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DECISÃO

 
PROCESSO N° : 21.0.000001682-6
ASSUNTO: Decisão pregoeiro – Recurso itens 1 e 2
 
Versa o presente sobre recurso interposto, pela empresa REDUTO SEGURANÇA
PRIVADA LTDA , CNPJ nº 21.315.603/0001-52, referente ao Pregão Eletrônico nº
01/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de
serviços continuados de Vigilância armada, com disponibilização de mão de obra em
regime de dedicação exclusiva, para as unidades da Defensoria Pública do Estado do
Tocantins nos municípios de Palmas, Gurupi e Araguaína, conforme condições, quantidades
e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
 
--------------------
1. DA INTENÇÃO DE RECURSO E SUA ACEITAÇÃO
A referida empresa intencionou recurso, na sessão pública do Pregão Eletrônico nº 1 /2022,
insurgindo-se da classificação da empresa declarada vencedora, conforme se verifica:
-----

Item 1 e 2:
Manifestar intenção de recurso por descumprimento do instrumento
convocatório item 15.10.2 onde será demosntrado em peça recursal
 

--------------------
2. SÍNTESE DAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES
-----
2.1. Das alegações da recorrente
Alega que a empresa vencedora não atendeu ao subitem 15.10.2 do instrumento
convocatório, insurgindo-se contra o balanço patrimonial apresentado pela recorrida.
Faz ilações aleatórias com referência à certame e subitens de edital, que não o presente
pregão.
Faz considerações sobre balanço patrimonial, com referência principalmente à lei 6.404/76
e a normas da CVM.
Ventila a respeito da não apresentação da declaração de não vistoria, bem como
apresentação de custos com salário abaixo do mínimo estabelecido na CCT.
 
-----
2.2. Quanto às contrarrazões
Em suas contrarrazões a recorrida alega que nem o edital nem a lei exigem a apresentação
de fluxo de caixa, e que por isso tal documento não foi apresentado.



Sustenta que a recorrente faz confusão entre as exigências do edital para Sociedade
Anônima, para Eireli e para Ltda.
Argumenta que todos os itens que a recorrente alega que devem fazer parte do balanço
patrimonial foram juntados, afirmando textualmente que: “6. Foram apresentadas: A.
Balanço Patrimonial – BP. B. Demonstração do Resultado do Exercício - DR/DRE. C.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL. A letra “C” está com a
denominação “Demonstração de Lucro e Prejuízo”.”
 
--------------------
3. ADMISSIBILIDADE
-----
3.1. Matéria preclusa e não intencionada – não conhecimento
A recorrente em seu recurso inova em dois pontos. 
No corpo da peça recursal fala a respeito da não apresentação da declaração de não vistoria,
bem como apresentação de custos com salário abaixo do mínimo estabelecido na CCT.
Ocorre que, efetivamente tais matérias já foram objeto de recurso por parte da própria ora
recorrente no presente certame e devidamente analisadas, ocorrendo a chamada preclusão
consumativa, tendo, inclusive, havido o enfrentamento e exarada decisão administrativa,
conforme consta dos autos.
Além disso, ainda que na mais improvável hipótese de possibilidade de reanálise,
efetivamente não houve manifestação de intenção recursal no ponto em questão, conforme
imposição do disposto nos subitens 18.1 e 18.2.2 ocorrendo assim a decadência, como já
devidamente fundamentado em oportunidade pretérita.
Do exposto não se conhece, portanto, da manifestação recursal quanto a declaração de não
vistoria e a suposta irregularidade da planilha de custos, quer por ser matéria objeto de
decisão em sede de recurso passado dentro deste pregão, quer por não ter havido
manifestação de intenção de recurso nesse ponto.
-----
3.2. Conhecimento quanto aos demais temas
Presentes os pressupostos recursais quanto as matérias efetivamente intencionadas em
sessão, verifica-se que a tempestividade é aferida automaticamente pelo próprio Sistema
Comprasnet, de modo que se conhece, em parte, do recurso interposto, conforme análise
abaixo.
 
--------------------
4. ANÁLISE
4.1. Quanto a qualificação econômico financeira
As alegações da recorrente em face da ora recorrida nos itens 1 e 2 são exatamente as
mesmas aduzidas contra a empresa vencedora no item da capital Palmas, motivo pelo qual
repete em grande parte a motivação exarada na decisão daquele recurso.
-----
4.2. Da inclusão de argumentos aleatórios e não afetos ao presente certame
Da leitura da peça recursal percebe-se tratar-se de instrumento preexistente, lançado
aleatoriamente para fustigar a classificação das empresas classificadas, desconexo da
realidade do pregão conduzido por esta DPE-TO.
A começar pela referência à própria licitação, dizendo a recorrente:



-----
“Corroborando essa obrigatoriedade, a Lei de Licitação (art. 31, I, da Lei nº
8.666/93), bem como o Edital do Pregão Eletrônico nº 04/2021...” (Grifou-se).

