PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.

PROCESSO N° 220-37.881/2019 /SEMURH

Recorrente (s):

MACIEL ASSESSORES S/S

Objeto:

Contratação, pela Secretaria Municipal de Urbanismo e
Habitação – SEMURH, de empresa para prestação de serviços de
consultoria técnica especializada, para proceder a análise,
orientação e emissão de parecer final de viabilidade técnica de
01 (um) estudo de modelagem técnica, econômico-financeira e
jurídica, em conjunto com a Assessoria Técnica de Parcerias
Público- Privadas, visando o desenvolvimento de estratégias de
gestão e moldura institucional para formulação de políticas
públicas voltadas à acomodação das atividades de comércio
popular dos ambulantes no Centro Histórico de São Luís – MA.
DECISÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 120/2019-CPL
Chegam os presentes autos para que se posicione acerca de

recurso administrativo interposto pela licitante MACIEL ASSESSORES S/S, em razão
de sua insatisfação com a decisão do Pregoeiro, em declarar vencedora a licitante BC
CONSULTORES LTDA.
Em síntese, a recorrente alega que a empresa habilitada não
apresentou as demonstrações contábeis na forma da lei, não constatando os seguintes
itens: termo de abertura e encerramento, balanço patrimonial ativo e passivo,
demonstrativo de fluxo de caixa (DFC), demonstração de resultado abrangente (DRA),
demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, notas explicativas, demonstrativo
de índices, conforme normas Brasileiras de Contabilidade NBC TG 1000 do CFC.
Aduz que, a ausência dos referidos documentos não se presta
para demonstrar sua viabilidade econômica para contratar com o ente licitador por
estar em desacordo com legislação contábil, mais precisamente no item 3.17 da NBCTG. Veja:
O conjunto completo de demonstrações contábeis da entidade deve
incluir todas as seguintes demonstrações:

(a) balanço patrimonial ao final do período;
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(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 apresentada separadamente, começa com o
resultado do período e se completa 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 significativas e outras informações explanatórias.
Apresentou contrarrazões a licitante BC CONSULTORES LTDA.
Há de se ressaltar que as decisões sobre habilitação e
classificação do Pregoeiro foram tomadas com base no edital e no termo de
referência, em que constam a descrição e mensuração do objeto licitado.
É o relatório. Passo a esclarecer e informar.
De concreto, condiciona-se a admissão e conhecimento do recurso
administrativo ao atendimento de alguns requisitos. São eles: 1 – legitimidade (o
recorrente, necessariamente, deve ser detentor do direito que pleiteia); 2 –
tempestividade (apresentação das razões, a contar de 03 dias úteis da notificação);
e, 3 – motivação (o recorrente deve apontar os motivos e a fundamentação jurídica e
fática de suas alegações). O conhecimento do recurso precede da existência de tais
requisitos.
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No caso em tela, trata-se particularmente, de licitação ocorrida
na modalidade pregão presencial. De tal modo, o licitante que decidir interpor
recurso em licitações de tal modalidade, devem, ao final da sessão, manifestar a sua
intenção, sob pena de decadência. Vejamos:
Art. 4º - omissis
(...)
XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe
será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos;
(...)
XX - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante
importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do
objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor; - grifamos

À vista dos dispositivos legais apontados, conclui-se que agiu em
conformidade com a lei a RECORRENTE, para a interposição do presente recurso, eis
que cumpriu com o ordenamento jurídico aplicável. Desta feita, deve, este, ser
conhecido e julgado seu mérito.
Pois bem, analisando as argumentações da recorrente (recurso)
e da recorrida (contrarrazões), verifico que não assiste razão a recorrente, tendo
em vista que a empresa recorrida atendeu todas a exigências previstas no edital,
inclusive no que tange a qualificação econômico financeira, em especial balanço
patrimonial, veja: a) Foi apresentado Balanço patrimonial referente à o último
exercício financeiro; b) Índice de liquidez maior que 1; c) Balanço devidamente
registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão.
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Há de se ressaltar que a empresa recorrente em seu recurso
tenta inflar as exigências previstas no Edital, ferindo assim o princípio da
vinculação do instrumento convocatório, já que o edital seguiu estritamente o que
reza o artigo 31 da Lei 8.666/1993, veja:
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira
limitar-se-á a:
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3
(três) meses da data de apresentação da proposta;
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física;
III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput"
e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor
estimado do objeto da contratação.
§ 1o A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da
capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos
que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a
exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices de
rentabilidade ou lucratividade. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
1994)
§ 2o A Administração, nas compras para entrega futura e na execução
de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório
da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido
mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei,
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como dado objetivo de comprovação da qualificação econômicofinanceira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do
contrato a ser ulteriormente celebrado.
§ 3o O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere
o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita
relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei,
admitida a atualização para esta data através de índices oficiais.
§ 4o Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos
pelo licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou
absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do
patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.
§ 5o A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita
de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos
no edital e devidamente justificados no processo administrativo
da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a
exigência de índices e valores não usualmente adotados para correta
avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das
obrigações decorrentes da licitação. (Redação dada pela Lei nº 8.883,
de 1994)
Assim, a exigências elencadas no edital, e apresentadas pela empresa
recorrida são suficientes para demonstrar a boa situação financeira, ainda mais em se
tratando de prestação de serviços.

