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EXCELENTÍSSIMO Sr. PREFEITO JUVENAL PEREIRA BRITO E 

 COMISSÃO PERAMENTE DE LICITAÇÕES 

ALEXANDRO DOS SANTOS SOUZA 

com cópia ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

com cópia ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso 

 

Ref.: Interposição de Recurso, por inabilitação. 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018. 

TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 86.788.288/0001-26, estabelecida na Rua 
Epifânio Oliveira, nº 140, Bairro Chácara dos Pinheiros, Cuiabá/MT, CEP: 78.080-
010, por intermédio de seu representante que esta subscreve, vem, 
respeitosamente, à ilustre presença de V. Exa., interpor o presente RECURSO 
ADMINISTRATIVO contra a equivocada decisão proferida por essa Comissão Especial de Licitação 
que a julgou como inabilitada no presente certame, tudo conforme adiante segue, rogando, 
desde já, seja a presente dirigida à autoridade que lhe for imediatamente superior, caso V. Exa. 
não se convença das razões abaixo formuladas e, “spont propria”, não proceda com a reforma 
da decisão ora atacada, decidindo, por conseqüência, pela habilitação da signatária pelos 

motivos de fato e de direito a seguir aduzidos. 

DOS FATOS 
 
 
1. Com fundamento nas disposições na Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal 
nº050/2017, Lei complementar 123/2006 ,e, subsidiariamente pela Lei Federal nº 
8666/1993, e suas posteriores alterações. A Prefeitura Municipal de Pedra Preta-MT; 
abriu procedimento licitatório - na modalidade Concorrência Pública, do tipo menor 
preço Pregão Presencial 019/2018 - para a aquisição de Materiais de Informática, 
Telefonia e eletro eletrônicos para atender as secretarias do respectivo município. 
 
2. No dia 13 de Junho do mês corrente - data designada para o julgamento da 
documentação, a Comissão Permanente de Licitação declarou a recorrente inabilitada 
para o certame, em razão de não atender segundo o pregoeiro e sua comissão os 
itens 10.5 do Edital, o quais versam sobre a documentação necessária à habilitação, 
verbis: 
 
"10.5. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:  
 
a. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução 
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro 
do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 60 
(sessenta) dias contados da data da sua apresentação;  

a. 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 encerrados há 
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mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, devidamente autenticidade na Junta 
Comercial da Sede ou domicilio do licitante;  
a.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;  
a.2. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura 
ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e 
encerramento, devidamente autenticidade na Junta Comercial da Sede ou domicilio do licitante;  

a.3. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, 
com os valores extraídos de seu balanço.  
LG =  Ativo Circulante + 

Realizável a Longo Prazo  
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  
 
 
3. A decisão da Comissão Permanente de Licitações, conforme anotado na Ata, 
fundamenta-se especificamente na não apresentação do Balanço Patrimonial  
registrado de modo manual, a e a1 com selo da Junta Comercial. 
No entanto a empresa apresentou o documento solicitado devidamente assinado, 
registrado e autenticado por meio digital, através do SPED fiscal, onde consta 
inclusive em seu rodapé a Lei que o fundamenta, conforme imagem abaixo; 
 

 
 
 

DO DIREITO 
 
Com a devida vênia, a decisão da Comissão é insustentável, senão vejamos: 
 
"A documentação – consoante exigida das empresas que participarem de licitação, 
para a qualificação econômico-financeira, o Balanço Patrimonial e as 
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Demonstrações Contábeis do último exercício social, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa. 

  

O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) veio substituir apresentação dos 
livros fiscais/contábeis e documentos  em meio físico (papel) em formato digital. O 
SPED foi instituído pelo Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007, com 
alterações pelo Decreto no 7.979, de 8 de abril de 2013, que o definiu da seguinte 
maneira: 

  

“O Sped é instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, 
armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a 
escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, 
inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único, computadorizado, de 
informações. (Redação dada pelo Decreto no 7.979, de 8 de abril de 2013)” 

  

A Escrituração Contábil Digital (ECD) é parte integrante do projeto SPED, e tem por objetivo a 
substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo, ou seja, corresponde à 
obrigação de transmitir, em versão digital, os seguintes livros, conforme artigo 2º da IN SRF nº 
1.420/2013: 

  

I - livro Diário e seus auxiliares, se houver; II - livro Razão e seus auxiliares, 
se houver; III - livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento 
comprobatórias dos assentamentos neles transcritos. 

