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DECISÃO

PROCESSO:     21.0.000000239-6

ASSUNTO:   RECURSO – PREGÃO ELETRÔNICO nº 07/2021.

    

 

 

DECISÃO
    
I – RELATÓRIO
 
 
Trata-se de recurso administrativo interposto por IMPACTO EMPREENDIMENTOS E

SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 19.043.556/0001-93, referente ao Pregão Eletrônico nº 07/2021, contra decisão da
pregoeira que a inabilitou quanto aos Grupos 1, 2, 3, 4 e 5, considerando que o balanço patrimonial de abertura
apresentado pela empresa não consta termo de abertura e encerramento, conforme exigência do subitem 10.13.2 do
Instrumento convocatório.

 
Para consecução dos autos foram juntados os seguintes documentos:

a) Ata da sessão (cv 0550802);
b) Razões recursais da empresa (cv 0551567);

 
Posto isto, pregoeira se manifestou conforme documento encartado no (CV 0552567), mantendo as

razões que ensejaram a inabilitação da empresa recorrente e encaminhou os autos para apreciação.
 
Em breve resumo, é o relato.
 
Passo a decidir.
 
 
II - DA TEMPESTIVIDADE E ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Lei nº 10.520/2000 ao tratar de recursos em licitação na modalidade pregão, dispõe que:

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e
observará as seguintes regras:
(...)
XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias
para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
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Da mesma forma o Decreto 10.024/2019 o qual regulamenta a licitação na modalidade de pregão, na
forma eletrônica,

estabelece:
Art. 20.  A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação
dos interessados por meio da publicação do aviso do edital no Diário Oficial da União e
no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade promotora da licitação.
(...)

Art. 44.  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na
sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção
de recorrer.
§ 1º  As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo de três
dias.
§ 2º  Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas
contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente,
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

 

O edital de licitação consignou tais disposições em seu item 12.
 
Conforme consta da ata, a licitante manifestou sua intenção de recorrer durante a sessão pública

sendo ali registrados os prazos máximos como abaixo reproduzido:
Data limite para registro de recurso: 05/05/2021.

Data limite para registro de contrarrazão: 10/05/2021.
Data limite para registro de decisão: 25/05/2021.

 
Convém esclarecer que o sistema sequer recebe recursos extemporâneos. Portanto, recebo o recurso

interposto, posto que tempestivo.
 
III – DO MÉRITO RECURSAL
Prefacialmente cumpre anotar que a empresa IMPACTO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

LTDA, foi inabilitada nos Grupo 1, 2, 3, 4 e 5, por não apresentar junto com o balanço patrimonial de abertura os
Termos de Abertura e Encerramento, e descontente com a decisão, a mesma apresentou peça recursal com as seguintes
alegações:

 
Argumenta que a desclassificação não seria válida pois a situação do fornecedor no
SICAF não possuía nenhum documento vencido, aduzindo, ainda, que deveria ter sido
instada à se manifestar com fundamento no subitem 10.2.1.2.
Tece comentários à respeito da finalidade e prazos do balanço patrimonial, aventando,
aleatoriamente, inúmeros outros temas despiciendos à presente análise.

Pede, ao final a reforma da decisão que a desclassificou.

 
 
IV - DO MÉRITO/FUNDAMENTOS
A Constituição Federal brasileira determina que a administração pública obedeça aos princípios da

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput). Explicita ainda a Constituição a
necessidade de observância desses princípios ao exigir que as obras, serviços, compras e alienações sejam contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes (art. 37, inciso
XXI).

 
Para regulamentar o procedimento da licitação exigido constitucionalmente, foi inicialmente editada

a Lei n. 8.666/1993. Com a Lei n. 10.520/2002, mais uma modalidade licitatória (pregão) foi introduzida no modelo
brasileiro, ao qual se aplicam subsidiariamente as regras da Lei n. 8.666/1993. Seja qual for à modalidade adotada,
deve-se garantira observância da isonomia, legalidade, impessoalidade, igualdade, vinculação ao instrumento
convocatório e julgamento objetivo, previstos expressamente na Lei n. 8.666/1993.
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Dentre as principais garantias, pode-se destacar a vinculação da Administração ao edital que
regulamenta o certame licitatório. Trata-se de uma segurança para o licitante e para o interesse público, extraída do
princípio do procedimento formal, que determina à Administração que observe as regras por ela própria lançadas no
instrumento que convoca e rege a licitação.

