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JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO i

DECISÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

I

Processo Administrativo: 2202001/2021 - Tomada de Preços nS 04/2021 I

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia elétrica, visando a
rnanutenção corretiva e preventiva de todo osistema de iluminação pública de cada um dos logradouros do
Município de São João dos Patos-MA, englobando o Perímetro Urbano, com,fornecimento de Materiais,
Equipamentos e Mão de Obra. 1

I

!
Recorrente: JAEL ENGENHERIA LTDA-ME

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa JAEL ENGENHERIA LTDA-ME
contra a decisão da Comissão Permanente de Licitação que inabilitou a empresa JAEL ENGENHERIA LTDA-
ME.

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO j

Em primeiro lugar, tem-se que o recurso apresentado pela empresa supracitada é tempestivo,
visto que foram respeitados os prazos previstos no Edital do certame lC na legislação vigente. Assim,
procederemos à análise dos fatos.

I

DA ANÁLISE DO RECURSO
I

Trata-se de recurso na fase de habilitação do procedimento licitatório para Contratação de
empresa especializada na execução de serviços de engenharia elétrica, visando a manutenção corretiva e
preventiva de todo osistema de iluminação pública de cada um dos logradouros do Município de São João
dos Patos-MA, englobando o Perímetro Urbano, com fornecimento de Materiais, Equipamentos e Mão de
Obra, conforme especificações constantes do Edital de Tomada de Preços n.- 04/2021 eseus Anexos.

Aempresa JAEL ENGENHERIA LTDA-ME. interpôs recurso em face de sua inabilitação por ter
desatendido ao editai, subitem 5.2.4, item 18.7 e 18.13, ao não apresentar as notas explicativas de balanço
patrimonial e de demonstrações financeiras do último exercício; Ausência da certidão de regularidade da
emitente da apólice de seguro garantia eSintegra com data de emissão superior àsessenta dias.

Segundo a recorrente, a falta das notas explicativas não é motivo suficiente para sua
inabilitação, pois, ao apresentar obalanço e as demonstrações contábeis, cumpriu a legislação pertinente.
O raciocínio da recorrente é de que, sendo ela uma Empresa de Pequeno Porte, e, sendo as notas
explicativas obrigatórias apenas para Sociedades por Ações de capital Aberto, não está obrigada aelaborá-
las. I

É o relatório.
(
I

2. Conhece-se do recurso, pois, cumpridos os requisitos necessários, em especial, aquele
relativo à tempestividade.

No mérito, a irresignação merece acurada análise.
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A recorrente alega que não poderia ser inabilitada por conta da ausência das notas
explicativas, pois a sua exigência é ilegal, visto que: (a) a Lei de Licitações não lhe faz referência expressa,
por ocasião do elenco de requisitos de qualificação econômico-financeira; (b) a elaboração desse elemento
contábil é facultativa para as empresas de pequeno porte, qualificação da empresa atualmente; e (c) a
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício seria suficiente
para o exame da situação econômico-financeira da empresa. i

)

Ou seja, a lei não as exigiria. Mas, mesmo que exigisse, para' as EPPs seria facultativa a
elaboração. Mas, de novo, mesmo que a empresa fosse obrigada a elaborá-las, seriam desnecessárias
frente às informações contidas no balanço patrimonial e demonstrações contábeis apresentadas.

I

Sob o ponto de vista dos subscreventes, o entendimento é equivocado, baseando-se em
premissa incorreta.

Inicialmente, necessário estabelecer a natureza das notas explicativas.
í

i

As notas explicativas são um instrumento da matéria contábil utilizada para informar os
usuários sobre as demonstrações contábeis em determinado momento., Um dos expoentes da doutrina
respectiva, Sérgio de ludícibus, digressiona sobre o tema: I

Um dosgrandes desafios da Contabilidade, relativarnente à evidenciaçao, temsido
o dimensionamento da qualidade e da quantidade de informações que atendam às
necessidades dos usuários das demonstrações .contábeis em determinado
momento. \

Como parte do esforço desenvolvido nesse campo, surgiram as notas explicativas
que são informações complementares às ; demonstrações contábeis,
representando parte integrante das mesmas. Podem estar expressas tanto na
forma de critiva como na forma de quadros analíticos, ou mesmo englobaroutras
demonstrações contábeis que forem necessárias \ao melhor e mais completo
esclarecimento dos resultados e da situação financeira da empresa, tais como:
demonstração do valor adicionado, demonstração de fluxos de caixa e
demonstrações contábeis em moeda constante. Aslnoíos podem ser usadas para
descrever práticas conitábeis utilizadas pela companhia, para explicações
adicionais sobre determinadas contas ou operações específicas e ainda para
composição e detalhes de certas contas. A utilização de notas para dar
composição de contas auxilia também a estética do Balanço, pois se pode fazer
constardele determinada conta por seu total, corri detalhes necessários expostos
por melo de uma nota explicativa, como no caso de Estoques, Ativo Imobilizado,
Investimentos, Empréstimos e Financiamentos e outrasconfos. (grifou-se)

I

Como visto, as notas explicativas são parte integrante das ciemonstrações contábeis, não
somente pelo conceito doutrinário, mas também com fundamento 'na normatização técnica de
Contabilidade. )

j

Por muito tempo vigorou a Resolução n.- 737/1992 do Conselho Federal de Contabilidade,
regulamento o qual estabeleceu a norma brasileira de contabilidade técnica NBC T-6, que trata da
"Divulgação das Demonstrações Contábeis" e, em seu item 6.2, dizia o seguinte:
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NBC-T-6.2 Do Conteúdo das Notas explicativas

6.2.1 - Disposições Gerais |
6.2.1.1 - Esta Norma trata das informações mínimaslque devem constar das notas
explicativas. Informações adicionais poderão ser requeridas em decorrência da
legislação e outros dispositivos reguiamentares | específicos em função das
características da Entidade. I

6.2.2 - Definição eConteúdo das Notas Explicativas. | ,
6.2.2.1- Asnotas explicativassão parte integrante das demonstrações contábeis.
(grifou-se) I

A NBC T-6 foi revogada pelo Conselho Federal de Contabilidade, tendo em vista que seu
conteúdo foi tratado poroutras normas brasileiras de contabilidade (NBCs).

