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Processo Administrativo: ns 0507001/2021- Pregão Eletrônico 10/2021

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Equipamentos de informática para atender as
necessidades da Secretaria Municípai de Saúde do Município de São João dos Patos/MA.

Recorrente: DiSTRIBUiDORA STELLA EIRELi-ME, inscrita no CNPJ e 14.496.361/0001-85, iocalizada na Rua
Santo Antônio n" 610 - CENTRO - Balsas -MA.

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI-ME
contra adecisão do Pregoeirojque ainabilitou.
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

I

I

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 e na legislação vigente. Assim,
procederemos à análise dos fatos.

DA ANÁLISE DO RECURSO í

Trata-se de recurso do procedimento licitatório para o Registro de Preço para futura e eventual
aquisição de Equipamentos de Informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
do Município de São João| dos Patos/MA, conforme especificações constantes do Editai do Pregão
Eletrônico n.9 10/2021 e seus Anexos.

A empresa DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI-ME, interpôs recurso em face de sua inabilitação
referente a Ausência da certidão negativa de infração à legislação de proteção ao trabalho, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho, deixando de atender o item 9.9.5. do edital; Ausência das Notas
Explicativas do balanço patrimonial, deixando de atender o item 9.10.2. do edital.

A recorrente alega que:

O sr9 Pregoeiro alega em sua decisão que a recorrente descumpriu o item 9.9.5 e
9.10.2 do edital.

Por não apresentar certidão negativa de infração á legislação de proteção ao
trabalho descumprindo o item 9.9.5 do edital, note-se srs pregoeiro e autoridades
competentes que o sr9 pregoeiro deixa de observa que a "LEi N^ 12.440, DE 7 DE
Jui-HOiDE 2011 - Acrescenta Título Vll-A à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1- de maio de 1943, para instituir a
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, e altera a Lei n^ 8.666, de 21 de junho
dej 1993" consolida a certidão negativa de débitos trabalhista, ou seja, se o
fornecedor estiver com alguma restrição trabalhista a devida certidão não será
emitida, ou por sua vez constará o numero do auto de infração, desta forma a
ce|rtidão que o sr9 pregoeiro existe no processo nada mais é que uma certidão
aprofundada do devido conteúdo que a consolidada já traz, devendo-se está caso
o|fornecedor apresente uma certidão vencida ou com indícios de que não há
veracidade o sr^ pregoeiro com sua equipe venha a consultar a devida certidão
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para esclarecimentos aprofundados, pegando os parâmetros da Lei 8.666/93
exlge^-se^que a empresa que deseja concorrer o processo de pregão apresente a
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, pois ela supri as demais por está
consolidada. Desta forma requer que vossa Senhoria reveja sua decisão devendo
reabilitar a empresa DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI-ME ao devido processo.

Em outro ponto o srs pregoeiro alega que a empresa deixa de apresentar notas
explicativas, sr^ pregoeiro e autoridades superiores a licitante cumpriu com todas
as exigências do edital e conforme o item 9.10.2.1 apresentou o balanço
patrimonial e o termo de abertura e encerramento autenticado na junta comercial
da sede ou do domicilio da empresa, desta forma a empresa apresenta em sua
documentação o livro do ano de 2020 que lá esta toda a documentação
pertinente, o livro diário de janeiro de 2020 a dezembro do mesmo ano, apresenta
balancete de verificação, balanço patrimonial e termo de abertura e
enceVramento conforme a lei 8.666/93 exige para que a empresa detentora da
mellior proposta e dos melhores lances seja habilitada, em outro ponto a nota
explicativa do balanço patrimonial serve para que se o sr^ pregoeiro ou equipe de
apoiou constatou que se teve algum erro em nossa documentação de qualificação
econômica, ora se a licitante apresenta toda documentação pertinente
autenticada pela junta, não há em que se falar em erros do balanço patrimonial e
de sua qualificação econômica, tampouco o sr^ pregoeiro exigi tal documento de
forrna previa antes de averigua a documentação da licitante, neste sentido a nota
explicativa poderá ser exigida pelo sr^ pregoeiro despois de analisar a
documentação da licitante e encontrar algum erro nela, pedirá nota explicativa
feita pelo contador registrado na pelo conselho regional de contabilidade para
sancionar quaisquer dúvidas. Neste sentido requer que vossa Senhoria reveja sua
decisão devendo reabilitara empresa DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI-ME ao devido
processo, respeitando ainda a melhor vantagem de preço para o município.

