO
ADEMILSON SANTOS CONCEIQAO
CNPJ: 23.871.867/0001-18
E-MAIL: nac.salvador@gmail.com
ASSOCIAQAO CULTURAL COMUNITARIA E
CARNAVALESCA MUTANTE - GRUPO RECRIAR
CLOVES CARNEIRO RAMOS
CNPJ: 02.811.357/0001-85
E-MAIL: mutantes.obloco@vahoo.com.br_____

Silva Almeida
Membro

TELEFONE

Maria Ivonete Gomes
Silva
Membro

PedrdiAfeantara
Almeida Evangelista
Membro

ASSINATURA

/)

(73)99946-0119
(71)98241-3082

/I
(71)3213-3662
(71)99276-8867
(71)3304-5639
(71)98909-0292

)

(71)99142-8650
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INSTRUgAO NORMATIVA RFB N°2004. DE 18 DEJANEIRO DE 2021
(Publicado(a) no DOU de 20/01/2021, se^ao 1, pagina47)
Mu uviK;

(link.action?naoPublicado=&idAto=114966&visao=anotado)

Vigente

(link.action?naoPublicado=&idAto=114966&visao=compilado)
Original
(link.action?naoPublicado=&idAto=114966&visao=original)
Relacional {link.action?
naoPublicado=&idAto=114966&visao=relacional)
Dispoe sobre a Escrituragao Cont^bil Fiscal (EOF).

0 SECRETARIO especial da RECEITA FEDEFIAL DO BRASIL, no uso da
atribuigao que Ihe confers o inciso III do art. 350 do Regimento Interne da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME n® 284, de 27 de julho de
(http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?
2020
visao=anotado&idAto=111265#2163550), e tendo em vista o disposto no § 3® do art. 11 da
n®
29
de
agosto
de
1991
Lei
8.218,
de
(http://www.pianalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8218.htm#art11%C2®/oA73), no art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/!9779.htm#art16),
no art. 18 da Medida Provisoria n® 2.189-49, de 23 de agosto de 2001
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas_2001/2189-49.htm#art18), e nos arts. 894
e
895
do
Decreto
n®
9.580,
de
22
de
novembro
de
201^^
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9580.htm),
resolve:
{anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
Art. 1® A Escrituragao Contabil Fiscal (ECF) sera apresentada, a partir do anocalendario de 2014, por todas as pessoas juridicas, inclusive as equiparadas, de forma
centralizada pela matriz, de acordo com as regras estabelecidas nesta Instrugao Normativa.
{anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
§ 1® A obrigatoriedade a
(anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

que

se

refers

o

caput

nao

se

aplica;

I - ds pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadagao
de Tributes e Contribuigoes devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), de que trata a Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006
(anexoOutros.action?
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm);
idArquivoBinario=0)
II - aos orgaos publicos, as autarquias e
(anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

ds fundagoes

pubiicas;

e

III - as pessoas juridicas inativas, assim consideradas aquelas que nao tenham
efetuado qualquer atividade operacional, nao operacional, patrimonial ou financeira,
inclusive aplicagao no mercado financeiro ou de capitals, durante todo o ano-calendario, as
quais devem cumprir as obrigagoes acessorias previstas na legislagao especifica.
(anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
§ 2® Para as pessoas juridicas que apuram o Imposto sobre a Renda das
Pessoas Juridicas (IRPJ) pela sistematica do lucro real, a ECF e o Livro de Apuragao do
Lucro Real a que se refere o inciso I do caput do art. 8° do Decreto-Lei n® 1.598, de 26 de
dezembro de 1977 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1598.htm#art8l).
(anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
§ 3° No caso de pessoas juridicas s6cias ostensivas de Sociedades em Conta de
Participagao (SCP), a ECF dever^ ser transmitida separadamente, para cada SCP, alem da
transmissao da ECF da s6cia ostensiva. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
Art. 2® A pessoa jurldica dever^ informar, na ECF, todas as operagoes que
infiuenciem a composigao da base de c^lculo e o valor devido do IRP^e da Contribuigao
normas.receita.faz6nda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=114966