 
 O edital é a lei da licitação e vincula as licitantes e a própria Administração Pública. O princípio da

vinculação ao edital está positivado no artigo 30, da Lei de Licitações e ressaltado em seu artigo 41, que dispõe que a
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada,
garantindo, assim, a isonomia entre os participantes. E a disposição vale, igualmente, para as licitantes, que devem
cumprir todas as cláusulas edilícias, sem exceção.

 
Neste sentido assevera JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO [1]:

 “A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos
administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente
observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna
inválido e suscetível de correção na via administração ou judicial. O princípio da
vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de
julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se
evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à
impessoalidade e à probidade administrativa. [...] Vedado à Administração e aos
licitantes é o descumprimento das regras de convocação, deixando de considerar o
que nele se exige, como, por exemplo, a dispensa de documento ou a fixação de
preço fora dos limites estabelecidos. Em tais hipóteses, deve dar-se a desclassificação
do licitante, como, de resto, impõe o art. 48, I, do Estatuto”.

 
Desta feita, cumpre anotar que o cerne da questão aqui debatida é a inabilitação da empresa

recorrente por não ter enviado junto ao balanço patrimonial de abertura os termos de abertura e encerramento.
 
Nesse ponto, o Edital de Licitação assim estabelece, a saber:
 

10. DA HABILITAÇÃO
10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1. SICAF;
[...]
 

10.13. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
[...]
10.13.2. Balanço Patrimonial acompanhado do resultado do último exercício social,
exigível e apresentado na forma da lei, inclusive com TERMO DE ABERTURA E
DE ENCERRAMENTO, registrado na Junta Comercial do Estado da sede da licitante;
ou Balanço Patrimonial via Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital - SPED: com
TERMO DE ABERTURA E DE ENCERRAMENTO e com recibo de entrega, 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. Na
apresentação do Balanço Patrimonial digital, a autenticação será comprovada pelo recibo
de entrega emitido pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED;

 
Ademais, para fins de licitação as demonstrações contábeis devem ser apresentadas na forma da lei,

consoante disposição da lei de licitações senão vejamos:
‘Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente,
documentação relativa a: [...] III – qualificação econômico-financeira; [...]

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
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atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)meses da data de
apresentação da proposta; [...]” (Grifou-se).
 

Segundo regramento legal o balanço patrimonial é extraído do livro diário, inteligência do inciso II
do artigo 1.186 do Código Civil.

 
Por sua vez, o livro diário foi instituído pelo Decreto Lei 486 03/03/69 e regulamentado pelo Decreto

Lei 64.567 de 22/05/69.
 
Nesse sentido, são formalidades do livro diário constantes do Decreto Lei 486/69, senão vejamos:

“Art 5º Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de livro Diário,
encadernado com fôlhas numeradas seguidamente, em que serão lançados, dia a dia,
diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da atividade mercantil, ou que
modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial do comerciante.

(...).
§ § 2º Os Livros ou fichas do Diário deverão conter têrmos de abertura e de
encerramento, e ser submetidos à autenticação do órgão competente do Registro do
Comércio..” (Grifou-se).

 
Assim, como bem relatado pela Pregoeira não se trata de excesso de rigorismo, de modo que o termo

de abertura e encerramento se presta a conferir uma maior segurança aos dados apresentados.
 
