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EXCELENTÍSSIMO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE

f S^^,ç^C*TAÇÃO da prefeitura municipal DE SÃO JOÃO DOS PATOS -
•i:^^%>#4^^^Ãíranhão. i

W •: WS.-J

P4/2021/CPL/SJP

íA^aBNeENH
Av. dos Hola

- MA, por intèiWé^

infra assinado, CPF

Órgão Expedidor SSP/M^^^ tempesfavamente;^ap^esentar^lH |

|S:|^
LTDA^OT; eNPLie2A5JJ,A15/0 sediada na

LuísCentó^Muítiémpra^Irial/S Calhau, São

ê
RECqRSp ;

coní áã^inclusas razões, com fidccb no .ãrtigò lQ,9,.;.incistó':álínea a e demais

|{,rs,dis]positivosdegais pertinentes a;máténai dàfLei Federal n® 8.666/93, exercendo
" í - - ^•'. i..'í''̂ .''"' ._ -^. 'á ''í" í';- H. 1
" •' S" ^^sèu DIREITO, DE PETIÇÃO, .,^MgürádoiJÍo artigo 5®, inciso XXXIV, alíneaa,

' i
^V tia Constitíução Federal, exporié requeréno que segue:

'̂S^l
&íi.

%:•

£1^

1-PRELIMINARMENTE
.iC.

. , . :i'.íf%v íplano, sobrerõ" direito d^getição, cumpre esclarecer que
a CaitalMagna assegurade modo^ gènéricò>n^^^ de petição (art. 5®, XXXIV, a},

câo|in|á^ de:defesa .dps'tijre|̂ ^^ especialmente contra atos
'adminilb^tívos inválidoslÃiém dísso/ã Cdhstituição assegura apublicidade dos

atosadministrativos fart 37)e odireító^o contraditório eà ampla defesa [art 5®,

-inc. LV). X '
^ V •< yí '

I Nesse sentido^^t^qüèr a empresa RECORRENTE qüe as razões aqui
^ í '1 ji

' -i 'formuladas sejam devidamente autuadas e, se não acolhidas] o que se admite
!• '

V' apenas e tão somente "ad argumentandum", quehaja umadecisão motivada sobre
í '^ ^ pedidoformulado.

• Av. dos Holandeses, Ed. Century, N214, Sala 703, Calhau • São Luís-MÃ • CÉP; 65.071-38(
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feNceNHÀRíA

1.1. - DO EFEITO SÜSPENSIVO

V

. .íSsftt,i-riís

uer a RECORRENTE, sejam recebidos as razões e encaminhadas a

lente para sua apreciação e julgamento, em conformidade com

o 'àitigpj^^^grafos 2ee4Sda Lei ns 8.666/1993, concédendo efeito

impugnada até julgamento ,final na via
admío^^ISI

\: • - ^
hrgggRp9. , da-^VVdministraçib], decorrentes da

de^m Lei cabèm-''̂ !^.? A-' :- "
K^^ecureo:preyi^ inciso 1deste

|é(eito',:..!^pe^ijro,ipodegdo 'a autoridade
çpotiTOdam^éhté^e presènties=^^^ de interesse

go ./énirso- interpòstogefícácia suspensiva
aos den^s rècürso&/'^''° ; -w ' méh'
§ 4:0 Orecurso será dirigid^ ^ ídtQrjdadP superior, pnr
mtgrmédio da qUe praticou o afa Vecò^ldl!)' a oual noderá
reçQnsjderartgqg decisão, no nrázo doKqlf^jncol dia-; õfp.c
nn / ^^^smo'Aprazo. fázê-lo^ :^^blh devidámpntA

•A',•; - t V,

,f| '^.|{: _
^"form^doi devgndo. rieste^cásoW-"dêcfsãò ser proferida
dentro dd.-i)razò de/s (cmco) dias úteis, rontadn dn
reçebiméfito doTécufso. sob nena de resDonsahilidadp "

mí :?••0k.
-. ,V '\V * *'

