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DECISÃO

PROCESSO N°: 21.0.000000831-9-0
ASSUNTO: Decisão pregoeira
Versa o presente sobre recurso interposto, pela Empresa FAS COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA , CNPJ
nº 27.082.945/0001-56 , referente ao Pregão Eletrônico nº 29/2021, que tem por objeto a eventual aquisição de
equipamentos de tecnologia da informação de natureza permanente para atender as necessidades da Defensoria
Pública do Estado do Tocantins.
 
1. DA INTENÇÃO DE RECURSO E SUA ACEITAÇÃO
Na sessão pública do Pregão Eletrônico 29/2021, a Empresa FAS COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ
nº 27.082.945/0001-56 intencionou recurso, insurgindo-se contra a habilitação da Empresa ASE-IT SOLUÇÕES EM
TECNOLOGIA LTDA.
O intencionamento recursal foi aceito, abrindo-se prazo para apresentação das razões e respectivas contrarrazões.
 
2. SÍNTESE DAS RAZÕES
A empresa  FAS COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA alega que a pregoeira habilitou indevidamente a
Empresa  ASE-IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, vencedora nos itens 02 (dois) e 06 (seis) da respectiva
licitação, mesmo esta tendo deixado de apresentar documentos exigidos na Habilitação,  requer que seja revista a
habilitação sob a alegação de que as demonstrações contábeis apresentadas não atendem ao exigido no Edital.
Outrossim, requer que essa Comissão de Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não
ocorrer, faça este subir, devidamente informado, à autoridade superior, em conformidade com o § 4°, do art. 109, da
Lei n° 8666/93.
 
3. DAS CONTRA RAZÕES
A empresa ASE-IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, apresentou as contra razões onde objetivamente requer
que não seja reconsiderada a decisão que a declarou vencedora, uma vez que atende plenamente os requisitos do
edital.
Cita ainda que o balanço patrimonial apresentado compreende o período exigido  no edital, bem como seguido pelo
devido registro nos cartórios competentes conforme Deliberação prevista pela JUCESP.
 
4 ANÁLISE
Na ocasião do cadastramento da proposta para participação do certame a empresa  ASE-IT SOLUÇÕES EM
TECNOLOGIA LTDA apresentou  documento de comprovação de qualificação econômico-financeira, do rol dos
documentos de habilitação, estando o balanço patrimonial sem os termos de abertura e encerramento e que naquele
momento a pregoeira zelando pela lisura do procedimento licitatório, e  devidamente motivado no chat do sistema
Comprasnet, transcritas abaixo:
 

Pregoeiro 14/12/2021 09:10:00 Para ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA -
Prezado participante, da análise das condições de habilitação, constatou-se que
o balanço patrimonial apresentado não atende 10.13.2, pois não apresenta o termo de
abertura e encerramento. 
Pregoeiro 14/12/2021 09:10:17 Para ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA -
Porém, tendo em conta novel entendimento do Colendo Tribunal de Contas da União,
por via do Acórdão 1211/2021, admite-se a juntada de novo documento que retrate



situação preexistente à abertura do certame. 
Pregoeiro 14/12/2021 09:10:32 Para ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA -
Dito isto, também, com espeque no subitem 24.4 do Edital, segundo o qual admite ao
pregoeiro sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, diligencio
junto à esta empresa para que no prazo de duas horas apresente a documentação que
atenda os subitens já mencionados. 
37.311.062/0001-24 14/12/2021 09:10:54 Prezados, bom dia 
Pregoeiro 14/12/2021 09:11:38 Para ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA -
será convocado para envio como anexo no item 02 
37.311.062/0001-24 14/12/2021 09:12:10 A empresa não possui balanço em 2020, pois
a mesma foi aberta em 03.06.2020 
Sistema 14/12/2021 09:12:39 Senhor fornecedor ASE-IT SOLUCOES EM
TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 37.311.062/0001-24, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 2. 
Pregoeiro 14/12/2021 09:25:27 Para ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA -
consta nos documentos de habilitação um balanço patrimonial encerrado
em 31.07.2021 e como previsto no edital no subitem 10.13.3 é admitido balanço
referente ao periodo de existencia da sociedade. 
Sistema 14/12/2021 09:25:58 Senhor Pregoeiro, o fornecedor ASE-IT SOLUCOES EM
TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 37.311.062/0001-24, enviou o anexo para o ítem 2. 
Pregoeiro 14/12/2021 09:26:45 Para ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA -
mantendo-se a obrigatoriedade dos termos de abertura e encerramento do periodo
enviado 
Pregoeiro 14/12/2021 09:32:15 Para ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - o
termo de encerramento enviado não corresponde ao final do exercicio constante do
balanço. Final do exercicio no balanço de 31.07.2021 e consta no termo de
encerramento 31.12.2020 
Pregoeiro 14/12/2021 09:33:17 Para ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - e
ainda documento sem registro na junta comercial.

