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DECISÃO 

 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa SG Construção Civil 

EIRELI – EPP, em desfavor da Decisão que declarou vencedora a empresa Digital 

Construtora EIRELI, nos autos da Tomada de Preços n° 027/2018, que versa sobre a eventual 

contratação de empresa especializada para a construção de uma quadra esportiva na E.M.E.F. 

São José do Jundiá, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, 

Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Pinheiros – ES. 

 

O recurso apresentado tempestivamente, assim como as contrarrazões, merecem 

ser recebidos.  

 

Em sua peça recursal a empresa SG Construção Civil EIRELI – EPP alega que a 

empresa Recorrida feriu o item 6.1.3 do Edital que rege o certame ao não apresentar as 

Demonstrações Contábeis do ultimo exercício social, conhecido também como DRE. Além 

do mais a Recorrente comprova a obrigatoriedade de tais demonstrativos de acordo a 

Resolução da CFC nº 1.418/12, Código Civil e Edital, como forma de fundamentação, 

pleiteando pela Inabilitação da Recorrida.  

 

Ainda em seu Recurso a empresa SG questiona o fato de não ter sido a 

representante da empresa credenciada na sessão para ter direito de manifestação, devido aos 

documentos de credenciamento se encontrarem lacrados no envelope de habilitação com os 

demais documentos.  

 

Em suas Contrarrazões a empresa Digital se defende alegando não serem verídicas 

as afirmações da Recorrente, questionando o direito desta de impetrar tal recurso. Por fim 

junta à sua peça os demonstrativos reputados ausentes, pleiteando pela improcedência do 

Recurso e admissão dos documentos em juntada.  
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Pois bem, diante da situação cabe a CPL como julgadora em primeiro plano 

analisar com cautela as afirmações em confronto com a legislação e documentação 

apresentada por ambas as empresas confrontantes.   

 

Inicialmente, em sua peça recursal a empresa SG questiona o fato de sua 

representante não ter sido habilitada na abertura do certame, ficando sem o direito de se 

manifestar durante a sessão. Chegando a dizer que não havia nenhum tipo de informação no 

edital, atribuindo o fato como culpa da Comissão. 

 

No entanto, cabe ressaltar que no próprio recurso foi usado o item 20.7 do edital 

como fundamentação da alegação, sendo este a própria justificativa para a decisão da CPL em 

não credenciar a representante naquela ocasião, sendo que seu texto diz o seguinte: 

 

20.7 – Quem quiser se fazer representar deverá apresentar Carta Credencial, 

conforme modelo do Anexo III, ou qualquer instrumento de mandato indicando 

representante legal para fins de Licitação, acompanhado do contrato social ou 

similar sem o que não poderá intervir em favor da licitante. 

 

Observa-se que no texto acima é esclarecido que os licitantes deverão comparecer 

munidos da documentação de credenciamento no ato da abertura do certame. Não existindo 

em nenhum momento a orientação de juntar tais documentos ao envelope de habilitação, 

mesmo porque a doutrina nos ensina que a licitação é divida em duas fases, sendo estas, 

interna e externa, pertencendo a lide em questão à fase externa.  

 

Nesta fase nem sempre o credenciamento é obrigatório, a variar-se da modalidade 

qual será realizada a licitação. Como o presente certame se trata de tomada de preços, o 

credenciamento nesta modalidade não se faz obrigatório, onde em regra deveria ser feito um 

cadastro prévio (Certificado de Registro Cadastral - CRC ou Prova de registro no SICAF), 

quais comprovantes integrariam os documentos de habilitação.  

 

Entretanto, por não ser o Município de Pinheiros dotado de tal recurso, adota-se o 

credenciamento nesta modalidade, respeitando sua não obrigatoriedade. Assim como foi feito 

com a empresa questionante, qual mesmo não sendo credenciada sua representante, esta não 
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sofreu nenhum tipo de prejuízo no certame, tanto em sua participação, quanto em seu direito 

de questionamento, visto que respeitado e preservado o direito de recorrer da mesma.  

 

Deste modo, o fato de o recurso ser admitido e apreciado demonstra a veracidade 

do afirmado acima, pois mesmo que cerceada a oportunidade de manifestação no ato da 

sessão, não houve prejuízo para a Recorrente, visto que seus questionamentos foram 

salvaguardados na fase de recurso. 

 

Dando continuidade as indagações da Recorrente, verifica-se que muito é 

mencionado em sua peça sobre a ausência de demonstrações contábeis do último exercício 

social, DRE, qual está previsto no item 6.1.3 do edital, alínea “b”, que trata da idoneidade 

financeira. 

 

Como a afirmação se trata de um desvio ao que foi exigido pelo edital, seria tal 

conduta motivo para inabilitação da empresa no certame. No entanto, preservados o direito do 

contraditório, merece também a análise ao que fora mencionado nas contrarrazões da empresa 

Recorrida. 