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) editou várias resoluções tratando das
demonstrações contábeis e sua apresentação. A autarquia vem, inclusivie, por força da globalização,
adequando suas NBCs aos padrões internacionais de contabilidade. 1 .

j

Neste diapasão, o CFC instituiu regras para a citada adequaçãojou, como denominam, para a
convergência, estabelecendo várias nomenclaturas, sendo a mais comum as chamadas NBC TGs7— normas
brasileiras decontabilidade técnicas gerais. ' |

Dentre elas, chama-se a atenção para a NBC TG Estrutura Conceituai, a NBC TG 26 e a NBC TG
1000. ;

A NBC TG Estrutura Conceituai é a antiga NBC T-1, que 'estabelecia as características da
informação contábil, porém, agora, conta com aprimoramentos buscados na padronização internacional.
Esta NBC TG, em seu antigo ponto 21 (quevigorou de 2008a 2011), referia que:

Notas Explicativas e Demonstrações Suplementares

21. As demonstrações contábeis também englobam notas explicativas, quadros
suplementares e outras informações. Por exemplo, podem conter informações
adicionais que sejam relevantes às necessidades dos usuários sobre itens
constantes do balanço patrimonial e da demonstração do resultado. Podem incluir
divulgações sobre os riscos e incertezas que, afetem a entidade e quaisquer
recursos e/ou obrigações para os quais não .exista obrigatoriedade de serem
reconhecidos no balanço patrimonial (tais como reservas minerais). Informações
sobre segmentos industriais ou geográficos e.o efeito de mudanças de preços
sobre a entidade podem também ser fornecidos sob a forma de informações
suplementares, (grifou-se)

I

Aredação atual da NBC TG Estrutura Conceituai aborda, no mesmo ponto 21, as informações
adicionais mencionadas acima: j

Mudanças nos recursos econômicos e reivindicações que não são resultantes da
performance financeira 0B21. Os recursos ecbnômicos e reivindicações da
entidade que reporta a informação podem ainda mudar por outras razões que não
sejam resultantes de sua performance financeira, como é o caso da emissão
adicional de suas ações. Informações sobre esse tipo de mudança são necessárias
para dar aos usuários uma completa compreensão do porquê das mudanças nos
recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta a informação e as
implicações dessas mudanças em sua futura performance financeira, (grifou-se)
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A NBC TG 2610 é novo nome da antiga NBC T 19.27 e 'refere a "Apresentação das
Demonstrações Contábeis" - a qual está em plena vigência. Observem o que diz este trecho:

j

Conjunto completo de demonstrações contábeis, ^

10. O conjunto completo de demonstrações contábeis inclui:
(a) balanço patrimonial ao final do período; ;
(b) demonstração do resultado do período; ;
(c) demonstração do resultado abrangente do período;
(d) demonstração das mutações do patrimônio líquido do período;
(e) demonstração dos fluxos de caixa do período; |
(f) demonstração do valor adicionado do períoido, conforme NBC TG 09 -
Demonstração do Valor Adicionado, se exlgido| legalmente ou por algum órgão
regulador ou mesmo se apresentada voluntarh rhente;
(g) notas explicativas, compreendendo um resumo das políticas contábeis
significativas e outras informações explanatórias; é
(grifou-se) j
(h) balanço patrimonial no início do período, mais antigo comparativamente
apresentado quando a entidade aplica uma política contábil retrospectivamente
ou procede à reapresentação restrospectiva de Itens das demonstrações
contábeis, ou ainda quando procede à reclassificação de itens de suas
demonstrações contábeis. (Redação alterada pela Resolução CFC n.® 1.376/11)

Já a NBC TG 100011 é o novo nome da antiga NBC T 19.41 e refere a "Contabilidade para
Pequenas e Médias Empresas" - a qual também está em absoluta vigência. Observem o quediz este trecho:

I !

I I

Conjunto completo de demonstrações contábeis |
3.17 O conjunto completo de demonstrações contábeis da entidade deve incluir
TODAS as seguintes demonstrações: (grifou-se)! |
(a) balanço patrimonial ao final do período; ;
(b) demonstração do resultado do período de divulgação;
(c) demonstração do resultado abrangentedo período de divulgação.
A demonstração do resultado abrangente pode ser apresentada em quadro
demonstrativo próprio ou dentro das mutações do patrimônio líquido. A
demonstração do resultado abrangente, quando'apresentai da separadamente,
começa com o resultado do período e se compleita com os itens dos outros
resultados abrangentes; i
(d) demonstração das mutações do patrimônio líquido para o período de
divulgação; i '
(e) demonstração dosfluxos de caixa para o período de divulgação;
(f) notas explicativas, compreendendo o resumo das políticas contábeis
significativas e outras Informações explanatórias. (grIfou-se)

i

Vale frisar que a NBC TG 1000 dedica todo a sua seção 08 ao instituto das notas explicativas, do qual se
destaca o seguinte: ;

Alcance desta seção i
i

8.1 Esta seção dispõe sobre os princípios subjacentes às informações que devem
ser apresentadas nas notas explicativas às demonstrações contábeis e como



ESTADO DO MARANHÃO ,
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPJ N2 06.089.668/0001-33 j

Secretaria Municipal de Administração |
Comissão Permanente de Licitação I '

unicef^

apresentá-las. As notas explicativas contêm, informações adicionais àquelas
apresentadas no balanço patrimonial, na deníonstração do resultado, na
demonstração do resultado abrangente, na derriorístraçâo dos lucros ou prejuízos
acumulados (se apresentada), na demonstração |das mutações do patrimônio
líquido e na demonstração dos fluxos de caixa. As notas explicativas fornecem
descrições narrativas e detalhes de itens apresentados nessas demonstrações e
informações acerca de itens que não se qualificam para reconhecimento nessas
demonstrações. Adicionalmente às exigências desta seção, quase todas as outras
seções desta Norma exigem divulgações que são normalmente apresentadas nas
notas explicativas, (grifou-se) |

I i

i
Inegável, pois, que o instituto das notas explicativas integra p conjunto de demonstrações

contábeis e possui tal natureza. ;
I

Justamente por integrar as demonstrações contábeis, as notas explicativas constituem-se em
requisito de qualificação econômico-financeira, visto que a Lei de Licitações, em seu artigo 31, inciso I,
elenca aquelas demonstrações como condição habilitatória - e, destacá-se, sem fazer distinção de quais
dessas demonstrações podem ser exigidas (se não distinguem,todas podem ser requisitadas).

Mais: o Tribunal de Contas da União já se pronunciou favoravelmente à exigência das notas
explicativas, tendo seu compêndio de licitações e contratos comentado sobre as notas explicativas na parte
destinada ao balanço patrimonial edemonstrações contábeis. |

I

: '
Em suma, uma vez seja possível exigir demonstrações contábeis sob a ótica da legislação

licitatória, ambém é possível exigir, por conseguinte, as notas explicativas, dado que estas integram o
conjunto daquelas.

Portanto, o primeiro argumento de ilegalidade lançado pela recorrente não procede, pois, a Lei
8666/1993, ao dizer que as demonstrações contábeis são requisitos de habilitação, autoriza que se exijam
quaisquer dessas demonstrações, inclusive, notas explicativas.

Nesse talante, necessário lembrar que as normas pátrias jque regulamentam o tratamento
diferenciado a ME/EPP as dispensaram do balanço patrimonial e somente nos casos de fornecimento de
bens para pronta entrega ou para a locação de materiais.

í

Esta regra induz duas conclusões: (a) a dispensa de apresentação é do balanço patrimonial, e
não das demonstrações contábeis (entre elas, as notas explicativas); (b) a dispensa é para fornecimento de
bens para pronta entrega, e não para obras e serviços de engenharia, que é oobjeto do certame em tela.

