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ILMO. SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERM.ANENTE DE LICITAÇÕES DA
CELIC - PORTO ALEGRERS.

RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA HABILITAÇÃO DE LICITANTE

Concorrência n' 0062/2019 Processo Administrativo n' 18/0435-0014360-6

MERIDIONAL TERMINAIS LTDA., devidamente qualificada nos
autos do processo em destaque, vem, respeitosamente: à presença de V. Sa., em face da
comunicação de habilitação da licitante RODOVIA.RIA DE CRUZ ALTA LTDA,
apresentar recurso, na fonna do que dispõe o artigo 109, inciso 1, alínea a, da Lei Nacional
n' 8.666/1993, o que faz com suporte nas seguintes razões de fato e de direito abaixo
arroladas, pugnando ao âlnal:

Como é de sabença geral, a Administração Pública está atrelada,
dentre outros, aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade e da
isonomia, não podendo, diante disso, facilitar na exigência de documentação para um
licitante em desfavor de outro.

Aqui, no caso, por força do teor constante da ata de abertura dos
envelopes, a firma recorrente indicou sua contrariedade aos documentos apresentados pela
recorrida. Contudo, mesmo assim, essa Comissão entendeu pela habilitação da licitante,
razão pela qual a interposição do presente instrumento .

A Êlm)a recém.da não pode ser habilitada, senão vejamos

Ela não apresentou prova de inscrição no cadastro de contribuinte
Reco }'sie$tf estadual, além do que a situação da empresa no cadastro de contribuintes municipal está

eD$a". Mais, na secretaria estadual da fazenda !!ãg.çp!!$!Q çqfl4$trQ;;dQ;ÇlgPl!, o que
naliza que

ICsustn

A declaração de que não emprega menor está feita pelo representante
da empresa, em nome dele, e não no da pessoa jurídica. O mesmo problema ocorre
as declarações de participação de composição societária, de ausência de servidor

e aquela de que não emprega familiar de agente público, pois ambas estão em nome
do representante legal e não da pessoa jurídica.

49ü9.bco
próprio
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Não obstante a recol.hda ter apresentado a certidão cível sobre
falências e concordatas, deixou de juntar a declaração emitida pelo foro da sede, indicando
os cartórios e/ou ofícios de registro que controlam a distribuição de falências e concordatas
na Comarca (item 3.3.3.b, do edital), o que contraria as regras que comandam o concurso
público.

Além disso, a análise contábil da capacidade financeira apresentada

pela recorrida está em desacordo com o disposto no Decreto Estadual n' 36.601/1996 (item
3.3.3, do edital), não servindo de meio hábil e seguro a demonstrar a situação de risco da
empresa.

Para finalizar, o balanço e as demonshações contábeis juntadas pela
6lrma aqui impugnada não estão de acordo com a Lei que incide na espécie, não podendo
serem admitidas para efeito de comprovação da capacidade financeira da licitante.

Aqui, no caso, então, a documentação falha apresentada pela
reconida indica, por óbvio, a sua habilitação e o seu consequente afastamento do certame.

Informa a regra jurídica indicada no preâmbulo que o recurso terá
cabimento quando da habilitação de firma licitante e, via de regra, presta para modificar a
decisão tomada pela Administração quando ela contraria as regras do edital. Aqui, de modo
patente, é a pretensão da recorrente, pois a documentação apresentada não atende os
requisitos do edital.

Pois bem, para o balanço patrimonial ter validade ele precisa ser
elaborado em confonnidade com a legislação comercial, societária e fiscal em vigência.

Sobre isso, cabe salientar que o Código Civil substituiu o Código
Comercial que regia as empresas e agora trata todas as questões relacionadas às firmas a
partir do artigo 966 até o artigo 1.195, no Livro ll - Do Direito de Empresa.

Os ditames societários para o encerramento do balanço como a forma
de classiHlcação, avaliação e as demonstrações obrigatórias estão detalhados na Lei
Nacional n'6.404/1 976, atualizada para obedecer ao padrão internacionalmente aceito. Esta
é, portanto, a Lei das Sociedades por Ações - também aplicável às demais entidades.