0^

1/5

28/09/21, 10:32

IN RFB N« 2004 - 2021
Social sobre o Lucro Lfquido (CSLL), especialmente quanto: (anexoOutros.action?
idArquivoBinario=0)
I - a recupera^ao do piano de contas contabil e saldos das contas, para pessoas
jurfdicas obrigadas S entrega da Escritura^ao Contabil Digital (ECD) relativa ao mesmo
periodo da ECF; (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
II - a recupera$ao de saldos finals da ECF do periodo imediatamente anterior,
quando aplicavel; {anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
III > a associagao das contas do piano de contas contabil recuperado da ECD com
o piano de contas referenda!, definido pela Coordenagao-Geral de Fiscalizagao (Cofis) por
meio de Ato Declaratbrio Executive; (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
IV - ao detalhamento dos ajustes do lucro liquido na apuragao do lucro real, no
Livro Eletronico de Apuragao do Lucro Real (e-Lalur), mediante tabela de adigdes e
exclusQes definida pela Cofis por meio de Ato Declaratorio Executive; (anexoOutros.action?
idArquivoBlnario=0)
V - ao detalhamento dos ajustes da base de calculo da CSLL, no Livro Eletrdnico
de Apuragao da Base de Calculo da CSLL (e-Lacs), mediante tabela de adigdes e exclusdes
definida pela Cofis por meio de Ato Declaratorio Executive; (anexoOutros.action?
idArquivoBinario=0)
VI - aos registros de controle de todos os valores a excluir, adiclonar ou
compensar em exercicios subsequentes, inclusive prejuizo fiscal e base de calculo negative
da CSLL; (anexoOutros.action?idArquivoBinarlo=0)
VII - aos registros, langamentos e ajustes que forem necessaries para a
observdncia de preceitos da lei tributaria relatives ^ determinagao do lucre real e da base de
c^iculo da CSLL, quando nao devam, por sua natureza exclusivamente fiscal, constar da
escrituragao comercial, ou sejam diferentes dos langamentos dessa escrituragao; e
(anexoOutros.action?idArquivoBinarlo=0)
VIII - a apresentagao do Demonstrative de Livro Caixa, a partir do ano-calend^rio
de 2016, para as pessoas jurfdicas optantes pela sistematica do lucro presumido que se
utillzem da prerrogativa prevista no pardgrafo unico do art. 45 da Lei n° 8.981, de 20 de
janeiro 1995 (http://vww.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8981.htm#art45.), e cuja receita bruta
no ano seja superior a R$ 1.200.000,00 (um milhao e duzentos mil reals), ou
proporcionalmente ao perfodo a que se refere. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

>

Paragrafo unico. A adogao da Escrituragao Fiscal Digital (EFD) Institufda pelo
Ajuste Sinief n" 2, de 3 de abril de 2009, supre: (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
I - a elaboragao, o registro e a autenticagao de livros para registro de inventdirio e
0 registro de entradas em relagao ao mesmo perfodo, efetuados com base no caput e no §
7® do art. 2° e no art. 3® da Lei n® 154. de 25 de novembro de 1947
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l0154.htm), desde que informados na EFD na forma
prevista nos arts. 276 e 304 a 310 do Anexo do Decreto n® 9.580, de 22 de novembro de
2018
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9580.htm)
Regulamento do Imposto sobre a Renda; e (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
II - a exigencia contida na Instrugao Normativa SRF n® 86, de 22 de outubro de
2001
(http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?
visao=anotado&idAto=14429), em relagao ^s informagoes constantes da EFD.
(anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

7.