Aisto, acrescente-se o fato de que a Administração Pública deve promover a dispensa parcial
de documentação sempre tendo como norte "a preservação do interesse público, tomando todos os
cuidados necessários para que osfornecimentos não sofram solução de continuidade e para que não ocorra
desperdício de dinheiro público". j ,

j

Diante disso e das normas de contabilidade já citadas ao longo desta informação, não resta
dúvida acerca da obrigatoriedade da apresentação das notas explicativas, com base na lei de licitações.

Em respaldo a essa legitimidade, vale a lição de Marçal Justen Filho:

O ato convocatório deverá prever os critérios para avaliação da situação
econômico-financeira do interessado. Não é suficiente exigir a apresentação das
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demonstrações contábeis. Como existem diversos critérios para definir a situação
empresarial, a ausência da especificação no ato convocatório daquele escolhido
pela Administração acarretaria um de dois resultados descabidos. Ou o conteúdo
das demonstrações financeiras seria irrelevante, bastando sua exibição, ou a
Administração Pública teria liberdade para determinar, caso a caso, o critério de
avaliação, por ocasião do j'ulgamento da fase de habilitação.
Na primeira hipótese, seria inútil a exigência da demonstração da qualificação
econômico-financeira. Na segunda, atribuir-se-se dlscricionariedade no
julgamento da licitação, o que é incompatível com todos os princípios norteadores
da matéria. Por isso, o § 5S estabelece que a comprovação da situação
econômico-financeira será feita segundo critérios objetivos estabelecidos no
instrumento convocatório, cuja adoção deverá ter sido justificada na fase
interna da licitação. Esses critérios são aqueles(fornecidos pela Ciência da
Contabilidade. Exteriorizam-se em fórmulas que, a partir dos dados constantes
das demonstrações financeiras, fornecem conclusões acerca de sua situação de
endividamento,disponibilidade financeira etc.(grifei)

, I
I

O argumento lançado pela recorrente de que as notas explicativas são obrigatórias apenas
para sociedades de ações aberta é relativo. Aobrigatoriedade descrita na lei das S.A. e leis posteriores diz
respeito ao aspecto comercial, tanto das respectivas Juntas, quanto do controle exercido pela Comissão de
Valores Mobiliários do Banco Central e do Ministério da Fazenda.

j

O fato de algumas empresas serem dispensadas das notas explicativas frente à legislação
comercial, bem como a questão de a Junta Comercial aceitar ou não oibalanço e as demonstrações
contábeis não significam que asempresas estão dispensadas do cumprimento de todas asoutras normas e
regulamentos (ou que estes todos estejam revogados ou não sejam exigíveis}^existentes no país.

Assim, o segundo argumento de ilegalidade lançado pela recorrente igualmente não procede,
pois, ainda que facultativa para outras leis, a legislação pátria de licitações'permitiu que a Administração
Pública escolhesse os índices para a habilitação econômico-financeira. E as normas técnicas de
contabilidade dão suporte para esta exigência, reconhecendo a importância das notas explicativas,
inclusive, quando se tratar de ME ou EPP. ,

I

2.3. Com fulcro na legislação, a Prefeitura Municipal eierjcou as notas explicativas às
demonstrações contábeis entre os requisitos de habilitação econômico-financeira de seu Edital de Tomada
de Preços n.s 04/20121:

5.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: ; '
I

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social
(balanço, termo de abertura e encerramento, iDRE e notas explicativas), 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, quando encerrados há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta; (grifou-se)

Esse motivo já seria o bastante para aapresentação das notas explicativas, visto que oedital
faz lei entre as partes eseu conteúdo évinculativo - avinculatividade torna-se mais evidente se não houver
nenhuma impugnação de regras editalícias —como, no caso concreto, não Houve.

Segundo afirmam MOREIRA e GUIMARÃES:



ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA j
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000

CNPJ NS 06.089.668/0001-33 |
Secretaria Municipal de Administração

Comissão Permanente de Licitação

unlcef€)

O Instrumento convocatório assume natureza de ato regulamentar vinculante. Ele
se desdobra no tempo e disciplina a relação jurídico-processual que se
desenvolverá entre Administração Pública,' interessados e terceiros. O
instrumento regulamenta, em termos específicos, como se dará aquela
determinada licitação e a relação administrativa rnaterlal que surgirá quando da
assinatura do futuro contrato. Por isto não podè ser alterado e muito menos
desrespeitado: uma vez publicado, cogente e o princípio da vinculaçâo ao
instrumento convocatório ;

Uma ressalva merece ser feita. (...) O princípio da vinculação pressupõe a
constitucionalidade e a legalidade do ato convocatório.

I <

Assim, a recorrente Incorreu em ilegalidade, pois, desconsiderou totalmente o consagrado
princípio da vinculação ao instrumento convocatório, não o impugnando em momento próprio e,
posteriormente, desobedecendo-o. ;

1

Enem se pode falar em inconstitucionalidade e em ilegalidade |do Edital de Tomada de Preços
n.2 04/2021, haja vista que a Carta Magna prevê os requisitos de qualificação econômico-financeira e a Lei
de Licitações elenca as suas hipóteses, dentre as quais estão as notas explicativas às demonstrações
contábeis. ;

I

OTribunal de Justiça do Rio Grande do Suljá decidiu que: 1

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.
EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. Acomprovação da capacidade da qualificação econômico-
financeira não está limitada ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social (art. 31, I, da Lei de Licitações), mas sim deve o edital
definir quais os critérios contábeis objetivos para avaliação da efetiva situação
econômico-financeira dos participantes. Assim, ausente o "fumus boni júris"
quanto à alegação de vício consubstanciado na exigência editalícia referente à
apresentação de balanço da proponente com termo de abertura e encerramento
do Diário. '

DECISÃO: PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
I

Como se pode vislumbrar na decisão acima, o colegiado entendeu, de forma unânime, que os
termos de abertura e encerramento do Livro Diário são requisitos de habilitação possíveis de excluir
licitantes. As notas explicativas contêm mais informações contábeis do què aqueles requisitos que foram
considerados legítimos para inabilitar licitantes. |

Vê-se, portanto, que é perfeitamente razoável a exigência clas| notas, que são demonstrações
contábeis quetrazem informações relevantes e reais sobre a condição financeira das licitantes.

!

Aliás, é razoável que o Poder Público se acauteíe em face ide contratações significativas,
principalmente quando muitos recursos públicos estão envolvidos. A presente licitação tem orçamento
estimado em R$ 1.574.696,23 (Um milhão quinhentos e setenta e quatro mil seiscentos e noventa e seis
reais e vinte e três centavos).