11.11 - DO CONTRADITÓRIO DO SRS PREGOEIRO

O sf9 pregoeiro no dia 25 de agosto de 2021 inabilita a empresa detentora de
melhores preços e vantagens para o município alegando que "Ausência da
certidão negativa de infração à legislação de proteção ao trabalho, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho, deixando de atender o item 9.9.5. do edital;
Ausência das Notas Explicativas do balanço patrimonial, deixando de atender o
item 9.10.2. do edital.1". Minutos seguintes habilita a empresa VR SERVIÇOS E
COMÉCIO LTDA, "Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na
plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor VR SERVIÇOS &COMÉRIO LTDA
- 39.232.093/0001-15 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habllitatórios
exigidos no instrumento convocatório." Sendo inverdade a decisição do sr^
pregoeiro pois a empresa VR SERVIÇOS E COMÉCIO LTDA apresenta em sua
documentação FGTS vencido, descumprindo o item 9.9.4 do edital, ainda por
diante apresenta CRC do contador vencido, ainda apresenta balanço patrimonial
sem nenhuma movimentação fiscal sendo que a empresa foi aberta no 29 de
setembro de 2020, ou seja teve 02 e alguns dia para movimenta Ia e não o fez,
como que uma empresa deste porte poderá ser vencedora de tal pregão se não
está claro sua movimentação, conforme apresenta o livro a mesma não vendeu
nacia no ano de 2020, mas o edital em sua item 9.10.2.2 traz que " 9.10.2.2. No
caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
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existência da sociedade, devidamente registrados na Junta Comercial;. Ou seja, a
empresai poderia ter apresentado a movimentação para melhores esclarecimento
e para melhor transparência, mas não o fez. Neste sentido a mesma ainda
apresenta atestado de capacidade técnica fraco e insustentável, apresenta
atestado'de uma pessoa jurídica de direito privado, comprovando que forneceu 02
impressoras e 02 scanner, como uma empresa deste porte poderá comprovar
para jo município que é capaz de cumprir com seus compromissos e entrega dos
equipamentos licitados, neste sentido o atestado apresentado pela empresa VR
SERVjlÇOS ECOMÉCIO LTDA tem quantidades irrisórias ao objeto licitado, devendo
o mesmo ser comprovado por meio de nota fiscal. Nesse sentido sr^ pregoeíro a
empresa ainda deixa de apresentar a documentação o qual levou nossa
inabilitação. Por todo exposto requer a comprovação do atestado de capacidade
técnica da empresa VR SERVIÇOS E COMÉCIO LTDA e sua posterior
desclassificação por não cumprir as exigências mínimas do edital, e a reabilitação
da empresa DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI-ME."

É o relatório.

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

No mérito, a irresignação merece acurada análise.

Sob o ponto de vista do subscrevente, o entendimento é equivocado, baseando-se em
premissa incorreta. |

Inicialmente, necessário estabelecer a natureza das notas explicativas, pois de maneira
equivocada, a recorrente alega que a função das notas explicativas refere-se a demonstrações de erros
ocorridos das demonstrações contábeis, o que não prospera, pois não é essa a função das notas
explicativas.

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:

Um dos grandes desafios da Contabilidade, relativamente à evidenciação, tem sido
o dimensionamento da qualidade e da quantidade de informações queatendam 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 naforma de quadros analíticos, ou mesmo englobar outras
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. As notas podem ser usadas para
descrever práticas con tábeis 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
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composição de contas auxilia também a estética do Balanço, pois se pode fazer
constar dele determinada conta por seu total, com detalhes necessários expostos
por meio de uma nota explicativa, como no caso de Estoques, Ativo imobilizado.
Investimentos, Empréstimos e Financiamentos e outras contas, (grifou-se)

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

Por muito tempo vigorou a Resolução n.s 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:

NBC-T-6.2Do Conteúdo das Notas explicativas
6.2.1 - Disposições Gerais
6.2.1.1 - Esta Norma trata das informações mínimas que devem constar das notas
explicativas. Informações adicionais poderão ser requeridas em decorrência da
legislação e outros dispositivos regulamentares específicos em função das
características da Entidade.