A decisão que ora está em discussão fora pautada com base nos
princípios estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.666/93, em especial, ao da vinculação
ao instrumento convocatório associado ao do formalismo moderado. Este último
princípio permitirá que o processo de contratação seja realizado em respeito ao edital
de licitação, ao qual a Administração se encontra estritamente vinculada, e que não
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haja afronta à seleção da proposta mais vantajosa, à isonomia, à legalidade, à
impessoalidade, à igualdade e ao julgamento objetivo.
Houve, portanto, o cumprimento estrito aos princípios da
legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. Ou seja, as regras que se
encontram no edital se complementam e se satisfazem com as disposições legais. Não
é admitida a sua interpretação para menos, nem para mais. Não pode o
Administrador descumprir a norma e o Edital.
Não é segredo – pelo menos deve ser – para os agentes que
trabalham na Administração, que os atos administrativos devem obediência ao que
estabelece o art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, a seguir citado:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(Redação dada

pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Em matéria de licitação, também devem ser considerados
aqueles todos dispostos no art. 3º da Lei nº 8.666/93. Vejamos:
Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade,

da

igualdade,

da

publicidade,

da

probidade

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
pela Lei nº 12.349, de 2010)

(Redação dada
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Observe que, além dos princípios constitucionais previstos no
art. 37 (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), juntam-se
os princípios da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, julgamento objetivo e outros correlatos. Daí a importância destes no
processo licitatório.
A legalidade, assim como a vinculação ao instrumento
convocatório devem ser incondicionalmente respeitadas, tanto pelos licitantes, como
pela Administração, nas decisões administrativas havidas no procedimento licitatório.
O subjetivismo não pode entrar em cena, em nenhum
momento. Vejamos, então, alguns julgados sobre o tema:
Com efeito, ao contrário do que defende o responsável, é inaceitável a
utilização de critérios subjetivos de julgamento das propostas dos
licitantes. Como bem apontado pela Secob-4, o julgamento objetivo
do certame licitatório é um dos princípios explicitados no art. 3º da
Lei 8.666/1993. Além disso, a mesma lei estabelece, em seu art. 40,
inciso VII, a obrigatoriedade de o edital indicar os critérios para
julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos, e,
ainda, em seu art. 44, que a comissão levará em conta critérios
objetivos definidos no edital.(Fonte: TCU. TC-010.098/2010-0. AC2909-42/12-P. Rel. Min. AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI)
REPRESENTAÇÃO.

LICITAÇÃO.

VINCULAÇÃO

AO

EDITAL.

JULGAMENTO OBJETIVO DAS PROPOSTAS. VINCULAÇÃO DAS
PARTES AO ATO CONVOCATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Considerase improcedente a Representação, uma vez que não houve qualquer
irregularidade na desclassificação da representante. 2. A decisão
subjetiva é rechaçada pelo ordenamento jurídico, que impõe o
julgamento objetivo e a vinculação ao edital, em homenagem aos
princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da
moralidade. 3. O edital é a lei interna do processo de licitação,
vinculando aos seus termos tanto a Administração Pública como
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os licitantes, não sendo aceitável que a Administração, no
decorrer do processo ou na realização do julgamento,
descumpra as regras previamente estabelecidas no ato
convocatório.
(Fonte: TCU. Acórdão TCU 3474/2006. 1ª Câmara. Rel. Min. Valmir
Campelo)

Não pode o administrador, portanto, sob qualquer hipótese,
descumprir as regras do edital, visto que o vencedor deve ser aquele que apresentar o
menor preço, dentre os participantes que cumprem todas as regras dispostas no
edital, tanto para a proposta como para habilitação.
Segundo Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas da União, o instrumento convocatório é a lei do
caso, aquela que irá regular a atuação tanto da administração pública quanto dos
licitantes. Esse princípio é mencionado no art. 3º da Lei de Licitações, e enfatizado
pelo art. 41 da mesma lei que dispõe que “a Administração não pode descumprir as
normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. (Curso de
Direito Administrativo, 2007, p.416).
Ainda sobre a vinculação ao edital, Marçal Justen Filho afirma
que “Quando o edital impuser comprovação de certo requisito não cogitado por
ocasião do cadastramento, será indispensável a apresentação dos documentos
correspondentes por ocasião da fase de habilitação” (Pregão. Comentários à
Legislação do Pregão Comum e do Eletrônico, 4ª ed., p. 305). Como exemplo de
violação ao referido princípio, o referido autor cita a não apresentação de documento
exigido em edital e/ou a apresentação de documento em desconformidade com o
edital.
Sobre o tema, igual orientação pode ser encontrada no Supremo
Tribunal Federal (STF), no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tribunal Regional
Federal da 1ª Região (TRF1) e no Tribunal de Contas da União, como será a seguir
demonstrado.
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O STF (RMS 23640/DF) tratou da questão em decisão assim
ementada:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCORRÊNCIA

PÚBLICA.