ly

Art. 3® A ECF ser^ transmitida anualmente ao Sistema Publico de Escrituragao
Digital (Sped) ate o Oltimo dia util do mes de julho do ano seguinte ao ano-caiendario a que
se refira. (anexoOutros.action?idArquivoBinarlo=0) (Vide Instrugao Normativa RFB n® 2039,
de 14 de jutho de 2021) (link.action?visao=anotado&idAto=119216#2277319)
§ 1® A ECF deverS ser assinada digitalmente mediante certificado emitido por
entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasll), a fim de

normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=114966
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garantir a autoha, a autenticidade, a integridade e a validade jundica do documento digital.
(anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
§ 2° Nos casos de extingao, cisao parcia!, cisao total, fusao ou incorporagao, a
ECF dever^ ser entregue pelas pessoas juridicas extintas, cindidas, fusionadas,
incorporadas e incorporadoras, observados os seguintes prazos: (anexoOutros.action?
idArquivoBinario=0)
I - se o evento ocorrer no periodo compreendido entre Janeiro a abril, a ECF deve
ser entregue ate o ultimo dia util do mes de julho do mesmo ano; e (anexoOutros.action?
idArquivoBinario=0) (Vide Instrugao Normative RFB n° 2039, de 14 de julho de 2021)
(link.action?visao=anotado&idAto=119216#2277321)
II - se o evento ocorrer no periodo compreendido entre maio a dezembro, a ECF
deve ser entregue ate o ultimo dia util do 3® (terceiro) mes subsequente ao do evento.
(anexoOutros.action?idArquivoBinario=0) (Vide Instrugao Normative RFB n° 2039, de 14 de
julho de 2021) (link.action?visao=anotado&idAto=119216#2277322)
§ 3® A obrigatoriedade de entrega da ECF na forma prevista no § 2° nao se apiica
a incorporadora, nos casos em que as pessoas juridicas, incorporadora e incorporada,
estejam sob o mesmo controls societario desde o ano-calendario anterior ao do evento.
(anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
/
§ 4° O prazo para entrega da ECF sera encerrado ^s 23h59min59s (vinte e tres
horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horario de Brasilia, do dia.
fixado para a entrega da escrituragao. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
Art. 4° O Manual de Orientagao do Leiaute da ECF, que contera informagoes de
leiaute do arquivo de importagao, regras de validagao aplic^veis aos campos, registros e
arquivos, tabelas de cddigos utilizadas e regras de retificagao da ECF, sera divulgado pela
Cofis por meio de Ato Dedaratorio Executive publicado no Diario Oficial da Uniao (DOU).
(anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
Art. 5° As pessoas juridicas ficam dispensadas, em relagao aos fates ocorridos a
partir de 1° de Janeiro de 2014, da escrituragao do Livro de Apuragao do Lucre Real (Lalur)
em meio fisico e da entrega da Declaragao de Informagoes Economico-Fiscais da Pessoa
Jurldica (DIPJ). (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
Paragrafo unico. As declaragoes relativas a rendimentos e informagoes
economico-flscais a que se sujeitem as pessoas juridicas serao prestadas na ECF.
(anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
Art. 6® A nao apresentagao da ECF pelas pessoas juridicas nos prazos fixados no
art. 3®, ou a sua apresentagao com incorregoes ou omissoes, acarretara a aplicagao, ao
infrator: (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
I - das multas previstas no art. 8®-A do Decreto-Lei n® 1.598, de 1977
(http://www.p!analto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1598.htm#art8A),
para
as
pessoas
juridicas que apuram o IRPJ pela sistematica do lucre real; e (anexoOutros.action?
idArquivoBinario=0)
II - das multas previstas no art. 12 da Lei n® 8.218, de 29 de agosto de 1991
(http://vvww.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8218.htm#art12), para as demais pessoas juridicas.
(anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
Paragrafo unico. Na aplicagao da multa a que se refere o incise I do caput,
quando nao houver lucre llquido, antes do IRPJ e da CSLL, no periodo de apuragao a que
se refere a escrituragao, devera ser utilizado o ultimo lucre llquido informado, antes do IRPJ
e da CSLL, atualizado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidagao e de
Custodia (Selic) ate o termo final de encerramento do periodo a que se refere a
escrituragao. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
Art. 7® A retificagao da ECF anteriormente entregue dar-se-^ mediante
apresentagao de nova ECF, independentemente de autorizagao da autoridade
administrativa. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
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§ 1® A ECF retificadora tera a mesma natureza da ECF retificada, substituindo-a
integralmente para todos os fins e direitos, e passara a ser a escritura^ao ativa na base de
dados do Sped. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
§ 2® Nao sera admitida retificagao de ECF que tenha por objetivo mudanga do
regime de tributagao, salvo para fins de adogao do lucro arbitrado, nos casos determinados
pela legislagao. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