Aí
04/2021 da Prefeitura

pata entrega de envelopes

^ná^a^d |̂:25,ÍÍ3.202Í; ®9ssàò^ análise de', documentos de
momento''quèí^^^^^^ pela. Empresa MDVC

que esta Rècòri^ritgnâo apresentou nòtãs explicativas,

^ aP^esembu SINTEGRA com p,^azo de emissão
•Vj^S v í; í ppiHor a60 ao julgamento da habilitação,
I ^ A i' ^? -.inabilitando a Empresá\JaelfEngénharia Ltda por ausência de notas explicativas e

TV; certidão deregularidade daémitente daapólice de seguro garantia, no entanto os
' "• ' 1 I ': /motivos da inabilitação não pode prosperar, pelos motivos aseguir expostos.

•'n ^í'
/i

-y
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3 - DAS RAZÕES DE FATO E DEDIREITO

IMPOSSIBILIDADE LEGAL DE OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO
citem S.2.2 B) DENTRO DO PRAZO DE EMISSÃO DE 60 DIAS -

DE ME - ART 43, § la, LC 123/06

MDVC Empreendimentos LTDA alegou que esta Recorrente

|PEGRA CITEM 5.2.2 Bdo Edital) com prazo de emissão superior a

esílairecéTj qu^a Empresa Jael Engenharia Ltda é
*'̂ '̂ ^^^^^^^cofed&^jpeí&l:êramplementar ns, 123/2006, abeneficiária

qual assegurf^

regularidade fiscalfe^^Epà noíprazò^jde 5dias, contados"'âc
lícitante for declarado^^^fãr dolce^rianíeÇ^. p

Além do mais^iprova^de-^tóscriçâd fhdLcadàstrot de [contribuintes
.y;-J- '1 '

estadual ou municipal, rela!nvo aòydpmicílio ou sedé.^âo\did^ pode ser
^ ^ i''^'L.'"''l.' í ^ ' it j'"'"'- i'^ consultado livremente na!nternet|:òm^aTsimplesdiligencia'èráveriguado a sua

conformidade. /•'";•'1/0'ivf|'j

Desse modo, requer-se a'údésconçlderaçâ0''da3áegaçâò da Empresa
w . •W : v f' II;

irrmt>AanaímAn^nc T A^rtn^ntiÀ' oa >-afa>*a .1 Tia/.af.e.f Ar^

momento que o

*-Th' "

^ 'VíMDVC-Empyéendimentos LTDArio qíié se refere a necessidade dé aprésentação de
í %'5-r' ^
j SINTEGRAxdj^emissão superiora.ôO.diáSiK

- -4 frX ríi. I ^

•Víc
-

nr^
ÉíiSfir

/

3í;|íPAS no^^cplicativas _. |
^láeumpre .esclarécérjjí|5quê7=seriam as Notas Explicativas e a sua

pbrigátóriedade.^.^,

dlspoe'e"""'"

pQP^pqf^hy^xpUçàtiy outroS''quadros aúnalíticos ou; demonstrações

que trata das Sociedades por

^Áções, dlspoeenip:§4p dpfartigo 176; "a^sdempni^^ções serâo.complementadas

/' ^ resufiados^olfeérado''.
'V- "

t" 7;£'̂ ]^r-^"Supracitadá'exigência se aplica às Sociedades por Áções apenas e se

^7çqntíbéi^ l)arâ esclarecimento^ da situação patrimonial e dos

"íí
^ justificam haja vista a maior complexidade de sua organização social e de capital.

- Ássim, por exemplo, nó casb^das Sociedades por Ações de capital aberto, as notas
f \ explicativas às demonstrações financeiras e contáveis têm papel[importante haja

I ', vista que as suas ações podem ser compradas por pessoas físicas leigas em matéri '̂
i"
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financeira e contábil e necessitam de explicações para tomarem ja decisão de

I

aquisição de ações. í

Dessa forma, sendo a RECORRENTE uma sociedade limitada, da qual não

lei federal seja por lei do Estado de São Paulo, a apresentação das

notas^ expj^tórás, às demonstrações contábeis, é ilegal e restritivo ao caráter

V».. ^onipetf^mm^iS^âo que essa Administração as exija para fins de habilitação.