  

  

Segundo o Código Civil, o Balanço e a Demonstração do Resultado Econômico devem elaborados no 
encerramento do exercício social e ser transcritos no Diário. Outras normas estabelecem prazos 
diferentes, a exemplo do Banco Central, estabelece que as demonstrações são semestrais. 

   
Ora, se a própria Lei explica a legalidade do documento que foi instituído em 2007 
para substituir o documento físico não há porque haver qualquer contestação em 
relação a tal.  
 
Desta forma a recorrente possui todos os atributos legais, tanto que em reiteradas 
oportunidades vem participando de procedimentos licitatórios, em diversos 
municípios, apresentando exatamente a mesma documentação e nunca em momento 
algum foi contestada, ou ainda mais grave inabilitada por essa razão. 
 
Não se pode perder de vista o primado constitucional da igualdade de todos perante 
a lei. No caso vertente, fere o princípio da isonomia exigir da Recorrente o Balanço 
Patrimonial com selo manual de registro, e inabilitar a empresa sem uma justificativa 
plausível que possa dar fundamento a inabilitação, mencionado apenas o não 
cumprimento do edital, não há o que se tratar de não cumprimento quando todos os 
documentos exigidos foram devidamente apresentados na forma da Lei. Sendo este 
exatamente o caso outra duas empresas que possuem o mesmo formato de balanço, 
enquanto que aos demais concorrentes que apresentaram documento no formato 
manual foram habilitados. 
 
 
A Licitação, consabido, constitui-se num procedimento administrativo tendente a 
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública na contratação de 
bens, obras e serviços. Por óbvio, quanto mais participantes houver, mais e melhores 
serão as possibilidades da Administração firmar contratos que melhor atendam os 
seus interesses, e de conseqüência, o interesse público. 
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Em razão disto, os administradores públicos não podem se deixar levar por rigorismos 
inúteis e preciosismos técnicos, pois que apenas retardam e oneram o processo de 
seleção. 
 
Com a habitual precisão, Hely Lopes Meirelles ensina que: 
 
"A orientação correta nas licitações é a dispensa de rigorismos inúteis e a não 
exigência de formalidades e documentos desnecessários à qualificação dos 
interessados em licitar [...] É um verdadeiro estrabismo público, que as autoridades 
superiores precisam corrigir, para que os burocratas não persistam nas suas 
distorções rotineiras de complicar aquilo que a legislação já simplificou [....] Os 
administradores públicos devem ter sempre presente que o formalismo inútil e as 
exigências de uma documentação custosa afastam muitos licitantes e levam a 
Administração a contratar com uns poucos, em piores condições para o Governo" 
(ob. cit. p. 121 - grifos nossos). 
 
Oportuno, a propósito, invocar a decisão abaixo, proferida pelo Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul, cujo orientação deveria ser seguida no julgamento do presente 
recurso, verbis: 
 
"Visa a concorrência a fazer com que o maior número de licitantes se habilitem para 
o objetivo de facilitar aos órgão públicos a obtenção de coisas e serviços mais 
conveninentes a seus interesses. Em razão desse escopo, exigências demasiadas e 
rigorismos inconsentâneos com a boa exegese da lei devem ser arredados. Não deve 
haver nos trabalhos nenhum rigorismo e na primeira fase da habilitação deve ser de 
absoluta singeleza o procedimento licitatório" (in RDP 14/240). 
 
Explico; 
 

Considera-se licitação o procedimento isonômico no qual a Administração 
Pública seleciona a proposta mais vantajosa a fim de, embora não obrigatoriamente, 
entabular com o vencedor um contrato administrativo cujo objeto decorre de 
necessidade pública e que atende ao desenvolvimento nacional sustentável. 

De fato, corolário do Estado de Direito, o interesse público primário não se 
sujeita às preferências do titular do exercício da administração para contratação, mas 
somente dados técnicos, traduzíveis ao plano da objetividade, ressalvadas as 
exceções previstas em lei quando necessária a análise qualitativa das propostas, daí 
o imperativo à existência do instituto jurídico da licitação, conforme consubstanciado 
na Lex Suprema em seu art. 37, XXI, vejamos: 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte:  

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que 
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, 
nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” 

Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção 
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do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  
 
Dos princípios não curados expressamente pelo caput do art. 3º, sem qualquer 
espécie de dúvida, o mais importante é o da pluralidade de licitantes, cuja origem 
está na busca da melhor oferta à Administração Pública e que influencia a exigência 
e análise dos dados colhidos dos participantes, sua normatividade, contudo, foi 
garantida através do inciso I do mesmo art. 3º. 
 