 

Observa-se das contrarrazões apresentadas, que o douto Advogado redator usou-

se dos mais variados recursos em sede de defesa de seu cliente, no sentido de mantê-lo 

classificado no certame. Porém, há de se observar também que a falta de argumentos tangíveis 

e manifesto para contrapor ao alegado pelo Recorrente transformou suas razões em um texto 

prolixo com adorno redundante, dificultando em termos o entendimento da Comissão 

Julgadora.  

 

Em síntese o Recorrido afirma não ser possível a procedência do pedido do 

Recorrente, tendo em vista que as causas de desclassificação são expressamente previstas no 

item 8.16 do edital, não acreditando ser a ausência de DRE uma das possibilidades ali 

previstas.  
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Pois bem, importante rever o que dispõe o enunciado do item 6.1.3 do edital, qual 

trata da idoneidade financeira, para enfim contrapô-las ao disposto no item de defesa, qual 

seja 8.16. Sendo assim vejamos o que diz na integra o item 6.1.3: 

 

6.1.3 - Relativos à Idoneidade Financeira:  

a) Prova do Capital Social Registrado e Integralizado, na forma da Lei, arquivado 

em órgão competente, ou valor do patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% 

(dez por cento) do valor estimado dos serviços, até a data de entrega dos envelopes, 

admitida a atualização até essa data através de índices oficiais, podendo ser 

comprovado sob a forma de qualquer das modalidades a seguir: - Certidão de Breve 

Relato expedida pela junta Comercial, e ou - Último Instrumento de Alteração 

Contratual. 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da Lei, publicados na Imprensa Oficial, no caso 

das Sociedades Anônimas, ou, nos demais casos, autenticados, certificados por 

contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade competente, e 

apresentar cópia legível da página do Livro Diário em que se acham regularmente 

transcritos, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) 

meses da data de apresentação da proposta, ficando o licitante obrigado à 

apresentação dos cálculos dos índices extraídos das demonstrações contábeis 

comprovando a boa situação financeira conforme descrito no item “b” abaixo. Grifo 

nosso. 

 

Ora visto a redação do item mencionado, percebe-se que em sua alínea “b”, como 

forma de complemento ao texto da primeira alínea (a), demonstrando as formas de 

comprovação do Capital Social Registrado e Integralizado, inicia-se o texto falando do 

Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício. 

 

Portanto, quando se trata de demonstrações contábeis do último exercício, é certo 

falar que se trata de DRE. Neste sentido, vale ressaltar que além das resoluções próprias 

contábeis, a legislação Federal vigente, especificamente o art. 1.179 do Código Civil de 2002, 

também trata da matéria, dizendo o seguinte:   

 

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. Grifo nosso. 
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 Nota-se que o legislador preceitua a obrigatoriedade do empresário ou sociedade 

empresária de seguir um sistema de contabilidade seja ele mecanizado ou não, esclarecendo a 

necessidade do levantamento de balanço patrimonial e de resultado econômico.  

 

O texto mencionado acima soa como suficiente ao ser relatado a obrigatoriedade 

de sistema de contabilidade, balanço patrimonial e resultado econômico. No entanto, para que 

não haja a penumbra da dúvida sobre o caso em questão, importante salientar que quando a lei 

se refere a sistema de contabilidade, naturalmente engloba-se a confecção de Balancete 

analítico, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração 

Lucros e Prejuízos Acumulados e Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

 

Deste modo, sem que seja necessário partir para as resoluções específicas 

contábeis, já se nota a obrigatoriedade da DRE, vez que esta integra ao sistema de 

contabilidade.  

 

Todavia, além do texto legal apresentado, se torna mais importante ainda a 

aplicação deste ao caso concreto, vejamos o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo ao julgar um Mandado de Segurança oriundo de certame licitatório, cujo teor é de 

mesma natureza do que está em debate: 

  

MANDADO DE SEGURANÇA Licitação Concorrência pública do tipo "menor 

preço" Desclassificação da impetrante por "ausência de comprovação de sua 

capacidade econômico-financeira" Apresentação do documento "contas anuais 

auditadas" referentes à contabilidade da matriz localizada na Espanha Edital que 

previu, expressamente, a necessidade de apresentar "balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis do último exercício social" Licitação nacional 

Documentação referente à sucursal Não cumprimento da regra do certame 

Ausência de direito líquido e certo. Recurso ao qual se nega provimento. 

 

(TJ-SP - APL: 00228711120138260053 SP 0022871-11.2013.8.26.0053, Relator: 

Luís Geraldo Lanfredi, Data de Julgamento: 19/08/2014, 2ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 24/08/2014) Grifo nosso. 

 

Nota-se que o colegiado não aprofundou no mérito da legislação federal ou 

normas contábeis que exigem as demonstrações de resultado de exercício, se atendo apenas a 
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exigência do edital, ante ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que atribui 

força de lei as partes vinculadas a ele.  