A propósito, é vasta a jurisprudência dando guarida à sua exigência, não se tratando de mera

formalidade:  
TJ-SC - Agravo de Instrumento AG 105565 SC 2009.010556-5 (TJ-SC)
Data de publicação: 11/02/2010

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR -
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - TOMADA DE PREÇO –
 APRESENTAÇÃO DO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DO LIVRO
DIÁRIO - EXIGÊNCIA EXPRESSAMENTE CONTIDA NO EDITAL -
DESCUMPRIMENTO - EMPRESA CONSIDERADA INABILITADA - LIMINAR
DENEGADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. É certo que nas
licitações deve-se evitar rigorismos inúteis e formalidades ou documentos
desnecessários à qualificação dos interessados. Nesta toada, a exibição
do termo de abertura e encerramento do livro diário não representa mero
formalismo da comissão licitante, pois configura ele documento hábil a conferir
autenticidade ao balanço patrimonial apresentado pelo interessado. Ademais,
tratando-se de exigência expressamente contida no instrumento convocatório, vige o
princípio da vinculação ao edital, devendo o licitante observá-lo para que possa ser
regularmente habilitado.
 
TJ-MA - MANDADO DE SEGURANÇA MS 124872005 MA (TJ-MA)
Data de publicação: 07/03/2006
Ementa: Processo Civil - Mandado de Segurança - Licitação - Inabilitação em
concorrência pública - Não apresentação dos termos de abertura e encerramento do
livro diário - Previsão no edital - Princípio da legalidade e da vinculação ao edital -
Preliminar de carência da ação afastada - Poder Judiciário só é possível avaliar e
interferir nos casos em que a Administração extrapola os termos do edital ou quando este
encontra-se em desajuste com a lei -Segurança denegada.
 

TJ-MA - MANDADO DE SEGURANÇA MS 182132005 MA (TJ-MA)
Data de publicação: 27/03/2006
Ementa: Direito Administrativo. Mandado de segurança. Concorrência Pública.
Inabilitação. Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário. Não
apresentação. Qualificação econômico-financeira não demonstrada. Exigência do
edital. Ilegalidade. Não há ilegalidade no edital que exige, para a habilitação de
licitante em concorrência pública, a apresentação de seus Termos de Abertura e de
Encerramento do Livro Diário, isso porque a correta exegese da expressão "na
forma da lei", constante do texto do art. 31 da Lei n.º 8.666 /93, remete a matéria à
legislação suplementar, motivo pelo qual aplicável à espécie é o novo Código Civil ,
no Livro II, que disciplina o Direito da Empresa, especificamente o Capítulo IV, que
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trata da Escrituração, em seus artigos 1.180 , p. único; 1.181, p. único; e 1.184, §
2º.Os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, desde que
devidamente registrados na Junta Comercial, são meios hábeis a comprovar a
qualificação econômico-financeira da empresa, pois neles acham-se transcritos todo
o balanço patrimonial da licitante. A ausência desses documentos, entretanto, enseja
a inabilitação para os termos do certame, já que a Administração Pública não terá à
sua disposição dados objetivos para avaliar se a empresa possui capacidade para
satisfazer os encargos econômicos decorrentes do contrato. Não possui direito líquido
e certo a impetrante que deixa de cumprir a exigência constante do edital de
concorrência, que tinha por objetivo a demonstração de sua qualificação econômico-
financeira. Ordem denegada.

 
Ademais, o Tribunal de Contas da União quando do julgamento do processo (TC 020.621/2015-9)

para fins de clareza quanto ao tema transcreveu trecho de artigo disposto em sítio da internet sugerido pela
relatoria daquele procedimento, que dispõe, de forma precisa, como as licitantes devem comprovar sua
qualificação econômico-financeira, in verbis:

No caso, convém transcrever trecho de artigo disposto em sitio da internet sugerido pela
relatoria destes autos (peça 24, p. 7) que dispõe, de forma precisa, como as licitantes
devem comprovar sua qualificação econômico-financeira, no que pertine à apresentação
dos demonstrativos contábeis:
O balanço patrimonial exigível na forma da lei compreende o balanço patrimonial do
último exercício social assinado por contador e representante legal da empresa,
devidamente acompanhado do Termo de Abertura e do Termo de Encerramento do
Livro Diário, este registrado na Junta Comercial.
(http://chenutoliveirasantiago.com/noticias/tcu-estabelece-30-de-abril-como-prazo-
maximo-para-presentacao-de-balanco-patrimonial-em-licitacoes-publicas-inlcusive-
para-empresas-que-utilizam-o-sped/)
Em outro artigo também sugerido no mesmo Despacho da relatoria (peça 24, p. 7) têm-
se exatamente os passos que devem ser seguidos pelas empresas licitantes no
cumprimento da formalidade contida no art. 31, inciso 1, da Lei 8.666/1993:
* Indicação do número das páginas e número do livro onde estão inscritos o Balanço
Patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) no Livro Diário,
acompanhados do respectivo Termo de Abertura e Termo de Encerramento do mesmo -
§2º do art. 1.184 da Lei 10.406/02; Art. 1.180, Lei 10.406/02; art. 177 da lei 6.404/76;
NBC T 2.1.4 (Res. CFC 563/83); NBC T 3.1.1 (Res. CFC 686/90);
* Assinatura do Contador e do titular ou representante legal da Entidade no BP e DRE -
§2º do art. 1.184 da Lei 10.406/02; § 4º do art. 177 da lei 6.404/76; NBC T 2.1.4
(Resolução CFC 563/83);
* Prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (Carimbo, etiqueta ou chancela da
Junta Comercial) - art. 1.181, Lei 10.406/02; Resolução CFC Nº 563/83; §2º do art.
1.184 da Lei 10.406/02.      
(http://portaldaslicitacoes.blogspot.com.br/2012/01/exigencia-do-balanco-patrimonial-
na.html.)

 
Sendo assim, conforme demonstrado os termos de abertura e encerramento são requisitos que

compõem o próprio balanço patrimonial, não se tratando de mero formalismo, sendo condição hábil a conferir
autenticidade ao balanço patrimonial.

 
Já no que tange a oportunidade de manifestação prévia suscitada pela recorrente com fundamento no

subitem 10.2.1.2 do Edital, cumpre destacar que o referido dispositivo diz respeito à desclassificação por impedimento
de licitar, conforme subitem 10.2 do instrumento convocatório.

 
Outrossim, oportuno mencionar que é defeso a inclusão de documento que deveria constar

originariamente da proposta, conforme vedação expressa do art. 43 §3º da Lei nº 8.666/93, impossibilitando assim
qualquer diligência para juntada dos documentos que se referem ao termo de abertura e encerramento.

 
Nesse ponto, como bem mencionado pela pregoeira, “a pretensão de fazer juntar documento novo

implica em verdadeira alteração no estado de fato, o que é expressamente vedado no ordenamento”. Não cabendo
assim diligência para permitir a inclusão de documento que deveria primeiro constar do próprio SICAF e segundo, ali
não estando, ter sido encaminhado juntamente com a proposta (subitem 10.5.2 e seguintes do instrumento
convocatório).
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Sendo assim, verifica-se a Administração tem o dever de zelar pelo cumprimento das disposições

editalícias, vez que como ensina, Celso Antonio Bandeira de Melo, o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório vincula a Administração Pública a seguir de forma estrita a todas as regras que tenham sido previamente
estipuladas para disciplinar e conduzir ao certame [2].

 
Desta feita, verifica-se que a exigência de que o balanço patrimonial de abertura deveria ter sido

disponibilizado com termo de abertura e de encerramento foi expressamente previsto no Edital de Licitação, não
caberia a Administração efetuar diligências para possibilitar à empresa recorrente a inclusão dos referidos documentos,
sob pena de se infringir as normas do instrumento convocatório, bem como acutilaria a isonomia do certame.

 
 
V – CONCLUSÃO
 
Diante do exposto, e em atendimento às normas legais e do instrumento convocatório, CONHEÇO

do recurso por ser tempestivo, mas, no mérito NEGO-LHE provimento pelas razões acima aduzidas, mantendo-se
incólume a INABILITAÇÃO da empresa IMPACTO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº
19.043.556/0001-93, alusivo aos Grupo 1, 2, 3, 4 e 5 do Pregão Eletrônico nº 07/2021.

 
Publique-se.
 
 
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL, em Palmas-TO, aos 14 dias do mês de maio

de 2021.

 

 

 

 

[1] CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 25ª edição. Editora Atlas, 2012, p. 244.

[2] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 28ª edição – São Paulo: Malheiros, 2011, p.
541.
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