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DECISÃO

PROCESSO: 21.0.000001682-6.
ASSUNTO: RECURSOS– PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2022.

 
 
 

DECISÃO
 
I – RELATÓRIO
Cuida-se de recursos administrativos interpostos pela empresa REDUTO

SEGURANÇA PRIVADA LTDA, CNPJ nº 21.315.603/0001-52 , no âmbito do Pregão Eletrônico nº
001/2022, 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-TO.

 
Em suas razões (CV’s 0649518 e 0649519), a recorrente insurge-se contra a

habilitação e classificação da empresa CENTRO OESTE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI -
CNPJ nº 04.701.639/0002-36 para os itens 1 e 2, do certame licitatório, alegando: o
descumprimento do subitem 15.10.2 de instrumento convocatório.

 
Por seu turno, em sede de contrarrazões (CV’s 065094 e 0650946), a recorrida

argumenta que: não é o primeiro recurso da licitante Reduto; Poderia no primeiro recurso ter
aventado todas as teses recursais; Nem o edital e nem a Lei exigem a Demonstração do Fluxo de
Caixa; A licitante Recorrente faz confusão entre as exigências do Edital para Sociedade Anônima
e para Eireli e LTDA;

 
Após apreciar as razões e contrarrazões, o pregoeiro negou provimento ao recurso

em alusão nos seguintes termos (CV 0650990):
 

“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..”
 

Ato contínuo, os autos vieram-me conclusos para exercício da atribuição disposta no
artigo 13, inciso IV, do Decreto nº 10.024/2019.

 
Em breve 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;

 
Por sua vez, o Decreto 10.024/2019, quanto a intenção de recurso, prevê:

Intenção de recorrer e prazo para recurso

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.

§ 3º A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à
intenção de recorrer, nos termos do disposto no caput, importará na
decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto
ao licitante declarado vencedor.

§ 4º O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que
não podem ser aproveitados.

 
O edital de licitação discorre sobre tais disposições em seu item 18.
 
Conforme consta da ata, a recorrente manifestou sua intenção de recorrer durante a

sessão pública, sendo registrados os prazos máximos pertinentes conforme abaixo transcrito:
 
Data limite para registro de recurso: 12/05/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 17/05/2022.
Data limite para registro de decisão: 01/06/2022. (grifos nossos)

 
Cumpre mencionar que na peça recursal a recorrente menciona a não apresentação da

declaração de não vistoria, bem como apresentação de custos com salário abaixo do mínimo



estabelecido na CCT, contudo tais matérias foram objeto de recurso por parte da própria
recorrente para o certame em questão, as quase foram devidamente analisadas, ocorrendo assim
a preclusão consumativa.

 
Outrossim, efetivamente não houve manifestação de intenção recursal no ponto em

questão, ocorrendo assim à decadência desse direito, conforme disposição contida nos subitens
18.1 e 18.2.2 do Edital.

 
Portanto, recebo em parte o recurso interposto, posto que tempestivo.
 
No tocante ao pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso, entende-se que,

no pregão, o recurso possui efeito devolutivo (devolve à autoridade responsável pela decisão e ao
seu superior o exame da matéria) e suspensivo (isto é, a licitação apenas poderá prosseguir após
decididos os recursos).

 
Com efeito, a lei nº 10.520/02 prevê, no artigo 4º, inciso XXI, que, decididos os

recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.
 
O ato seguinte ao julgamento dos recursos eventualmente interpostos é a adjudicação

do objeto ao licitante declarado vencedor.
 
Destarte, se a lei prevê que a adjudicação só pode ser levada a efeito após serem

decididos os recursos, nenhum outro ato poderá ser praticado. Assim, o recurso possui efeito
suspensivo. A respeito, o Tribunal de Contas da União assim já se manifestou:

 
9.4.1. a interpretação sistêmica das normas que disciplinam a modalidade de
pregão conduz à conclusão de que recursos contra decisões do pregoeiro
terão necessariamente efeito suspensivo; (ACÓRDÃO 567/2015 –
PLENÁRIO)

 
Passo a análise do mérito.
 