Todavia, não se pode admitir é a formalidade excessiva ou^ desnecessária na eleição dos
requisitos do instrumento convocatório. As informações devem ser prestadas visando a propiciar oexame
da real situação financeira das empresas.
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O fato de as notas explicativas poderem ser elaboradas independentemente de transcrição no
Livro Diário significa que elas podem ser elaboradas exclusivamente para efeito de cadastro e para efeito de
participação em licitações. |

OTribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul examinoujo tema nestes termos:

No que pertine àexigência de transcrição no Livro' Diário das notas explicativas às
Demonstrações Contábeis, conforme item ,4.10.2 do editai, embora não
necessária tal cláusula, a tal obrigatoriedade hãó macula o procedimento, pois
explicitada no edital, e admitida aos participantes a eventual adaptação de seus
registros contábeis. !

I

Todos os principais princípios da matéria licitatória estão,atendidos pela apresentação das
notas explicativas nos moldes que o edital indica. j

1

Sobre legalidade, vincuiação ao edital, instrumentalidade das formas, razoabilidade e isonomia,
manifesta-se Zanotello; j

I !
Além disso, a obediência ao princípio da vincuiação ao instrumento convocatório
deve ser analisada com muito critério. Formalidades excessivas ou desnecessárias
na análise da licitação devem ser desconsideradas em prol do interesse público,
mas tudo isso com muita cautela e razoabilidade, sem que se ofenda outro
princípio da licitação já visto: o da isonomia. |

I
• I

O alerta é importante: a não apresentação de algum requisito exigido em edital macula a
documentação, não tendo a Administração Pública como suprir essaj ausência sem que haja óbice ao
princípio da isonomia entre participantes. Afinal, não se pode ferir um princípio pela aplicação indistinta de
outro. Deve haver a chamada ponderação entre os aplicáveis ao caso concreto.

I

Sob este ângulo, de bom alvitre a recapitulação dosfatos acontecidos na fase de habilitação da
presente concorrência. , '

As empresas W. A. S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIREEl e MVDC EMPREENDIMENTOS
LTDA, apresentaram demonstrações contábeis dentro do que possibilita a legislação e o edital.

Chama-se a atenção para o fato de as empresas mencionadas no parágrafo acima terem
apresentado demonstrações contábeis outras além das notas explicativas: balanço patrimonial,
demonstração do resultado do exercício, demonstração dos lucros e prejuízos acumulados.

I

, I

Ao contrário, as empresas inabilitadas em razão da falta ide notas explicativas (STRATO
CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS LTDA-EPP, FRANKE C. SANTOS, ALBERTO SOUSA ENGENHARIA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, JAEL ENGENHARIA LTDA-ME e ENETECH INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) apresentaram como
demonstrações contábeis apenas o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício.

!
Definitivamente não seria isonômico aceitar outras empresas que não atenderam às regras

estipuladas. |
1

Enquanto empresas cumprem oedital e colocam à disposição cio Poder Público as informações
relevantes e reais sobre sua capacidade econômico-financeira, outras informam o que lhes convém e
cumprem apenasos dispositivos que entendemsuficientes. ;
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Na ótica dos subscreventes, aqui há uma quebra de isonomia!- muito embora não haja uma
desvinculação explícita do que o edital exige. I

Não se pode deixar ao alvedrio das llcitantes o julgamento ido que é ou não suficiente para a
comprovação da sua habilitação.

Afalta de sanções comerciais ou técnicas à má elaboração dos documentos contábeis não é
fundamento suficiente para que requisitos editalíclos, perfeitamente |exigíveis no esteio da legalidade,
sejam desconsiderados. , j

Averdade é esta: a recorrente poderia ter impugnado; o jedital, para saber a linha de
entendimento do órgão licitante sobre as notas explicativas. Mas, infelizmente, não o fez. Escolheu não
apresentar o requisito de habilitação econômico-financeira de forma completa, desatendendo ao edital.
Escolheu, por fim, oferecer poucos elementos sobre sua situação financeira, na certeza de que seriam
suficientes.

Portanto, o terceiro argumento de ilegalidade lançado pela recorrente está desprovido de
fundamento, pois, não só é perfeitamente razoável a exigência editalícia das notas explicativas, já que as
informações nelas constantes propiciam o exame da real situação financeira das empresas declarantes,
como também, por força dos vários princípios pertinentes ao caso j(vincuÍação ao edital, legalidade,
isonomia, verdade material), não se poderiam considerar suficientes as info|'maçÕes apresentadas.

Vale ressalta ainda que a licitante recorrente foi inabilitada pór outros motivos o que não foi
argumentado eu sua peça recursal. I i

I

Em face de todo o exposto, opina-se pelo conhecimento' e desprovimento do recurso
interposto por JAEL ENGENHARIA LTDA-ME, mantendo-se a decisão adotada pela comissão e prosseguindo-
se o feito no sentido da abertura da fase de propostas.

São João dos Patos/MA, 19 de abril de 2021

Francisco Eduardo da Vei^ Lopes
Presidente da CPL



PR6FEITURA DS

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA |

Avenida Getúilo Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ NS 06.089.668/0001-33 I

Secretaria Municipal de Administração

,^a.n-

unicef#

TERMO DERATIFICAÇÃO DEDECISÃO ACERCA DERECURSO ADMINISTRATIVO
I

PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOSjN®. 04/2021.

1. OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia elétrica, visando
a manutenção corretiva epreventiva de todo osistema de iluminação pública de cada um dos logradouros do
Município de São João dos Patos-MA, englobando o Perímetro Urbano, çom fornecimento de Materiais,
Equipamentos e Mão de Obr. i

2. CONSIDERANDO QUE: !
I

De acordo com o edital, Lei números 8.666/93 e Ata da sessão pública da licitação em destaque, a Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, declarou inabilitada as
empresas: STRATO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP, FRANKE C. SANTOS, W. A. S.
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, ALBERTO SOUSA. ENGENHARIA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, JAEL ENGENHARIA LTDA-ME e ENETECH'INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; e
habilitada a empresa MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA. l

Aempresa JAEL ENGENHARIA LTDA-ME, recorreu, tempestivamente, da decisão tomada pela Comissão
Permanente de Licitação que a inabilitou. j

O Relatório de julgamento do recurso administrativo reflita os pontos alegados pela recorrente e o julga
IMPROCEDENTE, ou seja, insuficiente para modificar a decisão registrada na Ata do processo.

3. DECIDO:

RATIFICAR, nos termos do artigo 109, parágrafo 4 o , da Lei n°. 8666/93, a decisão a mim submetida,
mantendo-a irreformável pelos seus próprios fundamentos, e julgar IMPROCEDENTE o recurso interposto
pelaempresa JAEL ENGENHARIA LTDA-ME.

Por fim, para ciência das duas empresas.

São João dos Patos/MA, 20deabril de2021|

Thuany C
Secretária Munj

Port

,Gomes
administração

)01/S021



ÊlíCGeiíM^RiA I
EXCELENTÍSSIMO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO lOÁO DOS PATOS -

" ' -'•líC" • '.lí ^

^^^^^^fi04/2021/CPL/SJP

"Vr- • '..yV.