-----
O certame em tela é, portanto, o de numero 01/2022, e não 04/2021.
A aleatoriedade da argumentação exarada também está na referência à própria data de
abertura do certame:
-----

“Mas não apenas do Balanço Patrimonial, como também das demonstrações
contábeis do último exercício social, ou seja, estabelece que sejam entregues no
ato de abertura da Sessão Pública (25/05/2021), todas “as demonstrações
contábeis exigíveis e apresentadas na forma da Lei”, conforme está registrado no
Edital.” (Grifou-se).

-----
Ora, a sessão pública deste certame abriu no dia 04/03/2022, às 08:15 (oito horas e quinze
minutos), horário de Brasília, conforme item 1 do Edital respectivo.
E finalizando a falta de contexto lógico da peça recursal está o ataque à referências não
existentes no instrumento convocatório, aventando desobediência à subitens de outro edital
que não o desta DPE-TO.
E assim o faz ao falar de “A. Balanço Patrimonial – BP”, “B. Demonstração do Resultado
ou Demonstração do Resultado do Exercício – DRE”, “C. Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido – DMPL”, “D. Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC” e “E. Notas
Explicativas – NE”, repetindo exatamente a mesma redação equivocada:
-----

“Desta forma, além de ser uma demonstração contábil exigível na forma da Lei e
obrigatória em termos da legislação contábil/profissional, é por meio dela que se
demonstra a situação financeira da empresa (boa ou ruim) nos termos dos itens
9.10.2 e 9.10.2.1, do Edital do Pregão Eletrônico nº 04/2021.”

-----
Como dito, os subitens e o edital referido não pertencem a este certame, o que, de plano,
denota a falta de contexto fático e lógico na irresignação ofertada, evidenciando tratar-se de
recurso de formulário, sem qualquer preocupação efetiva com a realidade do procedimento
em curso.
-----
4.2. Análise dos requisitos do balanço patrimonial de acordo com as disposições do
Edital do PE 01/20221 desta DPE-TO, da natureza da empresa vencedora e cotejo com
as respectivas disposições legais
Toda digressão argumentativa por parte da recorrente em torno da qualificação econômico
financeira da licitante classificada tem como referencial o alegado descumprimento dos
ditames da Lei 6.404/76 e normas da Comissão de Valores Mobiliários.
De plano, o referencial é equivocado tendo em vista que a Lei 6.404/76 é voltada para
sociedade por ações, e, somente tem aplicação às sociedades limitadas quando classificadas
como de grande porte, assim entendidas como aquelas que tiverem no exercício social
anterior, ativo total superior a R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou
receita bruta anual superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), consoante



Lei 11.638/07.
A seu turno, nenhuma norma da CVM se impõe ao presente certame, posto que a Comissão
de Valores Mobiliários é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Economia que
fundamentalmente disciplina o funcionamento do mercado de valores mobiliários.
Tratando-se de empresa de responsabilidade limitada o balanço patrimonial e resultado
econômico são levantados anualmente em conformidade com o que estabelece a lei civil,
tendo em conta a natureza da empresa participante.
Do cotejo entre a norma e o balanço apresentado, é possível apurar a obediência às
formalidades intrínsecas.
Consta a indicação do livro onde está inscrito o Balanço Patrimonial, a demonstração do
resultado do exercício (DRE), acompanhado dos respectivos termos de abertura e

encerramento, em atenção, portanto, ao disposto no § 2º do artigo 1.184 do Código Civil
[1]

,
e, tratando-se de SPED, das formalidades do Decreto nº 8.683/2016.
Consta assinatura do contador, também com fundamento do sobredito § 2º do Art. 1.184 da

lei civil, na modalidade digital, conforme art. 10 da ITG 2000 (R1)
[2]

.
O registro na junta comercial, em conformidade com o disposto no art. 1.181, da Lei

10.406/02 e alínea "b”
[3]

 é substituído pelo recibo de entrega da Escrituração Contábil

Digital (ECD), consoante art. 39-A da Lei 8.934/94
[4]

, e Decreto 8.683/2016
[5]

.

