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CONTRA RAZÃO :
ILMA SRA.ANDREIA MACHADO RIBEIRO SILVA -PREGOEIRA OFICIAL E EQUIPE DE APOIO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
DE TOCANTINS.

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2021
PROCESSO Nº 21 0000000831-9

ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA., registrada sobre o CNPJ n° 37.311.062/0001-24, vem respeitosamente à presença
de V. Sas, ratificar a inquestionável decisão da pregoeira pela CLASSIFICAÇÃO de nossa empresa, em razão do atendimento
proposta inicial e documentos de habilitação apresentados, para os Lotes 02 e 06.
BREVE SINTESE
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS deflagrou o Pregão Eletrônico nº 29/2021 visando a contratação de
empresa para o fornecimento de equipamentos de informática.
A licitação foi realizada por meio de sessão eletrônica, onde várias empresas apresentaram propostas para os itens. Após a fase
de lances o pregoeiro seguiu com a análise do atendimento das características técnicas, onde a ASE IT teve sua proposta
comercial aceita, com o objeto atendendo plenamente ao exigido, seguido pela HABILITAÇÃO da empresa. 
Entretanto, inconformada com o deslinde correto do procedimento, a Recorrente, manifestou sua intenção de recurso
administrativo contra a declaração de vencedora da ASE IT Soluções em Tecnologia.
Para rechaçar os argumentos apresentados em sede de recurso pela Recorrente, analisamos a alegação trazida e é evidenciado
que não merece prosperar.

A Recorrente alegou que a ASE IT deixou de apresentar o Balanço Patrimonial nos termos exigidos do Edital: 

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;
10.13.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e
demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
10.13.4. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

O balanço patrimonial demonstra como encontram-se as finanças da empresa e assim a Administração pode solicitar nas
Licitações para verificar a qualificação econômica-financeira de um licitante, para saber se teria capacidade para cumprir o
contrato. Essa possibilidade está prevista no art. 31, inciso I da Lei 8.666/93, a Lei de Licitação.
O Código Civil (art. 1.078, I) e a Lei das SA (6.404/76) determinam o prazo até o 4º mês após o fim do exercício anterior para
regularizar o balanço. Logo, as empresas teriam até dia 30 de abril para concluir o balanço patrimonial. Devendo apresentar, a
partir dessa data, o balanço do exercício anterior nas licitações. 
Em termos prático, para a licitação da Defensoria realizada em 13 de dezembro de 2021, os licitantes teriam que apresentar o
balanço patrimonial de 2020, sendo esse válido até dia 30 de abril de 2022, quando então iniciaria a obrigatoriedade para
apresentação do balanço de 2021. 
Conforme pode ser verificado no cartão CNPJ a data de abertura da ASE-IT se deu em 03/06/2020, para fins de fechamento de
balanço patrimonial ela teria que fazer o fechamento parcial de 03/06/2020 a 31/12/2020. 
A ASE-IT, além de apresentar a declaração assinada pelo contator da empresa, informando que no ano de 2020 não houve
movimentação fiscal, apresentou o Termo de Abertura e Encerramento, Balanço Patrimonial e DRE conforme definido na lei, onde
no Termo de Abertura consta claramente que o período apurado foi de 03/06/2020 a 31/12/2020, tendo sua emissão apenas em
julho de 2021, seguido pelo devido registro nos cartórios competentes conforme Deliberação prevista pela JUCESP. 
Além disso, no que diz respeito aos índices, a empresa comprovou Patrimônio Líquido superior a 5% (cinco por cento) do valor
estimado para o item pertinente, conforme previsto no edital, diante de restar óbvio que os índices seriam abaixo de 1,
considerando que não teve movimentação fiscal no ano de 2020. 

10.13.6. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 5% (cinco por cento) do valor total
estimado da contratação ou do item pertinente.

DAS CONSIDERAÇÕES E REQUERIMENTOS FINAIS: 
Diante do exposto, requer-se que V.Sa. se pegue à lei e ao edital e não reconsidere a decisão que declarou vencedora a empresa
ASE-IT EM TECNOLOGIA LTDA, uma vez que sua proposta atende PLENAMENTE os requisitos do edital.
Salienta-se que o edital faz lei entre as partes e o cumprimento das exigências nele previstas deve ser observado por todos
aqueles interessados em participar do certame, cabendo aqui ressaltar que tampouco a Administração Pública pode delas se
desvirtuar, sob pena de violação aos princípios supramencionados. 

Ribeirão Preto, 18 de abril de 2022.
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