,LTDA--ME, -07, sediada na

\ Caihau, SãoLuís

..A, por int3^^^^^1repi^_sênt^te^^ag^^^ Lima Barres,
infra assinado,

fromnocHvámerítéTaoféseiitd^íí

demais

exercendo

alínea a.^••.'A^^^v^.}..|SèubIREITp|® PETIÇÃO, .asségurado^no artigo S^,. in^ciso XXXIV, ali'̂ '''̂ ||aConst^(sf^pal, ep)^-eleqü^^ |.,
^ * "-jV ' '

: r^^.inc. LV].
-

como.

cumpre esclarecer que

XXXIV, a),

, especialmente contra atos

Nesse senti&téquef aempresa RECORRENTE que as razões aqui
V; í,'.formuladas sejam devidamente autuadas e, se não acolhidas, oque se admite
>'/V.,'̂ ^j^Ípenas etão somente "ad argumentandum", que haja uma íjecisao motivada sobre
IV pedido formub^ - | ^

. Av. dos Holandeses, Ed. Centurv, NS 14, Sala 703, Calhau •São.Luís-MA • CEP: 65.071-38C
• CNPJ: 23.571.419/0001-07 • CREA: 123814/201
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EN:G6N;HARIA

• DO EFEITO SUSPENSIVO

a RECORRENTE, sejam recebidos as razões e encaminhadas à
, I

tente para sua apreciação e julgamento, eni conformidade com

22 e42 da Lei n^ 8.666/199Í .concedendo efeito
aqui impugnada até julgamento fínal na via

Í09ADos •aÍ:òs"3ajAd^^ decorrentes da
^0 desta-Iíèi
^ecursó'::p>é^stò>Jas;^alíto inciso Ideste
'^rá \èfeitol« suspèrtsíybi^^^^ a autoridade

te, motiyaqamente e presentesra^ interesse
suspensiva

X- X

§ 4o Orecurso será .13ifigiao-/à- ã^ superior, por
intermédio da qüe'pFatj^ a qual poderá
reconsideraf sUã^d'eclslà:'̂ no^^^razd'̂ ^é-^^^^ dias úteis.
ou. nesse/-Wsmd^ pràz^ò^^ devidamente
informado.^devéhaQ.- nlsSe^è^lb-^^fidecisão ser proferida
dentro dê^prap de^5 fcincol dias iúteis, contado do
recebimento dorecurso. sob pena de responsabilidade."

' j

ícorrente paiticipou Preço 04/2021 da Prefeitura

Wüní^^SéSapíjíâ'ílos Patos :MA,:àb'ettüra'de sessão pata entrega de envelopes
1X^:1 . ,

^ígBdSTATOI

^/«'=i^v^!?;f/^2a'^ata'de'T25é03;202J,-sendo reaberta';sessâdxpara análise de documentos de
•• ' . .i t . „

twbilitação' noidiai;P9,04.202i; pela Empresa MDVC

^Empreendimentos: Ltda ique esta ;Reço.^ent '̂ão apresentou notas explicativas,
;||r 2> . v"plo; apres^QUj:o^;item 18.7 e apresentou SINTEGRA com prazo de emissão

ílfa-. ' 60 dias |̂m^se|uida^ passou ao julgan|ento da habilitação,
; " inabilitando aEmpresâJaelJ^^ Uda por ausência de notas explicativas e

certidão deregularidade da^^emítente daapólice de seguro garantia, no entanto, os

motivos da inabilitação nãopode prosperar, pelos motivos a seguir expostos.
• ^-X-.

-í
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_ ên:g'êm.h'aria
3 - DAS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO

DA IMPOSSIBILIDADE LEGAL DE OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO
'tr (ITEM 5.2.2 B) DENTRO DO PRAZO DE EMISSÃO DE 60 DIAS -

123/06 i
T— '-- TTfflap^ -

j^Em^esa MDVC Empreendimentos LTDA alegou que esta Recorrente
^^ |̂̂ touiSlN)fíEGRA fITEM 5.2.2 Bdo Editai] com prazo de emissão superior a

esclarecer :^qúeia Empresa jael'Engenharia Ltda é
beneficíári^^^^m^éS^concedidos péia^ LeirCpTnpjementgr n^ 123/2006, a
qual assegu^^^^^^^^Sa po*ssiblidadè:aê:règúíafÍzáçW de

^ r- • ,.| íl-"" >'j
regularidade fiscal^^^Mímâa n0'prazp de 5dias,•contados do momento que o
licitante for deciarado^m^Qr do(ceitàme. •••;.

Além do mai^^SrovasdelínsMíSo^'^ contribuintes
-.w : r.íi "'1,

\T~r-- •'•.•' ••• Icohfotmidade.

/ó-'*V {.^Desse modo, requer-sé a.desconsiáeraçãò d^i 'ãlègação da Empresa^ W^rDesse modo, requer- " "
>v -

tis
'-t: - 0^í' su^f'ipr-a.60;d'̂ /.

, . -t.^MDVC Emóraéndimentos LTDAÍio que:sè refere anecessidade de apresentação de
'S.-r'- --• CTMn'D/TD Â'i/.'í:.-WÍ'-&rntcegrk citríorJrtr* a fiíl Hià«'í.

N0TAS:EXPI.ICA^AS
::n

,i '̂Éuiirore esblàrècèr o quê' seriam as Notas Explicativas e a sua
Vv;'r- ..pbjd^bíltãade::r;reyisfe^^^^^ que trata das Sociedades por

dispõe ém oí'4Mb%Wgo;i76í.-^a^^^ serão complementadasl,-V. ,1®' . ' -M' . ^ "r *''*''' J '
pprt^^óta?'éJÈpIiMtiváSk^ çUoutrps qtó pu demonstrações

«^^~^T^.>ípritíb'eiVnecessMas, párá-escIarecim^^ situação ipatrimoníal e dos
' ••-- U7 ' '

*K resultados doiexercicio . - ••. ^

. •. . - : - ' •.=' Citnranrnrfa'RYicrencia se-aniiCc

-.-• X,"

c;

^ Supraciíãda"'exigência"se aplica às Sociedades por Ações apenas e se

•" >' -ju^ncam haja vista aVaiqr cppipl^âidade de sua organização social ede capital.
' kssim. por exemplo, no Soiías^Sociedades por Ações de capital aberto, as notas

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^

.*j
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_ 6N:g'€IÍ;HÁRIà
financeira e contábil e necessitam de explicações para tomarem a decisão de

aquisição de ações.

Dessa forma, sendo a RECORRENTE umasociedade limitada, da qualnão

porlei federal seja porlei do Estado de São Paulo; a apresentação das

às demonstrações contábeis, é ilegal e fèstritivo ao caráter
Administração as exija para fins de habilitação,

^Kpiis^^^^^^^^bTribunal de Contas eaJustiça do estado reconhece tal fato.