A demonstração contábil consta do próprio balanço, conforme Art. 1.179 da Lei Civil
[6]

.
Por sua vez a exigência de certificação de regularidade do contador perante o Conselho
Regional de Contabilidade, com fundamentado no parágrafo único do art. 2º, da Resolução
CFC 1.402/2012 ou art. 177 da Lei nº 6.404/76, não pode ser exigida.
A lei 8666/93 é taxativa quanto ao rol para habilitação, não trazendo a previsão de certidão
de habilitação do contador, conforme artigo 27, além de não ter prevista no Edital.
Ademais disso, se tal exigência viesse expressa no edital seria ilegal como já considerou o
TCU:
-----

“Exigir-se certidão de regularidade do contador no momento da licitação como
critério para atestar a higidez de demonstrações contábeis já recebidas pelo órgão
de comércio somente se presta como indesejada barreira à qualificação
econômico-financeira dos licitantes, restringindo a competitividade do certame.
Nesse sentido, o Ac. TCU 1.146/2015 – P, Rel Augusto Sherman” (Acórdão
2.448/2019, TCU - Plenário).

-----
No que diz respeito às notas explicativas, prima facie, é de se ter em conta que existe
exigência legal expressa apenas na lei das SA, ao teor do § 4º do artigo 176 da Lei
6.404/76.
Igualmente, não há tal exigência no instrumento convocatório.
Nesse aspecto, já houve pronunciamento da colenda corte de contas da União, onde o setor
técnico ponderou o seguinte:
-----

“Ocorre que, conceitualmente, ao teor da Resolução CFC citada, essas notas



serão emitidas quando houver informações relevantes, complementares e/ou
suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas
demonstrações contábeis propriamente ditas, o que confere um caráter de não
obrigatoriedade de sua emissão.
27. A regra, pelo conjunto de situações que ensejam a elaboração de notas
explicativas, é de que elas acompanhem as demonstrações financeiras.
Entretanto, não se pode falar de obrigatoriedade, sendo possível a existência
de exceção, fato confirmado junto à Fiscalização do CRC/RS, sobretudo quando
se trata de empresas de menor porte.
28. Não havendo fatos relevantes que tenham ocorrido no exercício ou que
venham a ocorrer futuramente de forma a alterar significativamente as
situações patrimonial, econômica, financeira, legal, física ou social, bem
assim a utilização de critérios na elaboração das demonstrações que possam
induzir a erros de interpretação, torna-se dispensável sua edição.” (Acórdão
1544/2008 - TCU - 1ª Câmara). (Grifou-se).

-----
O que se percebe, portanto, é que a não apresentação de notas explicativas não tem o
condão de induzir à conclusão de que a empresa não produza suas demonstrações na forma
da lei, apenas que para fins de análise da qualificação econômico financeira é prescindível
para julgar a capacidade da empresa de suportar a contratação.
Em verdade, o que se depreende da peça recursal é o enorme apego à rigores burocráticos,
no afã de, a todo custo, obter a desclassificação das empresas melhores classificadas, indo
na contramão da evolução jurisprudencial, como já manifestado em oportunidades pretéritas
no curso do presente certame, e até mesmo doutrinária conforme lição abaixo colacionada:
-----

“O princípio da proporcionalidade restringe o exercício das competências
públicas, proibindo o excesso. A medida limite é a salvaguarda dos interesses
públicos e privados em jogo. (...) Os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade acarretam a impossibilidade de impor consequências de
severidade incompatível com a irrelevância de defeitos. Sob esse ângulo, as
exigências da Lei ou do Edital devem ser interpretadas como instrumentais.
Daí a advertência de Adilson de Abreu Dallari, para quem: “existem claras
manifestações doutrinárias e já há jurisprudência no sentido de que, na fase de
habilitação, não deve haver rigidez excessiva; (...) Se houver um defeito
mínimo, irrelevante para essa comprovação, isso não pode ser colocado como
excludente do licitante.”
(...)
Nesse panorama, deve-se interpretar a Lei e o Edital, como veiculando
exigências instrumentais. A apresentação de documentos, o preenchimento
de formulários, a elaboração das propostas não se constituem em condutas
ritualísticas. Não se trata de verificar a habilidade dos envolvidos em
conduzir-se de modo mais conforme ao texto da lei. Todas as exigências são
o meio de verificar se o licitante cumpre os requisitos de idoneidade e se sua
proposta é satisfatória e vantajosa. Portanto, deve-se aceitar a conduta do
sujeito que evidencie o preenchimento das exigências legais, ainda quando



não seja adotada a estrita regulamentação originariamente imposta na Lei
ou no Edital. Na medida do possível, deve promover, mesmo de ofício, o
suprimento de defeitos de menor monta. Não se deve conceber que toda e
qualquer divergência entre o texto da Lei ou do Edital conduz à

inviabilidade, à inabilitação ou à desclassificação.”
[7]