I

6.2.2 - Definição e Conteúdo das Notas Explicativas.
6.2.2.1 - As notas explicativas são parte Integrante das demonstrações contábeis.
(grifou-se)

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

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) editou várias resoluções tratando das
demonstrações contábeis ejsua apresentação. Aautarquia vem, inclusive, por força da globalização,
adequando suas NBCs aos padrões Internacionais de contabilidade.

Neste diapasão, o CFC instituiu regras para a citada adequação ou; como denominam, para a
convergência, estabelecendo| várias nomenclaturas, sendo a mais comum as chamadas NBC TGs7- normas
brasileiras de contabilidade 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, porémj agòra, conta com aprimoramentos buscados na padronização internacional.
Esta NBC TG, em seu antigo ponto 21 (que vigorou de 2008 a 2011), referia que:

Notas Explicativas e Demonstrações Suplementares

21.jA5 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
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sobre a entidade podem também ser fornecidos sob a forma de informações
suplementares, (grifou-se)

A redação atual da NBC TG Estrutura Conceituai aborda, no mesmo ponto 21, as informações
adicionais mencionadas acima;

Mudanças nos recursos econômicos e reivindicações que não são resultantes da
performance financeira 0B21. Os recursos econômicos 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
ImpI cações dessas mudanças em sua futura performance financeira, (grifou-se)

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:

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) dernonstração do valor adicionado do período, conforme NBC TG 09 -
Demonstração do Valor Adicionado, se exigido legalmente ou por algum órgão
regulador ou mesmo se apresentada voluntari mente;
(g) notas explicativas, compreendendo um resumo das políticas contábeis
significativas e outras informações explanatórias; e

(grifou-se)
(h) |balânço patrimonial no início do período mais antigo comparativamente
apresentado quando a entidade aplica uma política contábil retrospectivamente
ou Iprocede à reapresentação restrospectiva de itens das demonstrações
contábeis, ou ainda quando procede à reclassíficação 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 que diz este trecho:

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 abrangente do 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 apresenta da separadamente.
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começa com o resultado do período e se comple ta com os itens dos outros
resultados abrangentes;
(d) demonstração das mutações do patrimônio líquido para o período de
divulgação;
(e) demonstração dos fluxos de caixa para o período de divulgação;
(f) notas explicativas, compreendendo o resumo . das políticas contábeis
signifícativas e outras informações explanatórias. (grifou-se)

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

8.1 Esta seção dispõe sobre os princípios subjacentes às informações que devem
ser apresentadas nas notas explicativas às demonstrações contábeis e como
apresentá-las. As notas explicativas contêm informações adicionais àquelas
apresentadas no balanço patrimonial, na demonstração do resultado, na
demonstração do resultado abrangente, na demonstração dos lucros ou prejuízos
acumulados (se apresentada), na demonstração das,mutações do patrimônio
líquido é 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)

Inegável, pois, que o instituto das notas explicativas Integra o conjunto de demonstrações
contábeis e possui tal natureza.

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

Mais: o Tribuna 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 e demonstrações contábeis.

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 peta recorrente não procede, pois, a Lei
8666/1993, ao dizer que as ciemonstrações contábeis são requisitos de habilitação, autoriza que se exijam
quaisquer dessas demonstrações, inclusive, notas explicativas.

Nesse talante, necessário lembrar que as normas pátrias que 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.
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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 o objeto do certame em tela.

A Isto, 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| os fornecimentos não sofram solução de continuidade e para que não ocorra
desperdício de dinheiro público".

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:

I
O ato convocatório deverá prever os critérios para avaliação da situação
econômico-financeira do Interessado. Não é suficiente exigir a apresentação das
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 julgamento da fase de habilitação.
Na primeira hipótese, seria inútil a exigência da demonstração da qualificação
econômico-financeira. Na segunda, atribuir-se-se discricionariedade no
julgamento da licitação, o que é incompatível com todos os princípios norteadores
da matéria. Por isso, o § 5^ 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
dasjdemonstrações financeiras, fornecem conclusões acerca de sua situação de
endividamento, disponibilidade financeira etc.(grifei)

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 o balanço e as demonstrações
contábeis não significam que' as èmpresas estão dispensadas do cumprimento de todas as outras normas e
regulamentos (ou que estes todos estejam revogados ou não sejam exigíveis) existentes no país.