3.3 DA INÀBILÍtAÇÃ^A.EMRRESAJ^^ ENGENHARIA
LTDA - ME ECERTIDÃO

DE REGÜLA^^^^^^gGU^Doi^^-jlpÒV^Ó CAPACIDADE
ECONÔMICG-FINÁ^^^^^UZDAXÉtGERÀtM

Aqualificaç^S^^Mmira-finánçeira,:fãí par^ de documentos
_T 2r_ 2*.. 'a í»''*r^fin 3 I.oi PoHpT*^! T1^exigidos para habilitação dal^citante^,^a.quáí foi disciplináaa^

I:--'-'"?'%666/93, Éde extrema importância;pt)iré.pb^mei6'dess^^^^^ Ente/entidade
LKj: Vv-^ ' 'TTenfica a saúde financeira da licitahtéüè'jnòdoá gafantifa Administração que essa

V cumprlra^atisfatoriamente oobjeto:CQni6Fatádp;^a|sim^^
X-^. •!; >2^^ r condiçõèéf^ãtrimoníais de atear, ./.cdm^íventuaf prejuízo

'•1 VdèscüriipfímenVcontratual. / - . ^'*'7
íj?''' J-%? ® f'"}

Aqiíaimw^o.écòWmSco-financeira corresponde à disponibilidade de
recursos ècònôtiilco^^nceiros para asatisfatória execução do objeto da
conVatóçãV •EMètiiada as hipóteses de pagamento antecipado,

^in^mbirãaò contraQdo executar com recursos próprios oobjeto de sua
'Tpre^^b' SdraeDte'perceberá pagamento, de regra, após recebida e

aprovada á presmçâtfípela.Admlnistraçâo Pública. Ointeressado deverá
^ „ •'dispor, de recursos n'nanceIros páíá custeio; das despesas (mão de obra,

. í màtóriàsiprím;^; maquinárlo,'tecnologia) necessárias ao cumprimento
.: '"/ -"'d_as obrigações advlndasdó.çónt'rato.Aquele'que não dispuserde recursos

•r para'tàht» não seHjtltulai>de^reito de licitar, pois acarência de recursos
;''.i-wía2'>presumlr»á'IhvtabiUdádè^a execução satisfatória do contrato e a

"^-1 'c .fro^sslBllidade- «de- :aràtf coro as conseqüências de eventual
í.. inádímplerà^ntò:tJÜS^Í^ PlhHO, Marçal. Comentários àLei de Licitações
V - e GontratbVÀdmlhistrativos. 15> Ed. Dialética. São Paulo. Página 537).

X:,> . ./• ;

'AV 96 Sj*Í

a mesma reúne

prejuízo' decorrente de

i -

- ' .• c

Contudo, ao conti^rip da habilitação jurídica, não éobrigatória em todos
yr-^Qs procedimentos licitatórios que essa se faça por meie de balanço patrimonial,

òy. V.^" podendo ser realizada de forma mais simplória, como asimples apresentação de

Av. dos Holandeses, Ed. Centurv, Na 14, Sala'703, Calhau •São Luís-MÃ • CEP: 65.071-380
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Assim

forma como as li

Art 31.

_ éu&eiiHÂfim
Certidão Negativa de Falência e Concordata, o que dependerá do vulto da

I

contratação, bem como do modelo de entrega do objeto adotado, senão vejamos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA, jMICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. HABILITAÇAO. EXIGÊNCIA DE
BALANÇO PATRIMONIAL DOCUMENTAÇÃO! NÃO OBRIGATÓRIA.
DISPENSA. SEGURANÇA CONCEDIDA SENTENÇA MANTÍDA. - Nao é
lícito exigir de mlcroempresas e empresas de pequeno porte, para fins
'de habilitação em concorrência pública, a' apresentação de balanço
patrimonial, pois essa documentação não é obrigatória na legislação
|Sfçaconstiniclonal, razão.pela qual empresas dessa natureza devem ser
'"^**"^msa '̂dèsTa'í'éxlgêricÍQ. (TJ-MG - AC; 10145150247628002 MG,

ír: Allíertó-ViiasiBoSs^ Datade Julgamentó: 22/08/2018, Data de
" •Ot'&iy08/2018jr. .

nistraçãtíi^.diánte^êp^da^fc^^ identificar a
comprovação da quáliTicà^o f^^mico-financeira,

mas jamais inovar e ^^^rma Mbitrária^criãiâ^noTO enovos
j. . j feJiC.. . ..
direitos, estando a mesma* :ita ^o^•ro^d%fiCTbtíÇia Lei 8.666/93:

;n.- •• 5?

L. A documehte^qfreratíTO/à.^.q^ econômico-
flnanceira llmlter4e\à ãrt fb^jinç^^^
feõJítóggjs^d^lâmpixêrcícfô;SÍ^aLj^
fôrmãdglèLque c^proyèjàÍ^Í9âitóí®Í0nÍnçéljr3^

~ /' 'T. • í'J' I [vedada asúa sUb^mi^p por balancetes oü balanços provisórios,
podendq^ser atualizadospor índicesoficiais qiiando encerrado há

lals (trêsVniéses da data de apresentação da proposta; II -
•iV-< •

expedida pelotíáão^nègatiya-^ei
jíi^Buidor _da pessoa jurídica, ou de execução
pabrlmonlal/e^^dldaTnó^doniIcílio da pessoa física; 111 ?rEarantiáj

doobjeto*da.còhtxaáç&9 ^

Tal^^^óbrigação decoíre ':'do'Jírincípio da Legalidade ao qual a
, -Admíiístra^o ésubbrdin&á,-pois, át^contrário dos particulares, aAdministração
.fpSilica somente podeagir cbnforrae^determlnado em lei, e, mesmo podendo agir de

'• '.Kforma discricionária, está èla-vlhculada às opções legais definidas pela legislação
^ n •> - i- !

inerente.
• , -V - "'í i .f ' "I Observe-se que opróprio caput do artigo 31 deteiroina, taxativamente,
^-^;^que somente poderão ser exigidos os documentos para comprovação da qualificação

^ ^ Holandeses, Ed. Centurv, NS14, Sala 703, Calhau • São Luís-MA • CEP: 65.071-380
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econômico-fínanceira aqueles previstos noreferido Artigo. Caso àAdministração aja

I'7^-^rs^^^^^d^utra forma, estará atuando em desconformidade legal, infringindo oPrincípio
'̂̂ \J|̂ ^^dnstituçionaI da Legalidade disposto no artigo 37 da Constituição Federal.

to .caso em tela, foi incluída como exigência para comprovação da

licitantes que as Demonstrações Contábeis

^omS^nldas de Notas Explicativas, contudo, conforme se depreende da
31 da Lei Federal n® 8,666/93, nãohá previsão legal para

tale^

artigo

acàraGtêftzaVoroOfilegal. Extrai-se, portanto, do referido
ÍP."% Ar '"j"-V !

amatéria foi traUda^leJorn^iae^ não havendo
[atorie"dadé::da âprè?ehtação^^^ explicativas