 

O simples descumprimento ao disposto no edital torna suficiente a 

desclassificação/inabilitação da empresa no certame, devido a força legal atribuída a peça 

editalícia, sendo tanto a Administração quanto os licitantes obrigados a cumprirem com que 

ali estiver disposto e lhe competir. 

 

Nesta ceara de aplicação do princípio de vinculação ao instrumento convocatório 

ao caso concreto de natureza semelhante, vale explanar também o entendimento do Tribunal 

de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do agravo de instrumento nº 4027104-

26.2018.8.24.0000:  

ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE 

SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento n. 

4027104-26.2018.8.24.0000 Agravo de Instrumento n. 4027104-26.2018.8.24.0000, 

de Tubarão Relator: Desembargador Sérgio Roberto Baasch Luz AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS DE LIMPEZA 

URBANA. INABILITAÇÃO DE PROPONENTE. DESCUMPRIMENTO DE 

ITENS EXIGIDOS NO EDITAL DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE 

FORMALISMO EXARCEBADO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA 

VINCULAÇÃO AO EDITAL. Decisão mantida. Recurso desprovido. “Ainda que, 

por vezes, o formalismo extrapole o razoável no julgamento das licitações, há 

exigências técnicas que não podem ser desconsideradas na medida em que 

interfiram na justiça da disputa. A atenção aos termos do edital aparece como 

garantia de todos: dos licitantes, que se submeterão a análise uniforme; do 

interesse público, o qual, diante dos reclamos importantes, terá a perspectiva de 

contratação por particular idôneo” 

 

(TJ-SC – AI: 40271042620188240000 Tubarão 4027104-26.2018.8.24.0000, 

Relator Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 05/02/2019, Segunda 

Câmara de Direito Público) Grifo nosso. 

 

Desta feita, o uso do item 8.16 como forma de defesa pela Recorrida não se aplica 

ao caso concreto, vez que tal item se trata das hipóteses de desclassificação das propostas. 

Como a fase de propostas foi superada sem que houvesse qualquer questionamento por parte 

de nenhuma empresa participante, bem como não houve nenhuma irregularidade constatada 

pela Comissão naquela fase, não há possibilidade legal de aplicação do mesmo.  
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Entretanto, o item 6.1.3, como já citado acima, trata da idoneidade financeira e é 

claro ao exigir em sua alínea “b” o Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo 

exercício social, o que torna a conduta da Recorrida falha, merecendo prosperar o pleito da 

Recorrente.  

 

Por fim, vale ressaltar que a não constatação da ausência de tais demonstrações no 

momento da sessão não se trata de atitude irregular da Comissão, vez que esta não coaduna 

com nenhuma prática de comportamento ilegal em benefício de quem quer que seja. Eis que 

os trabalhos desta Comissão são pautados nos princípios constitucionais regentes da 

Administração Pública, dentre eles, moralidade, impessoalidade, legalidade e probidade 

administrativa. 

 

A desatenção ocorrida é plenamente justificável e reparável, posto que não se 

encerrara o certame naquele momento ante o respeito ao prazo recursal. Além do mais 

nenhuma empresa no momento da sessão se pronunciou quanto ao caso em questão. 

 

No entanto a interposição de recurso pela empresa Recorrente com a explanação 

do descumprimento das regras editalícias pela empresa Digital, fez com que fosse reparada 

qualquer que seja a desatenção ocorrida.  

 

Em epílogo, não podendo deixar lacunas nas alegações de ambas as empresas, o 

Recorrente afirma de forma espantada em seu recurso que a ausência de DRE poderia ser 

sanada no momento em que a Comissão quisesse requerê-la à referida empresa.  

 

Porém, se a Comissão assim o fizesse estaríamos descumprindo não só com o que 

dispõe da lei, mas também ao nosso próprio entendimento, vez que em decisões anteriores 

não foram aceitas nenhuma documentação que não integrava o envelope de origem, 

principalmente em fase posterior. Como explanado acima, o trabalho desta Comissão se pauta 

em todos os princípios que adornam a Administração Pública. 
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Sendo assim, por todas razões aqui elencadas julgamos PROCEDENTE o 

recurso da empresa SG – CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI – EPP, para INABILITAR a 

empresa DIGITAL CONSTRUTORA EIRELI, pelo descumprimento do item 6.1.3, alínea 

“b” do edital da Tomada de Preços nº 027/2018 para declarar VENCEDORA a empresa SG 

– CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI – EPP, por ser esta a empresa classificada em segunda 

posição no certame. 

 

Intimem-se todas as empresas do teor desta Decisão. 

 

Publique-se, Registre-se. 

 

Pinheiros – ES, 07 de Março de 2019. 

 

 

 

VANEY LACERDA FERNANDES  

Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregão 
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