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COMUNICADO SOBRE PATRIMÔNIO LIQUIDO (PL) 

Em função das alterações na Lei nº 6.404, de 1976 e pela Lei nº 11.941, de 2009, quando foram 

introduzidos novos conceitos, métodos e critérios contábeis e fiscais, para padronizar e adequar as regras 

contábeis adotadas no Brasil aos padrões internacionais de contabilidade (padrão International Financial Report 

Standart - IFRS), disponibilizando assim a transparência internacional de regras e informações contábeis a 

serem observadas pelas empresas do setor privado com reflexos no Setor Público, quando da elaboração de 

suas demonstrações financeiras. O DCF/PROAF/UFRRJ tem realizado o cadastro SICAF (Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores) de forma correta em acordo com a nova legislação contábil, 

ou seja, mantendo o PL (Patrimônio Líquido) com saldo patrimonial, sendo referência para outros órgãos 

públicos cadastradores. Sendo assim a PROAF/UFRRJ decidiu não paralisar os processos em andamento 

com erro cadastral (Nível VI- Qualificação Econômica Financeira) por considerar que isso afetará 

seriamente o encerramento do exercício financeiro 2016. A UFRRJ solicita aos licitantes e ou fornecedores 

que entrem em contato com seus órgãos públicos cadastradores para adequação a nova legislação contábil, 

evitando transtornos em processos de pregões e empenhos a serem validados. Como contribuição a UFRRJ 

informa abaixo como tem realizado o processo de cadastramento. 

Lançamento do Ativo 

AC + ANC = Ativo Total (Neste caso, além de lançar os subgrupos, lança-se também o ativo total), exemplo: 

(AC R$50 + ANC R$ 50,00), onde Ativo Total é igual a R$100,00 

Lançamento do Passivo 

PC+PNC+PL= Passivo Total (Lança-se o PC + PNC, porém neste caso específico não se registra o Passivo 

Total, mas sim APENAS a soma do (PC+PNC), no campo passivo total, exemplo: (PC R$50 + PNC R$ 20,00), 

onde PC+PNC= R$70,00, logo PL é igual a R$30,00 

Resumo 

ATIVO 
Circulante= R$50,00 

Não Circulante (ANC)= R$ 50,00 

PASSIVO 
Circulante R$50,00 

Não Circulante (PNC)= R$ 20,00 

Patrimônio Líquido(PL)= R$ 30,00 

ATIVO TOTAL R$ 100,00 PASSIVO TOTAL R$ 100,00 

O sistema por diferença calculará o PL automaticamente. Informamos ainda que o Capital Social constará, e 

aparecerá na tela do SICAF. 
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