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DECISÃO 

 

Tratam-se de Recursos Administrativos interpostos pela empresa SÃO GABRIEL 

AMBIENTAL – ME, em desfavor da Decisão da CPL que declarou vencedora a empresa 2 

Irmãos Coração Valente Construções e Montagens e, declarou também a empresa Digital 

Construtora Eireli em segunda posição, nos autos da Tomada de Preços n° 031/2018, que 

versa sobre a eventual contratação de empresa especializada para a reforma da EMPEF POLO 

BRUNELLI, neste Município, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de 

Educação, Esporte, Cultura e Turismo, da Prefeitura Municipal de Pinheiros – ES. 

 

Os recursos apresentados tempestivamente, assim como as contrarrazões da 

empresa 2 Irmãos Coração Valente, merecem ser recebidos.  

 

A empresa Digital deixou de apresentar suas contrarrazões.  

 

Em suas peças recursais a empresa São Gabriel alega que as empresas Recorridas 

apresentaram balanços patrimoniais incoerentes, ante aos altos índices de liquidez ali 

expressos, demonstrando uma disponibilidade financeira muito superior, o que segundo a 

Recorrente configura excesso. Assim, sustenta a mesma tese para ambas as empresas 

Recorridas, juntando à sua peça, como forma de ratificar suas razões, um parecer técnico 

contábil de profissional devidamente registrado no CRC, para cada recurso apresentado.  

 

Em suas Contrarrazões a empresa 2 Irmãos Coração Valente se defende das 

acusações da Recorrente, alegando ser uma empresa nova no mercado, com apenas meses de 

abertura do exercício financeiro. Sendo que a data de abertura e encerramento de seu 

exercício financeiro são muito próximas, dentro do permitido pelos padrões contábeis e de 

legalidade. 
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Deste modo, se tornariam justificáveis os índices de liquidez questionados pela 

Recorrente, apresentando, inclusive, parecer técnico contábil assinado também por 

profissional da área devidamente registrado no CRC, anexo as contrarrazões. 

 

Pois bem, inicialmente observa-se que a Recorrente impetrou recursos em 

desfavor de duas participantes, sendo um para cada empresa que o antecede na classificação 

do certame. Deste modo, por se tratar de recursos com a mesma finalidade, como meio mais 

célere e sob a luz do princípio da economicidade, proceder-se-á o julgamento de ambos em 

uma mesma decisão. 

 

Entretanto, não se pode passar por desapercebido as razões que o Recorrente 

sustenta em suas peças, possibilitando o claro entendimento logo de plano em primeira 

análise, que se trata do mesmo recurso para ambas empresas. Ou seja, o Recorrente teve o 

trabalho de separar em duas peças os recursos em desfavor das empresas 2 Irmãos e Digital, 

no entanto, não houve se quer alteração no texto de um para o outro, tendo como diferença 

apenas as partes em que são citados nomes das Recorrentes.  

 

Não existe ilegalidade na separação das peças com mesmo sentido, no entanto, 

causa-se grande estranheza que as duas primeiras colocadas se enquadrem na mesma situação 

de irregularidade, no sentido literário da palavra.  

 

Além do mais, pode-se observar que o parecer técnico contábil apresentado pela 

Recorrente também é o mesmo para ambas as empresas, sofrendo variação apenas onde 

constam os nomes das empresas e no valor dos balanços. Todo o restante do parecer, assim 

com da peça recursal tem o mesmo texto, qual fora comparado pela Comissão, possuindo 

mesmas palavras e pontuação, na mesma sequência. 

 

Desta forma, vale ressaltar que não existe ilegalidade na duplicidade de recurso 

para partes distintas, desde que se enquadre na mesma situação. O que notoriamente não é o 

caso da presente, merecendo uma melhor explanação sobre a documentação de habilitação das 

recorridas. 
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Inicialmente verificou-se a documentação da primeira colocada, a empresa 2 

Irmãos, qual apresentou tudo conforme o edital, vindo a ser questionado o balanço 

patrimonial com altos índices de liquidez.  

 

Como afirmado acima, em toda documentação da empresa citada nada de 

irregular foi encontrado, quanto ao alto índice de liquidez foi possível se justificar pela data 

em que se deu a abertura do exercício financeiro e encerramento do mesmo para se obter o 

demonstrativo para participação em licitações. Trata-se de empresa nova, com apenas 03 

meses de funcionamento e exercício, o que justifica a pouca saída, o que gera o alto índice.  

