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DECISÃO DO PREGOEIRO: NÃO PROCEDE
A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA torna público o resultado do julgamento do Recurso
Administrativo impetrado pela Empresa - T M S DIAS EIRELI, inscrito no CNPJ nº 34.758.295/0001-81, em
desfavor da empresa COSTA E PAES, inscrito no CNPJ nº 08.602.474/0001-15, cujo objeto consiste na escolha da
proposta mais vantajosa para Registro de Preços para Futura e Eventual contratação de empresa para a prestação
de serviço de publicação de atos administrativos em veículos oficiais de comunicação para o atendimento das
necessidades da prefeitura municipal de Terra Alta/PA. Da análise do recurso à vista das normas estabelecidas no
ato convocatório, a pregoeira resolve conhecer o Recurso Administrativo, por tempestivo e legítimo, e no mérito
pelo seu IMPROVIMENTO.
Cumpre registrar, antes de adentrar e rebater os tópicos aventados pela recorrente, que o desprovimento recursal
decorre, inicialmente, do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.
O artigo 3º da Lei de Licitações preleciona que tanto a Administração Pública como os interessados ficam obrigados
à observância dos termos e condições previstos no Edital.
O Edital, por sua vez é claro ao elencar os documentos necessários para que o licitante comprove a qualificação
econômico-financeira:
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.2. 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.
Ressalta-se que a previsão em comento não fere qualquer princípio do direito administrativo, estando, pois,
amparada na legalidade, eis que repete o que estabelece o inciso I do art. 31 da Lei nº 8.666/93.
Visto isso, os itens que tratam sobre a exigência de não possui Notas Explicativas em seu Balanço as quais, por
disposições legais expressas, compõem as demonstrações contábeis.
A apresentação do documento de que trata o subitem gerador da controvérsia, uma vez previsto no Edital, faz-se
obrigatória, porquanto não houve, quanto à sua exigência, qualquer impugnação no prazo legal - na dúvida,
caberia às empresas participantes do certame solicitar os devidos esclarecimentos, o que não ocorreu. Ademais,
consoante previsão no artigo 41 da Lei de Licitações: “A Administração não pode descumprir as normas e condições
do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. 
Há que se ressaltar que o edital é a lei interna do certame e vincula as partes. Como ensina DIOGENES
GASPARINI: “[...] estabelecidas as regras de certa licitação, tornam-se elas inalteráveis a partir da publicação do
instrumento convocatório e durante todo o procedimento” (in GASPARINI, Diogenes. Direito Administrativo. 13ª
edição. Editora Saraiva. 2008, p. 487).
Nesse sentido é a lição de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:
“O edital constitui-se no documento fundamental da licitação. Habitualmente se afirma, em observação feliz, que é
a sua “lei interna‟. Com efeito, abaixo da legislação pertinente à matéria, é o edital que estabelece as regras
específicas de cada licitação. A Administração fica estritamente vinculada às normas e condições nele
estabelecidas, das quais não pode se afastar (art. 41). (Curso de Direito Administrativo. 29ª edição. Malheiros.
2012, p. 594-5).
Convém ressaltar, que a qualificação econômico-financeira, na lição de MARÇAL JUSTEN FILHO, “[...] corresponde à
disponibilidade de recursos financeiros para a satisfatória execução do objeto da contratação. [...] O interessado
deverá dispor de recursos financeiros para custeio das despesas (mão de obra, matérias-primas, maquinário,
tecnologia) necessárias ao cumprimento das obrigações advindas do contrato. Aquele que não dispuser de recursos
para tanto não será titular de direito de licitar, pois a carência de recursos faz presumir a inviabilidade da execução
satisfatória do contrato e a impossibilidade de arcar com as consequências de eventual inadimplemento”.
Acrescenta, ainda, o autor que “a qualificação econômico-financeira somente poderá ser apurada em função das
necessidades concretas, de cada caso. Não é possível supor que, qualificação econômico-financeira‟ para executar
uma hidrelétrica seja idêntica àquela exigida para fornecer bens de pequeno valor”.
Deve-se observar que o item sob análise exige, para habilitação da licitante quanto a qualificação econômico-
financeira, exige a apresentação do “balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei [...]”, o que nos leva a esmiuçar como as normas aplicáveis ao caso
tratam a matéria. Não é, portanto, o estatuto licitatório que define como será feito o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeis, nem os seus conceitos.
Como se pode notar, e já dito anteriormente, as exigências inscritas na lei não possuem o escopo de restringir a
competição e, sim, garantir que o vencedor da licitação possa atender ao objeto da licitação na sua integralidade.
Só assim, a Administração Pública estará resguardando o interesso público.
Dito isso, necessário observar que a definição de balanço patrimonial e de demonstrações contábeis decorre, não
da lei de licitações e, sim, de outros dispositivos, dentre eles a Lei das Sociedades Anônimas e as disposições do
Conselho Federal de Contabilidade.
A Lei nº 6.404/76, que “dispõe sobre as Sociedades por Ações”, em seu artigo 176, e seu § 4º, estabelece o
seguinte:
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. (grifo aposto).
Portando a empresa atendeu as exigências do instrumento convocatório.

 Fechar