;ontabeis. ^

[de aferispriitlência: "
Em^^^EUÇÁÒ/dVECTtíAlN iDE] SEGÜRANÇA. LlClTAÇAO.
MODÃuSSdE PRKCÃQvPRESÊMlAL-Jt^BILim DA APELANJI
Sp]^ENTÃcXO-PÉ -NOT^S; EXgljçÁtiyÃSfAO
exigência QUE'Ea^"ÓLA\0 Dfsppsro-i^^ 8.666/93. ALei de
Licitações traz. '̂pvtgSnrtá'der/pr^nfaaõ-do)bg^^^ patrimonial e
demonstraçõesfcontíbeis.da Üçl.tantev'Nádiie^re;r
étóssit '̂dè^:NÓtóE^T^ àdjbàl^angjçpiitíW

Jpcüraêrifos:'compròbatbrIpsTdâ;qu^jflcaçpóle^nJlmtcÒ7fín. '̂ç^ ,dô^
;idtá^tesyvige oprtncíplo da)nstm.meDtoÚdà(Í|.^dàs;fò
iW^mé dVçapáàfâ^b Enanceira
Jufíâènt:pç.pafa que'a~À^inIsdãc5ò: án^feeXj.Qndicâá-eror^miiã.dá
em^s£ Eiàso.é pòssívelcom oextrato do balanço contábil, sendo que a

. ausênciá^^delálsXbfâs/ExplIcatívas não Implica em presunção de
,^nidoneí(tíídé "de 'suá^contabilidade. APELO; PROVIDO. UNÂNIME.

.^^(Apejà^ò CívêI,.N« 70024316176, Vigésinia Primeira Câmara Cível,
Tijbunal dejUstíçá dç^, Relaton Genaro ]osé Baroni Borges, Julgado em

qualquer lí^

referentes às

Nesse

_c&, <S\

>Ç'Ementá^AGRAVó"Dè,lNSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
DIRE;1T0 ADMINISTRATIVO.

'--ir -T-^. , . ... . n.. < r. 1r\A A/-OA1/AWTC^l^./,'fe"^Tr:iPiTAçan'-PRÊfiÃO^ INABILITÀCÂO DA AGRAVANTE

ITENS VENCIDOS-PB^^ PRÒÊÒ^A DA AGRAVANTE. PROVIMENTO DO
' jRÉGUWO.vPREtlMrNAR^DÊ'NÂO-CONHECIMENTO DO AGRAVO. (-.)

.-ijÇatiívd^ávcpncessao'̂ ^ de tutela, ao fira de suspender a
Si- 'adjudicação' e/ou ex.ecuçâo dos contratos; referentes à licitação, sob

'̂mòbàíldádcpregâof^presencial, nos itens cuja proposta da agravante
"^safrobíse vencedora, sesua Inabllitaçào no certame operou-se em razão

db^n5ó'ate'ndimento à exigência do Edital, concernente à qualificação
econõmico-^financeira, que determinava a japresentaçào de notas
explicativas ao balanço contábil da llcitante, exigência esta que parece
extrapolar a regra do art 31. inciso 1, da Lei n» 8.666/93. Presença dos
requisitos do fumus bonl jurls e periculum^ in mora. AGRAVO DE
INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento N° 70016402091,
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contábjj

título

novoconteú

correta das demo

uma sociedade de

Ademais, im

' ',rCqmpJ.ementaçao:

'í

Internet.

-= m EN GetóHARI A I
Primeira Câmara Cíveí, Tribunal de JusÜça!dO| RS, Relator Henrique
Osvaldo Poeta Roenlck, Julgado em 20/12/2006] i

j

Temos que oEdital inovou ao determinar, contrariamente à Lei Federal
deveriam serapresentadas notas explicativas às demonstrações

' I

[Imbilítação da ora licitante. No entanto, cabe ajo presidente da CPL
lalísareverificaroconteúdo das demonstrações, feitas apartir

iorntó^èxpostàas notas explicativas servem apenas a
[èmiSistraçôes financeiras.e,cont^eis, ouseja, naotraz

Preferidas notas, pOi^^P/ú^o^mp^eainterpretação
l_ _-'̂ 1 ' niiP se trata delecialmèhte^Àpfcás^d^^ Í;tó®E que se trata de

uma sociedade de capi^mi^gio. V-I. ' '3
Ademais, in^^Ste consignar que,; caS?p|)|â a análise das

,• demonstrações contábeis r^^esç^m dúvidas de, Lei Federal n^
/r _:r8;666/93 prevê a possibüidadi-Vde /diligêncía^çara^e^ ou
•. r- ,rCq^Jementação: f .,•

Art 43 A lidtáçâo" será'processada^ éiJulgada ;Com oteervancia aos
seguintes prorediméritÒÈ ®
superior, eíÃ quãlquér^fáse da licitação, ia promoção de diligência
destínada.atêsclarérarTW-a complementar a! instrução do processo,
vedada ^í^usãõjpbstett^ de documenco|oU|lnformaçâo que deveria
constaiioriglnariaméntef^ proposta. [Lei 8.666/93].

Doi^^mo^ifaàai^âídaaexigência de certidão de regularidade
da emiten^ÍMgur'íérantia, contrarjaÉente àLei Pedéra| n» 8.666/93, qual a
•firew^^essa/áe, somente aàpresênfação tie seguro garantia no percentual de

•-.-Ç^^5^^®>a|Sl"certldãò pode sercónéultado liwjente por meio de diligência na
Assim,-não se justifica, mais uma véz, aexigêncja das notas explicativas

• ,'vàs demon contábeis, nem tan^ouco de cerUdpoide regularidade da
• i '̂ eroitent^segurS^g^antia pa.||̂ teção. Dessa fòrma^é ilegal ainabilitação da

-RECORRENTE por deixar de &Mentar as supracitadas Notas Explicativas e
;• Lrtidão, haja visU ser a«ilgência desarrazoada edesproporcional, não sendo o
' ^presidente da CPL competente para analisar, diante de Notos Explicativas, se a
• Jicitante possui, ou não, capacidade econômico-financeira,que;por sua vezébaseada
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£K:G'6NH'AmA . j
tão somente nos índices econômico-financeiros sustentados à| partir da análise do

patrimonial. Especialmente pelo fato de as Notas Explicativas não
:m o condão de alterar os dados do balanço, somente explicando

n^^^números, não podendo alterar oseu conteúdo, portanto aanálise
^^^^^W^j^meeira paira nos índices decorrentes enão em Notas Explicativas. E,

Snl^^^^^^^^RECORRENTE demonstrou amplamente^ a sua capacidade
''̂ ^^^^^^^^^^^^esentando balanço patrimonial, DRE, termo de abertura e

^el^S^^^lência econcordata, é, em razão deste
fato, não^evertaTteiV6mõr@biIitadá. - -- - Vi.