Com fulcro na legislação, a Prefeitura Municipal elencou as notas explicativas às
demonstrações contábeis entre os requisitos de habilitação econômico-financeira de seu Editai de Pregão
Eletrônico n.s 02/20121:

9.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já èxigívels e apresentados na forma da lei, (balanço patrimonial, termos de
abertura e encerramento, DRE e notas explicativas), 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; (grifou-
se)'



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Ávenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

CNPJ N9 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração
Comissão Permanente de Licitação

FOLHA

unicef©

Esse nfiotivo já seria o bastante para a apresentação das notas explicativas, visto que o edital
faz lei entre as partes e seu conteúdo é vinculativo - a vínculatívidade torna-se mais evidente se não houver
nenhuma impugnação de regras editalícras-como, no caso concreto, não houve.

Segundo afirmam MOREIRA e GUIMARÃES:

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 material que surgirá quando da
assinatura do futuro contrato. Por Isto não pode ser alterado e muito menos
desrespeitado: uma vez publicado, cogente é o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório

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

Assim, a recorrente incorreu em Ilegalidade, pois, desconsiderou totalmente o consagrado
princípio da vinculação ao linstrumento convocatório, não o impugnando em momento próprio e,
posteriormente, desobedecendo-o.

E nem se pode falar em inconstitucionalidade e em ilegalidade do Edital do Pregão Eletrônico
n.2 02/2021, haja vista que a|carta Magna prevê os requisitos de qualificação econômico-financeira ea Lei
de Licitações elenca as suas hipóteses, dentre as quais estão as notas explicativas às demonstrações
contábeis.

O Tribunal de Justiça, do Rio Grande do Sul já decidiu que:

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CAPACIDADE ECONOMICO-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
econôrriico-financeira dos participantes. Assim, ausente o "fumus boni jurls"
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.

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 que aqueles requisitos que foram
considerados legítimos para Inabilitar licitantes.

Vê-se, portanto; que é perfeitamente razoável a exigência das notas, que são demonstrações
contábeis que trazem informações relevantes e reaissobre a condição financeira das licitantes.

Aliás, é razoável que o Poder Público se acautele em face de contratações significativas,
principalmente quando muitos recursos públicos estão envolvidos.
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Todavia, não se ]ode admitir é a formalidade excessiva ou desnecessária na eleição dos
requisitos do Instrumento convocatório. As informações devem ser prestadas visando a propiciar o exame
da real situação financeira das empresas. !

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.

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul examinou o tèma nestes termos:

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

Todos os principais princípios da matéria lícítatóría estão atendidos pela apresentação das
notas explicativas nos moldes qué o edital indica.

Sobre legalidade,
manifesta-se Zanotello:

vinculação ao edital, instrumentalidade das formas, razoabilídade e isonomla,

Além disso, a obediência ao princípio da vinculação 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 razoabilídade, sem que se ofenda outro
princípio da licitação já visto: o da ísonomia.

O alerta é importante: a não apresentação de algum requisito exigido em edital macula a
documentação, não tendo a Administração Pública como suprir essa ausência sem que haja óbice ao
princípio da ísonomia 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.

Sob este ângulo,
presente concorrência.

Definitivamente

estipuladas.

de bom alvitre a recapítulação dos fatos acontecidos na fase de habilitação da

não seria isonômíco aceitar outras empresas que não atenderam às regras

Enquanto empresas cumprem o edital e colocam à disposição do Poder Público as informações
relevantes e reais sobre sua capacidade econômico-financeira, outras informam o que lhes convém e
cumprem apenas os dispositivos,que entendem suficientes.

Na ótica dos subscreventes, aqui há uma quebra de ísonomia - muito embora não haja uma
desvinculação explícita do que o edital exige.

I

Não se pode deixar ao alvedrio das licitantes o julgamento do que é ou não suficiente para a
comprovação da sua habilitação.
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A falta de sanções comerciais ou técnicas à má elaboração dos documentos contábeis não é
fundamento suficiente para que; requisitos editalícios, perfeitamente exigíveis no esteio da legalidade,
sejam desconsiderados. |

A verdade é esta: a recorrente poderia ter impugnado o edital, 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, argumento de ilegalidade lançado pela recorrente está desprovido de fundamento,
pois, não só é perfeitamente
nelas constantes propiciam o

razoável a exigência editalícia das notas explicativas, já que as informações
exame da real situação financeira das empresas declarantes, como também,

por força dos vários princípios pertinentes ao caso (vinculação ao edital, legalidade, Isonomia, verdade
material), não se poderiam considerar suficientes as informações apresentadas!