 
Interessante ressaltar que toda e qualquer solicitação para envio de documentos durante a sessão pública, guarda
ressonância com novo entendimento firmado no Acórdão 1211/2021 do Tribunal de Contas da União e ainda como
base no  subitem 24.4 do Edital, segundo o qual admite ao pregoeiro sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, e a possibilidade de diligencia junto à  empresa para que no prazo de duas horas apresente a
documentação que atenda o edital.
 
Conforme extrai-se das conversas entre a pregoeira e a empresa ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, o
balaço patrimonial exigível e que atenderia  a previsão editalícia,  foi solicitado e enviado no dia 14.12.2021 as 10:27
via sistema Comprasnet, podendo ser consultado por qualquer interessado. 
 
Em relação ao Registro na Junta Comercial, de uma análise detalhada do documento, percebe-se que na folha n° 01 do
Termo de Abertura, consta no  carimbo do 1º Cartório de Registro Civil de Ribeirão Preto, que no caso em tela cita a
Deliberação n° 03/70 de 25/01/1970, que autoriza os Cartórios de Registro Cível de Pessoas Naturais do Estado de
São Paulo a praticar registros de livros mercantis. Não havendo, portanto, qualquer irregularidade no que diz respeito
ao registro do balanço patrimonial. 
 
É cediço que é regra em licitações que a exigência da comprovação da qualificação econômico-financeira por meio do
balanço patrimonial, tem por objetivo examinar a capacidade econômica financeira do licitante.
 
Tal exigência é feita pela própria lei de licitação que indica o que poderá ser exigido, vejamos:
 

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

 
O instrumento convocatório trouxe a expressa previsão de apresentação do balanço patrimonial, apresentado na forma
da lei.



 
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;(Grifou-se)
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;
 

A  comprovação da boa situação financeira da empresa é obtida mediante a análise dos  índices de Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos  pela aplicação das fórmulas
constantes no edital, tal verificação deu-se em momento oportuno, quando da análise dos documentos de habilitação
da empresa ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. Restando comprovado patrimônio liquido superior a 5%
(cinco por cento) do valor estimado para os itens.
 
A empresa foi registrada em 03/06/2020,  obrigando-se a apresentação de balanço patrimonial  referente ao período de
existência da sociedade.
 
No caso concreto, 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, não havendo que se
falar em balanço patrimonial com período incompatível com o edital, considerando a data em que deflagrou-se o
presente certame.
 
É de se concluir, portanto, que o documento apresentado atende à finalidade da exigência da qualificação econômica-
financeira posto que dentro do regramento estabelecido no instrumento convocatório..
 
5. CONCLUSÃO
Em face do acima exposto, conheço do Recurso Administrativo interposto pela empresa FAS COMERCIAL E
DISTRIBUICAO LTDA , CNPJ nº 27.082.945/0001-56, porém, mantenho inalterada as deliberações exaradas no
presente certame, momento em que submeto a presente decisão à Autoridade Superior, conforme inciso IV, do art. 13,
do Decreto nº. 10.024/2019.
Por oportuno, após conclusão dos tramites inerentes ao recurso interposto, volvam-se os autos à esta CPL, tendo em
vista que após encerramento da sessão constatou-se a superveniência de impedimento de licitar de um dos
participantes, razão pela qual o mesmo deve ser desclassificado a fim de dar sequencia seguindo a ordem de
classificação.

 

Documento assinado eletronicamente por Andréia Machado Ribeiro Silva, Pregoeiro (a), em 26/04/2022, às
10:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/verifica.php informando
o código verificador 0642196 e o código CRC 85E3428D.
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