•

il-
l3s argumentos aprésênâdos;; realidade

fundamentos jurídicos, ex^^^^^ntepastanti|p^r^equere^j|.tg
1. OrecebimenS|la presente^Razõesí^ asua regular

:,y - "^apreciação, com acitação das demais empresas pàrticipanfáSa, em querendo,
cõiU^rrazoar opresente; j-'^

' V ---2.Aanulação do ato que declarbu como inabiUá^a^REC^ por
y-'desâlislíehto do item 5.2.4 ílM doíEdlâlSS^to de apresentar as Notas

"-V " /. . .i. ,J j..

e os

;V?É^^^^^^rentes às DemònstraçÕes"Gontábels ecertidão de regularidade
V| alcan^Bo; ^de'̂ 'forma, aproposta mais vantaji

da

vantajosa

estané^Sle asuaíapãcidade^econômico-financeira conforme alegação acima.
.^,;^ffiSabilitáção:dà s por cumprir òstérmos do edital, por

Atenciosamente

Sao^LÚÍs/MA, 15 de A^il de 2021^.

^ • r

jÁElfENGENHARIA LTDA

Enlo Lucas Dias Uma Sarros

RGN° 02527300020035 |
I

Sócio-Administrador I
I II
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DIÁRIO OFICIAL .
DOS municípios
03 ESTAD3 DOMWfiriHAO

' São LUÍS, QUINTÂ.f22 DE ABRIL DE 2021 *ANO XV *N '̂2584

sistema software de saneamento e emissão de contas de

consumo de água, para atender as necessidades do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto - SAAE do município de São João
do Paraíso/MA; FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24 II, Lei Federal
8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 14/04/2021;
VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2021; DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 04.122.0052.2070.000; FONTE DE
RECURSOS: Manutenção do SAAE, Natureza da Despesa:
3.3.90.39.00; Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
VALOR TOTAL: R$ 8.554,23 (oito mil quinhentos e
cinqüenta e quatro reais e vinte e três centavos); São João
do Paraíso (MA), 14 de abril de 2021. Luis Carlos Rosa
Caldeira- Diretor geral do SAAE.

Publicado por: LUILTON AGUIAR DE SOUSA
Código identificador: 772ce4418c4818b6a78b622e39c34210

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO JOãO DO
SOTER

AVISO DA HOMOLO(3AÇÃa DA UCITAÇÃO TOMADA DE
PREÇO N« 01/2021

)
'A Prefeitura Municipal de São João do Sotér - MA, através do

gabinete da excelentíssima Sra. Prefeita torna público para
conhecimento dos interessados a homologação do Tomada de
Preços nfi 01/2021.

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de
serviços de iluminação pública com reposição de peças
pertencentes ao município de São João do Sóter - MA.

Processo Administrativo nO 034/2021.

Órgão(s) interessado(s): Secretaria Municipal de
Administração, Fazenda e Infraestrutura.

Amparo legal: Lei 8.666/93, Art. 43, inciso VI.

Adjudicatários:

NOME EMPRESARIAL: G. A. AGUIAR

CNPJ N®: 21.561.449/0001-07

ENDEREÇO: rua Manoel Alves de Abreu, n® 208, b. Centro,
Bacabal - MA

(DDD) TELEFONE: (99) 98121-6331 /(99) 98429-9244

REPRESENTANTE LEGAL; Gilvan Araújo Aguiar, CPF n®
634.288.733-00

VALORGLOBAL: R$ 1.066.986,04 (um milhão, sessenta e seis
mil, novecentos e oitenta e seis reais e quatro centavos).

FONTE DE RECURSO:

02 06 SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E
INFRAESTRUTURA

15 452 0031 0115 0115 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO
PUBUCA

3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa
Jurídica

02 06 SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E
INFRAESTRUTURA

15 452 0031 0115 0115 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO
PUBLICA

3.3.90.30.00 Material De Consumo

São João do Soter (MA), 05 de abril de 2021.

FRANCISCO HENRIQUEJÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E
INFRAESTRUTURA - SEMAFI

Publicado por: FELIP WALLYSON SOARES DE SOUSA
Código identificador: 79caef73d35de752a9ae7b4ab82135be

EXTRATO DE CONTRATO N® 001 TOMADA DE PREÇO N®
01/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de São João do Sóter, Estado
do Maranhão, CNPJ-01.612.628/0001-00. Contratada G. A.
AGUIAR, CNPJ n® 21.561.449/0001-07. Fundamento Legal:
Licitação na Modalidade Tomada de Preço n® 01/2021. Objeto -
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços
de iluminação pública com reposição de peças pertencentes ao
município de São João do Sóter - MA. Data da Assinatura:
05/04/2021. Vigência: O presente contrato terá vigência a partir
da data de sua assinatura, até 31/12/2021. Fonte Pagadora:
FPM/CIP. Valor Global de R$ 1.066.986,04 (um milhão,
sessenta e seis mil, novecentos e oitenta e seis reais e quatro
centavos). Pela Contratante: Francisco Henrique Júnior e pelo
Contratada Gilvan Araújo Aguiar.

São João do Sóter- MA, 08 de abril de 2021.
Publique-Se ;

I

FRANCISCO HENRIQUEJÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E
INFRAESTRUTURA - SEMAFI

I

Publicado por: FELIP WALLYSON SOARES DE SOUSA
Código identificador: 88fe27df738939fc3b2a838d83437b9b

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO JOáO DOS
PATOS

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

AVISO RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO
ADMINISTRATIVO, TOMADA DE PREÇO N® 004/2021. A
COMISSÃO DE LICITA.ÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DOS PATÓS/MA, torna público o resultado do
julgamento do Recurso Administrativo impetrado pela Empresa
JAEL ENGENHERIA LTDA-ME - CNPJ N® 23.571.419/0001-07.
cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada
na execução de serviços de engenharia elétrica, visando a
manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de
iluminação pública de cada um dos logradouros do Município de
São João dos Patos-MA, englobando o Perímetro Urbano, com
fornecimento de Materiais, Equipamentos e Mão de Obra. Dá
análise do recurso à vista das normas estabelecidas no ato
convocatório, bem como ratificado pela autoridade competente,
DECIDE pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado pela
empresa JAEL ENGENHERIA LTDA-ME - CNPJ N®
23.571.419/0001-07, mantendo a decisão no sentido de mantê-
la INABILITADA. Os autos do processo licitatório encontram-se
com vista franqueada aos interessados. São João dos Patos/MA,
20 de abril de 2021. Francisco Eduardo da Veiga Lopes -
Presidente da CPL.

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA RETOMADA DE SESSÃO
DA TOMADA DE PREÇOS N® 04/2021. Processo n®
2202001/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada
na execução de serviços de engenharia elétrica, visando a
manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de
iluminação pública de cada um dos logradouros do Município de
São João dos Patos-MA,' englobando o Perímetro Urbano, com

CERTIFKADQ DIGITAU/IENTE
ECOU CARIMBO DE TtMPO-

www.fajném.org.br