Vepjsanà^quffl^mpnbfTribunal de Contas ea justiça do estado reconhece tal fato.
t 2 í','!%,

3.3 DA INAB!trrÀÇÃO^^.^I^E^^
LTDA--MEm^^ kAPRESENTAR NOTAS EXPLICATIVAS E CERTIDÃO

tGURADORAí - do: CONCEITO.-DE iCAPAQDADE

luzOrAtEÍGERAL DAS LICÍTÃlÇÕjES
F 2s'-.5 'V/.fí.i I

- 'J* f ^ Wf ^ '

mico-financeira fazrparte^doiTÓl de documentos

DE REGULARIl

ECONÔMICO-I

A qualificação

exigidos para habilitação da^citantésj^á jualToi discipliMdafp^^^ Lei Federal n-
8tg66/93- Éde extrema importânc^jpôísjéjpor.meio diss^^i |̂ ^ Ente/entidade

^ veínfícaa saúde financeira da licitanteldèrniodo a.garantir à Ad^ que essa

cumprira^atisfatonamente o objeto contraído, assim;ícoma'Áuc ^ mpcma rpim*»
Ç.( w- '-jf•• 'í.>.f**i(íondi^ões^^ de mear-/com ^eventual prejuízo

,•^-descumprimentp contraiual. a'- ••/ ;

^ 'fissim define a doutrmatíá-ii.^ -1 ,

a mesma reúne

decorrente de

A qualíficaçâo.econômico-financeira corresponde à< disponibilidade de
recursos cconômfco-fínancélros paraa satisfatória execução doobjeto da
còntrataçãoc^^*^?^^^®,. hipóteses de pagamento antecipado,

" *' ' ^ '-•-'--'-sua^^ir/ncuni,b'tfá aó contra com recursos próprios oobjeto de
•',-p^e^raó.;'Sòmèhté^pe^^ de regnii após recebid

•jr'''' •' • . . T rx f I i. ^ I j_
recebida e

.-í- • apro^Sãía.Rre^^o Pública. Ointeressado deverá
.. dispor de-recureòs flWncéfró/^pãlra custeio dasideispesas Cnião de obra,

'^'í I J: / .matériasprün&'màquihári(J^^^^^^ necessárias ao cumprimento
í' J i .'"i •. 'dáVobngáçSésádvjndafdó^ nâo'dispuserde reairsos

X

taplá nló^séiá titulárde^dirélto delicimr, pois a carência de recursos
execução satisfatória do contrato e a

• ^ conseqüências de eventual
•'ha^mpIefflènto.'QU&^ FILHO, Marçal. Comentários àLei de Licitações

" ' e Contratos Adminisuativos. 15^ Ed.Dialética. São Paulo. Página 537].

•'''jrara'tàlatÓ'"nâÓ^é titulár.cie"*dlrè1r ^trfazipíèsífelr^à^lnvíi^
í;i''F7F'imnôfisibllldade--de'/ardir- coi

V- J l

- :í

Contudo, ao contrário dá habilitaçãojurídica,não é'obrigatória em todos
- I

rps procedimentos lícitatórips que essa se fa^ por meio de balanço patrimonial,
!

podendo ser realizada de forma mais simplória, como a simples apresentação de
•i F

• Av. dos Holandeses, Ed. Century, N® 14, Sala 703, Calhau • São Luís-MÀ • CEP: 65.071-380
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Certidão Negativa de Falência e Concordata, o que dependerá, do vulto da

bem como do modelo deentrega do objeto adotado, senão vejamos:

f-' 4 EMENTA; CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. MICRÓEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. HABILITAÇAO. EXIGÊNCIA DE
BALANÇO PATRIMONIAL. DOCUMENTAÇÃO NÃO i OBRIGATÓRIA
DISPENSA. SEGURANÇA CONCEDIDA SENTENÇA MANTIDA - Não é
lícitoexigirde mlcroempresas e empresasde pequeno porte, para fins