(Grifou-se).
-----
Deste modo, o balanço patrimonial apresentado, foi capaz de demonstrar a capacidade
econômica da empresa de suportar a contratação, de sorte que a exigência de notas
explicativas objetivamente em nada agregaria tal análise, antes se refletindo em rigorismo
exacerbado, até porque as notas explicativas não tem o condão de modificar valores
constantes do balanço patrimonial, cuja função seria apenas de esclarecimento.
A propósito é oportuno destacar que o pregoeiro não é um perito contábil, valendo lembrar
a máxima segundo a qual ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit, isto é o que a lei quer, diz; o
que a lei não quer, não diz. E nesse sentido, tanto a lei 8666/93, a 10.520/2019, bem como a
14.133/2021 não trouxeram esse nível exigência de capacitação ao pregoeiro, ao passo que
a boa situação financeira, à luz do inciso V, do art. 7.1, da IN/MARE nº 5/95, é aferida
fundamentalmente pelos índices econômicos financeiros e pelo patrimônio líquido,
conforme subitem 15.10.6 do Edital.
E nesse diapasão a recorrida apresentou índices compatíveis com o exigido no edital, e
patrimônio líquido superior ao estimado para o contrato, sendo importante destacar,
também, que houve a consulta da autenticidade do SPED apresentado.
Derradeiramente, impende destacar que a jurisprudência tem avançando para a diminuição
do rigor relativo à apresentação do balanço patrimonial, flexibilizando, inclusive, a
exigência de termos de abertura e encerramento, máxime quando não previsto no edital:
-----

“18. O outro ponto que motivou a inabilitação da representante foi  a não
apresentação de cópia dos termos de abertura e encerramento do livro
diário, com indicação dos números das páginas onde estava inscrito o
balanço patrimonial do exercício 2017. 19. Observo que tal formalidade
sequer é exigida por ocasião da deliberação sobre o demonstrativo pela
assembleia geral. Cabe lembrar que o § 2º do art. 1.184 do Código Civil
estabelece que o balanço patrimonial, bem como o resultado econômico,
devem ser lançados no livro diário. Constitui-se, portanto, de um quesito
referente ao conteúdo do registro contábil e não ao demonstrativo. A
aferição da veracidade do balanço se dá pela verificação do cumprimento
das formalidades legais de aprovação, registro na junta comercial e
publicação, as quais são exigíveis apenas após os prazos determinados por
lei e demais normativos, de modo a não impor ônus adicional ao licitante.
Sendo assim, considerando que a solicitação das páginas do livro diário não
constou, especificamente, do edital e também não é requisito formal do
demonstrativo, na forma da lei, a demanda não pode servir de motivo para
inabilitar a licitante.” (Acórdão 2293/2018 – TCU - Plenário). (Grifou-se).

-----
Por todo o exposto, analisada a capacidade econômica financeira da empresa vencedora, e
verificado a compatibilidade com o vulto da contratação estimada não há o que reformar.
 



--------------------
5. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço em parte do recurso interposto por REDUTO SEGURANÇA
PRIVADA LTDA, mas no mérito indefiro o pleito desclassificatório.
Isto posto submeto o presente recurso a apreciação da autoridade superior.
 
Palmas-TO, 23 de maio de 2022.
 

Jefferson Lustosa Maciel

Pregoeiro

[1]
 Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização do documento respectivo, dia a dia, por escrita

direta ou reprodução, todas as operações relativas ao exercício da empresa. (...). § 2 o Serão lançados no Diário o balanço patrimonial
e o de resultado econômico, devendo ambos ser assinados por técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo empresário
ou sociedade empresária.
 
[2]

 10. Os livros contábeis obrigatórios, entre eles o Livro Diário e o Livro Razão, em forma digital, devem revestir-se de
formalidades extrínsecas, tais como: a) serem assinados digitalmente pela entidade e pelo profissional da contabilidade regularmente
habilitado;
 
[3] Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as fichas, antes de postos em uso, devem ser
autenticados no Registro Público de Empresas Mercantis.
 
[4] Art. 39-A. A autenticação dos documentos de empresas de qualquer porte realizada por meio de sistemas públicos eletrônicos
dispensa qualquer outra.
[5]

 Art. 1º O Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996 , passa a vigorar com as seguintes alterações: “ Art. 78-A. A autenticação de
livros contábeis das empresas poderá ser feita por meio do Sistema Público de Escrituração Digital - Sped de que trata o Decreto nº
6.022, de 22 de janeiro de 2007 , mediante a apresentação de escrituração contábil digital. § 1º A autenticação dos livros contábeis
digitais será comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo Sped. § 2º A autenticação prevista neste artigo dispensa a autenticação
de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994 , nos termos do art. 39-A da referida Lei .” (NR)
 
[6] Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com
base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço
patrimonial e o de resultado econômico.
[7]

 FILHO, Marçal Justen. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11ª Edição, 2005, p. 60.
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