 

“§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu 
caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e 
estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede 
ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente 
ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto 
nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro 
de 1991” 

Neste sentido, inclusive, há um acórdão clássico do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande Sul que transcrevemos nesta oportunidade: 

ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – INABILITAÇÃO DE CONCORRENTE – 
ILEGALIDADE – RIGORISMOS E FORMALISMOS INÚTEIS NA ANÁLISE DA 
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA – SEGURANÇA CONCEDIDA – REEXAME 
NECESSÁRIO – Visa a concorrência fazer com que o maior número de licitantes se 
habilitem para o objetivo de facilitar aos órgãos públicos a obtenção de coisas e 
serviços mais convenientes aos seus interesses. Em razão desse escopo, exigências 
demasiadas e rigorismos inconsentâneos com a boa exegese da lei devem ser 
arredados. (TJRS – RDP 14/240). (TJSC – AC-MS 5.779 – SC – 4ª C.Cív. – Rel. 
Des. Pedro Manoel Abreu – J. 28.11.1996) 

Em tempo, a recorrente apresentou intenção de recurso por discordar do 

posicionamento do pregoeiro ao “invalidar” o balanço, desta forma a comissão de 

licitação optou por suspender o processo para análise. Analise essa que se apresentou 

alegando manter o Edital como soberano, onde exige autenticidade na junta 

comercial; levando em consideração esse entendimento a empresa então tentou 

fraudar o certame ao apresentar um documento considerado não autêntico pelo 

pregoeiro, entende se por não autêntico: 
1. falso, inautêntico, ilegítimo, fictício, inverídico, apócrifo, espúrio, bastardo. 

2. adulterado, contrafeito, falsificado, alterado, modificado, corrompido. 

3. fingido, forçado, forjado, dissimulado, simulado, imitado, hipócrita, falsário

 , falsificador, bifronte, traiçoeiro, enganador. 
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4. contestável, atacável, combatível, controverso, controvertido, discutível, di

sputável, dubitável, incerto, inseguro, negável, objetável, problemático, ques

tionável, reputável, duvidoso, enganoso, suspeito. 

Ora o edital não pode ser soberano a lei, bem como o Pregoeiro não deve se 
abster de ser conhecedor da lei para que possa realizar suas obrigações profissionais. 
Partindo do princípio da Legalidade a empresa discorda totalmente da decisão da 
comissão de licitação e por consequente solicita o acompanhamento dos órgãos 
fiscalizadores, conforme art. 101 lei 8666/1993. 
 
 
DOS PEDIDOS 
 
 
REQUER a essa Comissão Especial de Licitação que se digne de rever e reformar a 

decisão exarada, mais precisamente que julgou como inabilitada no presente certame 

a empresa TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP , visto que a 

HABILITAÇÃO da mesma é imprescindível para a validade do presente procedimento 

público concorrencial, vez que, conforme fartamente demonstrado, cumpriu dita 

licitante absolutamente todas as exigências reguladas no referido instrumento 

convocatório. Não sendo acatado o pedido acima formulado, REQUER que se digne 

V. Exa. de fazer remessa do presente recurso à autoridade que lhe for imediatamente 

superior, a fim de que a mesma o aprecie, como de direito. 

 PEDE sejam intimadas as demais licitantes para, querendo, impugnarem o presente 

recurso administrativo. Não sendo acatado a presente medida recursal, REQUER que 

sejam extraídas peças de todo o processo licitatório, remetendo-as ao ilustre 

Representante do Ministério público do estado do Mato Grosso responsável pela 

análise das irregularidades decorrentes das contratações públicas com o fim de 

apurar possíveis irregularidades na prática dos atos administrativos na condução do 

referido certame. Não sendo acatado a presente medida recursal, REQUER que sejam 

extraídas peças de todo o processo licitatório, remetendo-as ao Tribunal de Contas 

do Estado de Mato Grosso, com o fim de se apurar a necessidade de instauração de 

uma Tomada de Contas Especiais quanto ao objeto licitado.  

 

 

 

Termos em que. 

Pede e espera deferimento. 
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Cuiabá (MT), 20 de Junho de 2.018. 

 

RONALDO MANOEL DE OLIVEIRA 
RG: 693038 

CPF: 461.095.951-87 
CNPJ: 86.788.288/0001-26 

 
 