ll^e habilitação em concorrência pública, a apresentação de balanço
f^trlmonial, pois essa documentação não é obrigatória na legislação
íjnuaconstitudoDaLrazâQ-Dela qual empresas dessa natureza devem ser
í^^jisásÇdessã '̂«^^ (TJ-MG - AC; 10145150247628002 MG,
l^a^ir; AlBerto Vil^ Boai'Data de Julgamento: 22/08/2018, Data de

ynistmçãò, diãnte:dè:cádá caso concreto, identificar a
Ç ..••S9W*e5ll 'rorma como as licifc^^g^^gacomjprovàção daqüajjfiGação^ecòtiômico-financeira,
mas jamais inovar e^^™ |̂fenna.^biè^riá,:çriaijdo 'õq^ enovos
direitos, estando amesmaíidstrita ao rol discncío&^^ jllá Lei 8.666/93;

. i -

Ait. 31. A documentação relativa; àr^^iÚc^^ econômico-
financeira Iiinitar-se^~a: 1- balançopátrimqnialie^deinQia^'c5^

feQntó^ji§j^!ÍírapeWçíç!o|oc1^iJÍ^
fómaWí^í que comprovèm aboáslfiiá^o fíriãnc^ra dâ^
vedada aj^a sobstitulção por balancetes ou tíalanços provisórios,

. podendqseratuáUzadbs por índices oficiais doando encerrado há

^^y.^niais^de 3'(três)'meses da data de apresentação da proposta; II -
o negativa.^'aí^cia^lpurc expedida pelo

(Ustribuidór^dà sé^e. da pessoa jurídica, ou de execução
-r-

5%^

tilir'

.« '̂.patrimonial, e:^edida no-domlcfllo da pessoa física; hí—garantíaj

tÁ.X .i.

jZ.
'

iiasmesDMs.àódaUdátíese^cilt^os^^SgMóSSo^Bput^é^O^P
art^56dèsm:tei,Jim!tada'a?l%Tum:iWitcePt61id^^vaIoVê
doobjeto daçóiitiámçàp.

> •-daLegalidade ao qual a
.1••S.• '' •: 'Y'

V -Admim^raçâo é subordinada; pois, ao.contrário dos particulares; a Administração

^ l/f ^-pública somente pode agir cònfònge determinado em lei, e, mesmo podendo agir de

^ íÇ S,• ^ discricionária, está^^élásvíâulada às opções legais definidas pela legislação
í r -inerente. |

-I, ' v'" 'hj

Observe-se que o próprio caput do artigo 31 determina, taxativamente,

[; •' ' - íi^^íiue somente poderão ser exigidos os documentos para comprovação da qualificação
• Av. dos Holandeses, Ed. Century, NS14, Saía 703, Calhau • São Luís-MA « CEP: 65.071-380
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econômico-financeira aqueles previstos no referido Artigo. Caso aAdministração aja
de outra forma, estará atuando em desconformidade legal, infringindo o Princípio

da Legalidade disposto noartigo 37daConstituição Federal.
. V., ... ,:-x< I

. . No caso em tela, foi incluída como exigência para comprovação da

quallficação^ecô^mico-financeira das licítantes que as Demonstrações Contábeis
Vjcssem aconip^iih^las de Noms Explicativas, contudo, conforme sé;depreende da

31 da Lei Federal n^ 8.666/93, não há previsão legal para

tal eiq^ênaaifil^^^^a c^àctig^^çom Extrai-se, portanto, do referido
artigo i^a|í^4 fp^^V *1^0 havendo
qualquer pre;^^^^^j^^átor^háde da- apfêse^^o' de; notas explicativas
referentes às Dél^mBç^^^^ontabeís. ^^ ti^