III – 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 o advento da Lei nº 10.520/2002, mais uma
modalidade licitatória (pregão) foi introduzida no modelo brasileiro, ao qual se aplicam
subsidiariamente as regras da Lei nº 8.666/1993.

 
Impede ressaltar que, seja qual for à modalidade adotada, deve-se garantir a

observância dos princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, igualdade, vinculação ao



instrumento convocatório e julgamento objetivo, todos expressamente previstos na Lei n.
8.666/1993.

 
De especial importância é o postulado da 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.

 
Desta feita, a questão aqui debatida, a princípio, diz respeito à suposta

desconformidade da habilitação e classificação da empresa vencedora dos itens 1 e 2, tendo em
vista que esta, conforme alega a recorrente em suas razões, estaria descumprindo o instrumento
convocatório subitem 15.10.2, ventila a respeito da não apresentação da declaração de não
vistoria, bem como apresentação de custos com salário abaixo do mínimo estabelecido na CCT.

 
Nesse passo houve decisão do pregoeiro, a qual manteve a habilitação da empresa

recorrida, ante ao afastamento de qualquer ilegalidade quanto às alegações suscitadas pela
recorrente. Transcreve-se os seguintes trechos da competente decisão (CV 0650990):

“(...)4. ANÁLISE

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).

-----

(...)

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:

(...)

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.

(...)



Do cotejo entre a norma e o balanço apresentado, é possível apurar a

obediência às formalidades intrínsecas.

(...)

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.

(...)

-----

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.

(...)

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.

(...)

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.

(...)

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.

 
 
Outrossim, a respeito do apontamento aviado pela recorrente quanto a não

apresentação da declaração de não vistoria, bem como apresentação de custos com salário



abaixo do mínimo estabelecido na CCT, têm-se que estes não foram reconhecidos, ante a
ausência de manifestação da intenção recursal, em observância as disposições contidas nos
subitens 18.1 e 18.2 do Edital, vejamos:

 
“18.1. Declarado o vencedor será concedido o prazo de no mínimo trinta

minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de

forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende

recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

(...)

18.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de

recorrer importará a decadência desse direito.”

 
Quanto à alegação de suposta ofensa ao subitem 15.10.2 do instrumento convocatório,

no que se refere às demonstrações contábeis, verifica-se que a recorrente fez referências à outro
Edital que não desta Defensoria Pública, utilizando-se de argumentos aleatórios e não afetos ao
Pregão Eletrônico nº 01/2022, deflagrado pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins.

 
Insta evidenciar, a falta de contexto lógico da peça recursal ante aos ataques a

referências não existentes no instrumento convocatório, aventando desobediências a subitens de
outro edital que o não desta DPE-TO.

 
No que tange a análise dos requisitos do balanço patrimonial, denota-se que a

recorrente alegou o descumprimento dos ditames da Lei n 6.404/76 e das normas da Comissão de
Valores Mobiliários.

 
Contudo, o art. 3º da Lei nº 11.638/2007, determina que as disposições da Lei nº

6.404/1976 aplicam-se às sociedades de grande porte, estando equivocado o referencial trazido
pela recorrente, vejamos:

 
Art. 3o Aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que não

constituídas sob a forma de sociedades por ações, as disposições da Lei nº

6.404, de 15 de dezembro de 1976, sobre escrituração e elaboração de

demonstrações financeiras e a obrigatoriedade de auditoria independente

por auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários.

 
Parágrafo único. Considera-se de grande porte, para os fins exclusivos

desta Lei, a sociedade ou conjunto de sociedades sob controle comum que

tiver, 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).