A legislação comercial alerta, em seu artigo 1.184, que o balanço
patrimonial e o de resultado económico(Demonstração do Resultado do Exercício), devem
ser lançados no Limo Diário da empresa estando ambos assinados por profissional
contabilista legalmente habilitado e pelo empresário responsável. Pela documentação
juntada pela licitante impugnado, verifica-se, de plano, a ausência de livro diário, o que
toma o balanço apresentado como mero balancete, ou balanço provisório, documento que
não presta para atendimento do edital, nos termos do que dispõe o alugo 3 1, inciso 1, da Lei
Nacional n' 8.666/1993:

Art. 31. A documentação relativa à quali$cação económico
âlnanceira limitar-se-á a:
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1 - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último

ncercício social, já exigíveis e apresentados na forma da tei, que
comprovem a boa situação $nanceira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices o$ciais quando encerrado há mais de 3
(três) meses da data de apresentação da proposta;

Anote-se, ainda, que referido "balanço" não foi levado a registro na
Junta Comercial do Estado do RS ou em Cartório, o que denota a invalidade fomial e
material do documento apresentado.

Ora, a escrituração contábil e o levantamento do balanço patrimonial,
observada a Lei e os registros competentes, são obrigações que alcançam todas as entidades
empresárias, independentemente de porte ou forma de constituição.

O objetivo do balanço patrimonial em licitações públicas é
apresentar, de uma forma ordenada e padronizada, a situação económica e Êlnanceira da
empresa num detemlinado momento. Presta pra saber se a empresa tem boa saúde
financeira, se não está em processo de falência e, portanto, tem condições de executar o
objeto do contrato.

Assim, como antes dito, a indicação do número das páginas e número
do livro onde estão inscritos o Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado do

Exercício(DRE) no Livro Diário, acompanhados do respectivo Tento de Abertura e
Termo de Encerramento do mesmo, são obrigações que estão fundamentadas no $ 2', do
artigo 1.184, da Lei Nacional l0.406/02 (Código Civil); artigo 1.180, da Lei Nacional
l0.406/02 (Código Civil); artigo 177, da Lei Nacional 6.404/76 (Lei das Sociedades

Anónimas) e artigo 9', da ITG 2000(RI), do Conselho Federal de Contabilidade.

A assinatura do contador e do titular ou representante legal da
empresa no Balanço Patrimonial (BP) e na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
no Livro Diário, acompanhados do respectivo Tempo de Abertura e Termo de
Encerramento do mesmo(podem ser assinados digitalmente), encontra fundamento legal no
$ 2', do artigo 1.184, da Lei Nacional l0.406/02 (Código Civil); $ 4', do artigo 177, da Lei
Nacional 6.404/76 (Lei das SA's); alínea "a", do artigo 10, da ITG 2000(RI), do Conselho
Federal de Contabilidade.

Mais. A prova de registro na Junta Comercial ou Cartório(Carimbo,
etiqueta, chancela da Junta Comercial ou código de registro), é determinação de natureza
obrigatória e encontra fulcro no artigo 1.181, da Lei Nacional l0.406/02 (Código Civil) e
alínea "b", do artigo 10, da ITG 2000(RI), do Conselho Federal de Contabilidade.

Para a validade das demonstrações da escrituração

contábil/fiscal/pessoal regular, é necessário observar-se o disposto no artigo 14, da ITG
2000(RI), do Conselho Federal de Contabilidade, o artigo 1.179, Lei Nacional l0.406/02
(Código Civil) e amigo 177, da Lei Nacional n' 6.404/76 (Lei das Sociedades Anónimas).
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A aposição da etiqueta DHP Eletrânica do contador no balanço
patrimonial para comprovar que o profissional é habilitado e está em situação regular
perante ao seu Conselho Regional de Contabilidade, encontra fundamento no parágrafo
único do artigo 2', da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n' 1.402/2012 e
artigo 177, da Lei Nacional n' 6.404/76, já que o exercício de qualquer atividade contábil é
prerrogativa do profissional da Contabilidade em situação regular perante o respectivo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

Para finalizar, de mais a mais, em não tendo a concorrente0 aqui
impugnada apresentado a documentação na fom)a detemlinada pela Lei e pelo edital, a sua
habilitação é medida que se impõe.

Ternos ein que,
Pede deferimento.

Porto Alegre/RS, 19 de fevereiro de 2020
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