Nesse sen^i^j^agnde a^Jurispjiidênçia^
Em^^&ELAÇÂO -GtVEt^MAWDADO .DE.'SEGU^ÇA. LICITAÇAO.
MODÃIilpIOE PRECÃÒ_,PRÉSÉNáAL5ÍNAB'lÜ^^^^^ DA APÉLANTE.
S^|N®®"PE;NÕTAs:EXPtMflVAS:ÀÕ'BÍ^EaJ^^
EXIGÊNCIA QUE EXTáÁPÒ®p DÍSPQÍI^m 8.666/93. ÁUi de
Licitações trazia é^g^cm dV apr^ht^oido-Bala^^^ patrimonial e

' s-

:l-

• '7^-

váimenâsrcórnprbba^rios;'dalqÜaliqcá^o !éroDÔmicd^^
jdtot(K,'yfge,o princípio'd^instramebtóídádé dás'fpOTaSjd^

bx3®e'de Íra|̂ títa^O'fioá,n^irá ^^sta quejosjííoàmen^
safitíeh ,que -á, Administ^acãdia^iséVCcòndíçâò.èccmbmiCT.da
pmpre^ Eíssq ép oextrato do balanço còntáblí, sendo que a
ausêDciaf3e7.t^-14p^ '̂Çxplícativas não implica ;em presunção de
jnídon^ídade'ídé'fsuá^contabllÍdade. APELO PROVIDO. UNÂNIME.

'̂:'g^(ApeJá^O'ÇíyeI''N®*70024316í76, Vigésima Primeira Câmara Cível,
Triblfnãrde^üsti^ldòlRS, Relator Genaro José Baroni Borges, Julgado em
^09/07/2008)^;;--7,?^ ' I ' •

INABILITAÇÃO

DO CERTAME NOS

•, ÍTENS^VENCIDOS PELAiPRÓEOSTA DA AGRAVANTE. PROVIMENTO DO
; %. NAO-CONHECIMENTÓ DO AGRAVO. (..)

''fíiShiveLa^concfôsíjp^d^^ntecipação de tutela, no Hm de suspender a
adjuàca^b'é/ouf-"execuçâo dos contratos referentes h licitação, sob

;;,môdálidàdf',pregâo'̂ presencia], nos itens cuja proposta da agravante
'sp^òursq,;TOhçedora, sesua Inabilitação no certame operou-se em razão
do'̂ iiãb^atehd{mento à exigência do Edital, concernente à qualificação
econdmlco^fínanceíra, que determinava a apresentação de notas
explicativas ao balanço contábil da licitante, exigência esta que parece
extrapolar a regra do art 31, inciso 1, da Lei n^ 8.666/93. Presença dos
requisitos do fumus boní júris e perículum in mora. AGRAVO DE
INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento N» 70016402091,

Av. dos Holandeses, Ed. Century, N® 14, Sala703, Calhau • São Luís-MA • CEP: 65.071-380
• CNPJ: 23.571.419/0001-07 • CREA: 123814/201 ;
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Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Henrique
Osvaldo Poeta Roenick,Julgadoem 20/12/2006] • •

y-' ' I

'j
- ^ Temos que o Editalinovou ao determinar, contrariamente à Lei Federal

;66.g^^^ue deveriam ser apresentadas notas explicativas às demonstrações

çQnM^í%,pá^®habiUtaçâo da ora licitante. No entanto, cabe ao presidente da CPL
eaE^üi^^d^^^^g^lisareverificaroconteúdo das demonstrações, feitas apartir
çlo»£aÍançojpati;jnm |

•^'Bon^^^^^iormehtS^põstojas notas explicativas seryem apenas a
título delntÍrorlta^o&as[aèmònstráçdés;fínanceiras,e contábjgis, ouseja, não traz

^'"^^SXíSfKSSÊà^ -"i ^ 'yrH' i
de a interpretaçãonovo conteúdí^^^^^^^^referid^.notas/pórtanto, não

correta das demo^^S^^^eciálmèiítónb caso da RECORRpf
uma sociedade de capfSlmimmdo. "

I!1 !
IjTE quese trata de

o 3:^ complementação:

- 4 I

Ademais, irapon^ite wnsign^"'que,caso a análise das

' demonstrações contábeis re^^es^mdúVidas de interprèta™3^ Lei Federal n-
; a6(56/93 prevê a possibilida|pi,aé^::^ ç^/^és^arecm^ ou

Are. 43. A lidfaç^^^s(OT proC«»"da'̂ &|̂ ^ dos
seguintes pmrcdimchtos;<'(J^§i3ltí-Ê!íágufâ^ ou autoridade
superior, ^^^Valqúeív.'fee da licitação, a promoção de diligência
destinadaáSsçiàiíçer^ó^ complementar a instração do processo,
vedada de dociiraento ou informação que deveria
constarqr^niriàiiente^iía proposta. (Lei 8.666/93): i

Dcíiésmo móWé âèsárrâzdada a exigência decertidãode regularidade

da emitçnre/d^seguro^gárantia, cqnfránamente à Lei Federal ii^ ;,8.666/93, qual a
'Drevê"pai^tósa-fasé,^somente"vaVápresên garantia'no percentual de

lâí%; Ademias; tal cértidão pode serconáultadò livremente pormeio dediligência na
^ / i

Internet . "*' ^ -k. ;
t ' ' V/k, - ..i .1-'.:^ jV: Assim', nâq-Se justifica, maísmn^ez, aexigência das.nòtas explicativas

às^deiiiplipà^ nem tampouco de certidão de; regularidade da
émííéfítfSo segu^gárantia para habili^ção. Dessa forma, éilegal ainabilitação da
RECORRENTE por deixar de apresentar as supracitadas Notas Explicativas e

•• ; j' "T v' -

* certidão, haja vista sera exigência desarrazoada e desproporcional, não sendo o
presidente da CPL competente para analisar, diante de Notas|.Explicativas, se a

, •jidtante possuL ou não, capacidade eccnômico-fmanceira, que por sua vezébaseada^
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í:,'7é

iR^lcPlfinanceii^^resenta

fechameint<y;segu^^5a5tia e|^|tíd|o de;fe^^^ concordata, e, em razão deste

4.D0'g|Wg2J

Diante

fundamentos jurídicos, é:

•^*v

:' esCí" •*'

_ èNSefJHÍARIA I
tão somente nos índices econômico-financeiros sustentados a partir da análise do

j

•fe^^^alanço patrimonial. Especialmente pelo fato de as Notas Explicativas não
o condâo de alterar os dados do balanço, somente explicando

jfgwfm não podendo alterar o seu conteúdo, portanto a analise

; paira nos índices decorrentes e não em Notas Explicativas. E,

^gjECORRENTE demonstrou amplamente a 'sua capacidade
bmnto|cOi^^^^^^^resentando balanço patrimonial, DRE, termo de abertura e

íJÇT**)e^

•• Ír'í
- -.f

jJi
•u'iT

m

ai realidade e os

I 7^
Jl
'•l"

5-

ar^mêntòs apresentados,
p.?-, Vf , ,.,..^..3, -• C. V"

mte^astante paraírequerér. r
íi- '

1. O recebiment®a présénte Razões de líécursaíje a suá regular

^apreciação, com acitação das demãts empresas patticipant&ipará, em querendo,
f-~:^/lcõnfrarrazoar o presente; f:
;r^-; ^2. Aanulação do ato que declanDi^conip mabiíitádàj;^ por

descumprimento do item 5.2.4 e48^Z doiEdital, por deixar de apresentar as Notas

;f%^llrapa||f^entes às DepípnstrâçÕes. Gontábeis ecertidão de regularidade da
forma, a proposta^ mais vantajosa

iw^icame^p?> X • | '
ãbilitação diRECORREÍITE por cumprir os termos do edital, por

H

/•' -9

estar^wâinte a sua^capacidade econômicorfinanceira conforme alegação acima.

- São Luís/MArlS de Abril de 2021'.

Atenciosamente,.;
r

;lí Va"

"Enlo"'Lucas Dias Lima Barros '

\ JAEL ENGENHARIA LTDA
^ y

-S.

RG N° 02527300020035

Sócio^Administrador
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