 

Ressaltando ainda, que o que foi realizado pela empresa em questão não se trata 

de manobra contábil, para burlar ou fraudar o certame, mas sim de operações permitidas 

legalmente e plenamente justificáveis contabilmente, assim como demonstrado no parecer 

anexo a contrarrazão da empresa 2 Irmãos. 

 

Além do mais, no próprio recurso da empresa São Gabriel são citadas às fls. 645 

as exigências da qualificação econômico-financeira, deixando claro que o balanço assim 

como suas atualizações poderão ser apresentadas quando encerrado as a mais de 03 (três) 

meses da data da apresentação da proposta.  

 

Ou seja, demonstrando concordância com a situação apresentada pela Recorrida, 

visto que seu exercício financeiro é considerado do dia 25/10/2018 à 30/11/2018, que 

configura quase 01 mês de antecedência a apresentação de sua proposta e abertura do certame, 

que se deu em 21 de dezembro de 2018.  

 

Todavia, importante salientar novamente que se trata de empresa nova, o que 

clarifica os índices questionados. No entanto, também importante a ressalva de que a 

legislação, assim como o edital, prevê que para fins de comprovação de boa saúde financeira, 

os índices de liquidez apresentados para serem aceitos devem somar a importância superior a 

01 (um). Qual se encontra o caso da presente demanda, soando estranhamente quem se 
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disponha contrariamente a norma, intentando contra empresa que apresenta índices superiores 

ao ali exigido.  

 

De pronto, pode-se concluir que não merece prosperar o recurso da São 

Gabriel em seu desfavor. Permanecendo no entanto, o recurso em desfavor da empresa 

Digital, qual passa-se a análise minuciosa de sua documentação.  

 

Partindo para análise mais profunda do que fora alegado pela Recorrente em 

desfavor da empresa Digital, cabe ressaltar que a Comissão enquanto julgadora se limita a 

análise do recurso apenas naquilo em que for provocada, para que não cometa os vícios de 

julgamento extra/ultra petita, concedendo além do que foi pleiteado, ou até mesmo o que não 

fora pleiteado. Deste modo, cabe análise estrita do que foi descrito na peça recursal.  

 

Inicialmente verificamos que se trata da mesma peça recursal, assim como já fora 

mencionado no julgamento anterior, com igualdade não apenas de contexto, mas literal, sendo 

de organização de palavras, pontuação e sequência de frases, se tratando assim de cópia fiel 

do primeiro recurso. Fugindo de tal padrão apenas nos campos em que se destinam a números 

e nome da Recorrida.  

 

Naturalmente não é comum que duas participantes de um mesmo certame 

licitatório apresentem as mesmas falhas, a ponto de ser coerente um recurso com razões 

idênticas para ambos os casos, passando a análise minuciosa. 

 

A Comissão ao analisar a documentação da empresa Digital, em especial o 

balanço patrimonial, constatou que de fato se tratam de situações semelhantes, onde ambas as 

empresas apresentam altos índices de liquidez.  

 

No entanto, o que se pôde concluir da análise da empresa Digital, é que os índices 

se dão em números elevados devido a empresa não ter tido despesas durante seu exercício 

financeiro, o que é plenamente justificável, aplicando-se em termos as mesmas razões da 

decisão do Recurso em desfavor da empresa 2 Irmãos. 
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Todavia, em que pese as justificativas das situações das empresas questionadas, 

não se pode a Comissão enquanto julgadora na figura da Administração se manter inerte a 

conduta da Recorrente em sua peça recursal.  

 

Em suma, o que fica comprovado do presente recurso é o questionamento quanto 

aos altos índices de liquidez apresentados nos balanços das empresas, sob a suspeita de má 

saúde financeira, ou burla a licitação.  

 

Antes de aprofundar no caso, vale a esplanada no art. 31, em seus incisos I, §1º e 

5º, da Lei 8.666/93, que trata da qualificação econômico-financeira e tem a seguinte redação: 

 

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. 

[...] 

§ 1o A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do 

licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado 

o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices 

de rentabilidade ou lucratividade. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

[...] 