Em relação ao argumento apresentado pela ausência da certidão negativa de infração à
legislação de proteção ao trabalho, expedida pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, esclarecemos que
ambas possuem finalizades distintas.

A CNDT é um documento que atesta que a empresa está cumprindo suas obrigações legais
específicas. Ela comprova que não há pendências junto à Justiça do Trabalho, |oò seja, trabalhistas. Para
gerar uma pendência na Justiça do Trabalho, é necessário que haja um débito não pago, como, por
exemplo, uma sentença ou um acordo que a empresa não cumpriu, ou seja, a CNDT se trata de débitos
trabalhista.

Sendo assim, não se^deve confundir esse serviço com a Emissão da Certidão de Débitos (CNDT),
onde são listados apenas os autos de infração que já tiveram decisão definitiva, da administração e cuja
multa ainda não foi paga, caracterizando o débito junto à União. A Emissão da Relação de Infrações
Trabalhistas, por sua vez, lista todos os autos de infração já lavrados contra uma empresa,
independentemente de já terem'isido apreciados pela administração ou de terem sido julgados procedentes
ou improcedentes.

Consta ainda a a egação de que o Pregoeiro entrou em contradição no seu julgamento, por ter
habilitado a empresa VR SERVIÇOS ECOMÉCIO LTDA, fazendo as seguintes alegações:

FGTS vencido, descumprindo o item 9.9.4 do edital;
Apresenta CRC do contador vencido;

Apresenta balanço patrimonial sem nenhuma movimentação fiscal sendo que a empresa foi
aberta no 29 de'setembro de 2020.

O pregoeiro ao analisar a documentação de habilitação da empresa VR SERVIÇOS ECOMÉCIO
LTDA, foi verificado que o Certificado de Regularidade do FGTS estava vencido, sendo assim, por se tratar
de uma Micro Empresa, o pregoeiro fez a consulta no site emissor para verificar se a empresa estava
regular, o que foi confirmado na consulta.

Em relação à empresa ter apresentado o CRC do contador vencido, não foi exigido no edital a
apresentação da presente certidão. Portanto, não há sentido em inabilitar a empresa por conta de um
documento que sequer foi exigido.
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Quanto ao argumento de que a empresa apresentou balanço patrmonia! sem nenhuma
movimentação fiscal, esclarecemos que a empresa foi constituida em 29 de setembro de 2020, ou seja a
empresa possui menos de um ano de constituição, podendo apresentar o balanço de abertura. Senão
vejamos: |

9.10.2.3. As empresas com menos de 01 (um) exercício financeiro deve
cumprir a exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço deAbertpa;

Como vimos, a empresa cumpriu o edital, tendo em vista está enquadrada no item acima.

O Balanço de Abertura é o lançamento do capital social e outros ativos Iniciais que a empresa
possuir, deve ser escriturado e registrado para ter validade.

Quanto à aceitação do balanço de abertura, já se manifestou o STJ:

"Tratando-se de sociedade constituída há menos de um ano e não havendo

qualquer exigência legal a respeito do tempo mínimo de constituição da pessoa
jurídica para participar da concorrência pública, não se concebe condicionar a
comprovação da idoneidade financeira à apresentação dos demonstrativos
contábeis do último exercício financeiro, sendo possível demonstrá-la por outros
documentos, a exemplo da exibição do balanço de abertura". (STJ, REsp n^
1.38Í.152/RJ).

É a aplicação do princípio da razoabiiidade, já que caso contrário, empresas novas não
poderiam participar de licitações.

CONCLUSÃO

Em face de toe o o exposto, opina-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
interposto por DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI-ME, mantendo-se a decisão adotada pelo Pregoeiro.

Assim, este Pregoeiro, mantém a decisão pela aceitação e habilitação da empresa vencedora
do certame e recomendo que:

Seja mantida a cecisão que declarou a empresa DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI-ME, inabilitada
no Pregão Eletrônico ns 10/2021'e

Seja negado provimento ao Recurso Administrativo interposto pela empresa DISTRIBUIDORA
STELLA EIRELI-ME. I

Informo ainda c

e manifestação.
'ue essa DECISÃO será encaminhada à autoridade competente para apreciação

São João dos Patos/MA, 08 de setembro de 2021

Francisco Eduardo da Veiga Lopes

Pregoeiro