i

§ 3° Caso a ECF retificadora altere os saldos das contas da parte B do e-Lalur ou
do e-Lacs, a pessoa juridica dever^ retificar as ECF dos anos-calendario posteriores,
quando necessario para a adequagao dos saldos. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
§ 4° A ECF retificadora nao produzira efeitos quanto aos elementos da
escrituragao, quando tiver por objeto: {anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
I - a redugao dos valores apurados do IRPJ ou da CSLL: (anexoOutros.action?
idArquivoBinario=0)
a) cujos saldos a pagar ja tenham sido enviados a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) para inscrigao em Divida Ativa da Uniao (DAU), nos casos em
que importe alteragao desses saldos; (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
b) em procedimentos de auditoria interna, relatives as informagoes indevidas ou
nao comprovadas prestadas na Declaragao de D6bitos e Creditos Tributaries Federais
(DCTF), sobre pagamento, parcelamento, dedugao, compensagao. exclusao ou suspensao
de exigibilidade, que ja tenham sido enviados d PGFN para inscrigao em DAU;
(anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
c) que tenham sido objeto
(anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
d) que tenham sido objeto
{anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

de
de

exame

em

pedido de

procedimento
parcelamento

fiscal;

ou

deferido;

ou

II • a alteragao os valores apurados do IRPJ ou da CSLL em relagao aos quais a
pessoa juridica tenha sido intimada do inicio de procedimento fiscal desses tributes.
(anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
§ 5° Na hipotese prevista no inciso II do § 4°, a pessoa juridica podera apresentar
ECF retificadora para atender a intimagao fiscal e, nos termos desta, para sanar erro de fato.
(anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
Art. 8® A pessoa juridica dever^ entregar a ECF retificadora sempre que
apresentar ECD substituta que altere contas ou saidos contabeis recuperados na ECF ativa
na base de dados do Sped. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
Art. 9® No caso de langamentos extemporaneos em ECD que alterem a base de
c^lculo do IRPJ ou da CSLL declarados em ECF de ano-calendario anterior, a pessoa
juridica devera efetuar o ajuste por meio de ECF retificadora relativa ao respectivo anocalendario, mediante adigoes ou exclusoes ao lucro liquido, ainda que a ECD recuperada na
ECF retificada nao tenha sido alterada. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
Art. 10. A pessoa juridica que entregar ECF retificadora que altere valores de
apuragao do IRPJ ou da CSLL informados em DCTF devera apresentar DCTF retificadora
elaborada com observancia das normas especificas relativas a essa declaragao.
(anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
Art. 11. Ficam revogadas: (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
I - a Instrugao Normative RFB n° 1.422, de 19 de dezembro de 2013;
(anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
II - a Instrugao Normative RFB n° 1.489, de 13 de agosto de 2014;
(anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
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III - a Instrugao Normativa RFB n® 1.524, de 8 de dezembro de 2014;
(anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
IV - a

InstruQao Normativa

RFB n° 1.574, de

24 de julho de

2015;

(anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
V - a Instrugao Normativa RFB n® 1.595, de 1° de dezembro de 2015;
(anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

VI

a

InstruQao Normativa

RFB n® 1.633, de

3 de maio de

2016;

(anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
VII - a Instrugao Normativa RFB n® 1.659, de 13 de setembro de 2016;
(anexoOutros.action?idArquivoBinarjo=0)
VIII - a Instrugao Normativa RFB n° 1.770, de 18 de dezembro de 2017; e
(anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
IX - a

Instrugio Normativa

RFB n® 1.821, de

30 de julho de

2018.

{anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
Art. 12. Esta Instrugao Normativa sera publicada no Diario OUcial da Uniao e
entrar^ em vigor em 1® de fevereiro de 2021. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

JOS£ BARROSO TOSTES NETO (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

'^Este texto nao substitui o publicado oficialmente.
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