§ 5o A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma 

objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente 

justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame 

licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para 

correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações 

decorrentes da licitação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)  

 

Todas as especificações elencadas neste artigo são seguidas e replicadas nas 

previsões editalícias, o que confirma a lisura dos trabalhos da Comissão. Além do mais, no 

que tange a qualificação econômico-financeira, especificamente nas análises dos índices de 

liquidez, o conhecimento geral, assim como disposto pelo Contador nos pareceres técnicos às 

fls. 639 e 652, os índices superiores a 1 indicam boa saúde financeira.  
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Sendo assim, a grosso entendimento, seria dizer que quanto maior o índice de 

liquidez, melhor a saúde financeira da empresa. Palavras estas utilizadas no mesmo parecer 

mencionado acima, por profissional devidamente credenciado.  

 

Surge então a questão, como uma empresa pode ser prejudicada por apresentar 

bons índices de liquidez, sendo que a própria legislação diz que em sede de qualificação 

econômico-financeira a Administração deve se ater apenas em cálculos dos índices contábeis 

devidamente justificáveis no procedimento licitatório.  

 

Sendo assim, levantar uma suspeita sobre os índices por estarem superiores, seria 

fugir do que se restringe a exigência legal e editalícia em benefício da pleiteante, vez que tais 

índices são plenamente justificáveis, inclusive, como fora prestado pela empresa 2 Irmãos.  

 

Deste modo, dificulta a compreensão da real intenção da empresa ao intentar em 

desfavor das empresas Recorridas com a tese de altos índices de liquidez, sob suspeita de 

excesso de disponibilidade. Seria uma forma de usar o que a empresa tem de positivo contra 

ela própria, indo de confronto ao entendimento majoritário e a própria legislação.  

 

Ficando assim a impressão que a empresa Recorrente, usando-se da estratégia dos 

recursos em seu benefício, confronta a norma com teorias próprias, na tentativa de obter o 

resultado positivo de seus requerimentos. Fazendo com que seus pedidos percam a motivação, 

transformando o recurso em protelatório.  

 

Como sabido, o caráter protelatório se dá quando não existe razão para o recurso, 

apenas o intuito de atrasar o procedimento, causando prejuízo para a Administração e para as 

partes. O Código de Processo Civil, em seu artigo 80, inciso VII, trata a interposição de 

recurso protelatório como uma das formas de litigância de má-fé, vejamos: 

 

Art. 80.  Considera-se litigante de má-fé aquele que: 

[...] 

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 
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Mais a diante, no artigo 81, caput, do mesmo Código, é disposta a penalidade para 

àquele que praticar a litigância de má-fé,sendo esta pena de multa, podendo chegar a 10% 

(dez por cento) do valor da causa, quando em ações judiciais, como segue: 

 

Art. 81.  De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar 

multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a 

arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. 

  

Desta feita, como os procedimentos licitatórios são regidos por sua legislação 

própria e aos casos que não são previstos naquela norma, usa-se por aplicação subsidiária o 

texto do Código Civil e de Processo Civil, não seria errôneo a punição por analogia a caso 

semelhante ao descrito nos artigos mencionados acima.  

 

Portanto, a partir do momento em que comprovada a litigância de má-fé, oportuno 

se faz o cumprimento do texto legal supracitado, como forma de garantir o bom fruir dos 

trabalhos desta Comissão e da Administração, também como medida corretiva e protetiva 

para eventuais casos semelhantes que possam ocorrer. 

 

Sendo assim, fica advertida a empresa São Gabriel Ambiental LTDA – ME, para 

que caso venha a ocorrer o reconhecimento de litigância de má-fé por interposição de recurso 

protelatório em novos procedimentos licitatórios que tal empresa porventura venha a 

participar, será aplicada multa dentro do percentual permitido por lei.  

 

Outrossim, considerando as razões elencadas acima julgamos 

IMPROCEDENTES ambos os recursos da empresa São Gabriel Ambiental LTDA – ME em 

desfavor das empresas 2 Irmãos Coração Valente Construções e Montagens e, Digital 

Construtora Eireli, mantendo a Decisão da ata de fls. 620/624, declarando vencedora a 

empresa 2 Irmãos Coração Valente Construções e Montagens. 

 

Intimem-se todas as empresas do teor desta Decisão. 
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Publique-se esta Decisão no site do Município e seu teor no Diário Oficial do 

Estado. Registre-se. 

 

Pinheiros – ES, 18 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

VANEY LACERDA FERNANDES  

Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregão 

 

 

ELIZABETE BATISTA PEREIRA e SILVA                                      JORDANA FAVARO ALTOÉ 

                          Membro                                                                                          Membro 

 

 

 

DIEGO ALVES ASSIS FERNANDES                                            WANDERLAN OLIVEIRA XAVIER                                    

                         Membro                                                                                          Membro   