PROPOSTA

FINANCEIRA

SEM

ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃOAO
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se
o licitante apresenta sua proposta financeira sem assinatura ou
rubrica, resta caracterizada, pela apocrifia, a inexistência do
documento. 2. Impõe-se, pelos princípios da vinculação ao
instrumento

convocatório

e

do

julgamento

objetivo,

a

desclassificação do licitante que não observou exigência
prescrita no edital de concorrência. 3. A observância ao
princípio constitucional da preponderância da proposta mais
vantajosa para o Poder Público se dá mediante o cotejo das
propostas válidas apresentadas pelos concorrentes, não
havendo como incluir na avaliação a oferta eivada de nulidade.
4. É imprescindível a assinatura ou rubrica do licitante na sua
proposta financeira, sob pena de a Administração não poder exigirlhe o cumprimento da obrigação a que se sujeitou. 5. Negado
provimento ao recurso.

O STJ já se manifestou diversas vezes a respeito do tema (por
exemplo: RESP 595079, ROMS 17658). No RESP 1178657, o tribunal decidiu:
ADMINISTRATIVO.
PRINCÍPIO

DA

QUALIFICAÇÃO

PROCEDIMENTO
VINCULAÇÃO

TÉCNICA

NÃO

AO

LICITATÓRIO.
EDITAL.

CUMPRIDO.

PREGÃO.

REQUISITO

DE

DOCUMENTAÇÃO

APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal de origem
entendeu de forma escorreita pela ausência de cumprimento do
requisito editalício. Sabe-se que o procedimento licitatório é
resguardado pelo princípio da vinculação ao edital; esta exigência é
expressa no art. 41 da Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda à
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Administração o descumprimento das normas contidas no edital.
Sendo assim, se o edital prevê, conforme explicitado no acórdão
recorrido (fl. 264), "a cópia autenticada da publicação no Diário
Oficial da União do registro do alimento emitido pela Anvisa", este
deve ser o documento apresentado para que o concorrente
supra o requisito relativo à qualificação técnica. Seguindo tal
raciocínio, se a empresa apresenta outra documentação - protocolo
de pedido de renovação de registro - que não a requerida, não supre
a exigência do edital. Aceitar documentação para suprir
determinado requisito, que não foi a solicitada, é privilegiar um
concorrente em detrimento de outros, o que feriria o princípio
da igualdade entre os licitantes.

O TRF1 também já decidiu que a Administração deve ser fiel ao
princípio da vinculação ao instrumento convocatório (AC 199934000002288): “Pelo
princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ´a Administração não pode
descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada´
(Lei nº 8.666/93, art. 3º, 41 e 43, I). O edital é a lei da licitação. A despeito do
procedimento ter suas regras traçadas pela própria Administração, não pode esta se
furtar ao seu cumprimento, estando legalmente vinculada à plena observância do
regramento”.
Por fim, para além dos tribunais judiciários, mister trazer à baila
a posição do TCU sobre a matéria aqui discutida. Há centenas de acórdãos do TCU que
tratam da vinculação ao edital, com orientação alinhada àquela apresentada na
presente contrarrazão e que podem ser sintetizadas na recomendação apresentada
pelo tribunal no Acórdão 483/2005: “Observe com rigor os princípios básicos que
norteiam a realização dos procedimentos licitatórios, especialmente o da vinculação
ao instrumento convocatório e o do julgamento objetivo, previstos nos artigos 3º, 41,
44 e 45 da Lei nº 8.666/1993”.
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O princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga a
Administração e o licitante a observarem as regras e condições previamente
estabelecidas no edital.
Somente se cumpre rigorosamente as regras do edital enquanto
se cumpre a lei. Portanto, não houve desacerto nas decisões havidas em sessão.
Por todo o exposto sem nada mais evocar, conheço do recurso
interposto pela empresa MACIEL ASSESSORES S/S., cujos argumentos não suscitam
viabilidade de reconsideração deste Pregoeiro, razão pela qual mantenho a decisão
que declarou vencedora a empresa BC CONSULTORES LTDA.
Desse modo, de forma a satisfazer o duplo grau de jurisdição,
encaminho os autos ao Senhor Secretário Municipal de Urbanismo, para decisão final.
São Luís (MA), 07 de agosto de 2019.
Tiago Trajano Oliveira Dantas
Pregoeiro-CPL