 
Outrossim, tem-se que a Comissão de Valores Imobiliários é uma autarquia federal,

vinculada ao Ministério da Economia que disciplina o funcionado do mercado de valores
imobiliários, não se aplicando ao presente certame.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm


 
Desta feita, é cediço que a recorrente trata-se de uma empresa de sociedade limitada,

por tanto o balanço patrimonial apresentado atende as formalidades intrínsecas, estando presente
a indicação do livro onde está inscrito o respectivo balanço, a demonstração de resultado do
exercício (DRE), acompanhado ainda dos termo de abertura e encerramento, em conformidade
com o disposto no §2º do art. 184 do Código Civil, bem como das formalidades do Decreto nº
8.683/2016.

 
Ademais, conforme apontado pelo Pregoeiro constam ainda “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)[5]. O registro na junta comercial, em conformidade com o

disposto no art. 1.181, da Lei 10.406/02 e alínea "b”[6] é substituído pelo recibo de entrega da

Escrituração Contábil Digital (ECD), consoante art. 39-A da Lei 8.934/94 [7], e Decreto

8.683/2016[8]. A demonstração contábil consta do próprio balanço, conforme Art. 1.179 da Lei

Civil[9].”
 
Vale mencionar que, a exigência de certificação de regularidade do contador perante ao

Conselho Regional de Contabilidade, não pode ser cobrada, pois caso constasse no Edital este
seria ilegal(Acórdão 2.448/2019, TCU - Plenário).

 
Concernente as nota explicativas, é certo que tal exigência não consta do instrumento

convocatório, visto que legalmente sua obrigatoriedade consta expressamente apenas na Lei das
Sociedades Anônimas, eis que segue:

 
Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com

base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações

financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da

companhia e as mutações ocorridas no exercício:

 
§ 4º As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e

outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para

esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício.

 
Nesta esteira vejamos posicionamento do Tribunal de Contas da União, onde o setor

técnico pondera:
 

“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

http://sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=675289&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000963&infra_hash=52dc7bf3a5cca8fcb32c278b0ab1e0180d8dd40a472ebc6c32bf4fdd020ef456#_ftn5
http://sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=675289&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000963&infra_hash=52dc7bf3a5cca8fcb32c278b0ab1e0180d8dd40a472ebc6c32bf4fdd020ef456#_ftn6
http://sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=675289&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000963&infra_hash=52dc7bf3a5cca8fcb32c278b0ab1e0180d8dd40a472ebc6c32bf4fdd020ef456#_ftn7
http://sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=675289&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000963&infra_hash=52dc7bf3a5cca8fcb32c278b0ab1e0180d8dd40a472ebc6c32bf4fdd020ef456#_ftn8
http://sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=675289&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000963&infra_hash=52dc7bf3a5cca8fcb32c278b0ab1e0180d8dd40a472ebc6c32bf4fdd020ef456#_ftn9


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).

 
Portanto, a não apresentação da nota explicativa não têm o condão de induzir que a

recorrida não produza suas demonstrações na forma da Lei. Deste modo, o balanço patrimonial
apresentado, foi capaz de demonstrar a capacidade econômica da empresa requerida em suportar
a contratação.

 
Urge trazer a baila, que a boa situação financeira da empresa é aferida pelos índices

econômicos financeiros e pelo patrimônio líquido, conforme subitem 15.10.6 do Edital.
 
Outrossim, conforme relatado pelo Pregoeiro a recorrida apresentou índice compatíveis

com o exigido no edital, e patrimônio líquido superior ao estimado para o contrato e que foi
consultada sua autenticidade do SPED.

 
IV – CONCLUSÃO
Ante o exposto, e em atendimento às normas legais e do instrumento convocatório,

CONHEÇO em parte do recurso por ser tempestivo, mas, no mérito nego-lhe provimento
pelas razões acima aduzidas, mantendo-se incólume a HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
das empresas CENTRO OESTE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - CNPJ nº
04.701.639/0002-36, alusivo aos itens 01 e 02.

 
Publique-se.
 
À ASSESGAB para cumprimento.
 

 
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS, em

Palmas-TO, aos 30 dias do mês de maio de 2022.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Estellamaris Postal, Defensor Público Geral, em
30/05/2022, às 16:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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