
Pregão Eletrônico

Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

RECURSO : 

ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS, 

Pregão Eletrônico N.º 05/2017

ALERTA CONSTRUTORA INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 13.235.589/0001-59, com sede à Rua Estelita Cruz, nº 209, Sala 01, Alto 
Branco, Campina Grande – PB, por seu representante legal, adiante identificado, tempestivamente, 
vem, com a máxima vênia, à presença de Vossa Senhoria, com arrimo no artigo 109, inciso I, “b”, da 
Lei nº 8666/93 c/c item 11 e subitens seguintes do presente instrumento convocatório, interpor:

RAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO

contra a decisão desta d. Comissão de Licitação que, data vênia, equivocadamente, declarou a 
empresa C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA, pelos motivos de fatos e de 
direito a seguir declinados, que demonstrarão que esta exauriu todas as exigências do Edital. 

1. A recorrente tomou conhecimento do Edital do Pregão Eletrônico N.º 05/2017, o qual buscava a 
“contratação de empresa para fornecimento e instalação de revestimento vinílico, bem como 
regularização do piso elevado, nas quantidades e especificações constantes no Anexo 2 - Termo de 
Referência”. 

2. Inicialmente, o presente é tempestivo, eis que é registrado no prazo legal, na forma do subitem 
12.2, do Edital.

3. Ocorre, que na fase de aceitação das propostas, esta d. Comissão de Licitação acolheu a proposta 
da empresa recorrida e, ainda, habilitou-a, declarando, ao final, vencedora do certame.

4. Pois bem, a empresa C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA, jamais 
poderia ter sido declarada vencedora do certame, isto porque não exauriu os requisitos habilitatórios, 
exigidos no instrumento convocatório, conforme passamos a delinear detalhadamente. 

5. A empresa declarada vencedora do presente certame não apresentou seu balanço patrimonial em 
formato SPED, desobedecendo, assim, o disposto ao item 11.3.4.3, do instrumento convocatório, eis 
seu teor:
11.3.4.1 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira do licitante, conforme 
disposto no Anexo G – “Qualificação Econômico-Financeira”, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados pelo IGPM, “pro rata tempore”, quando encerrados 
há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta apresentados na forma a seguir, 
conforme o caso:

[...] 

D) CÓPIA DO(S) TERMO(S) DE AUTENTICAÇÃO, TERMO DE ABERTURA, TERMO DE ENCERRAMENTO E 
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS TRANSCRITAS DO LIVRO DIÁRIO ENTREGUE VIA SISTEMA 
PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - SPED. Enquanto o Livro Diário estiver pendente de 
autenticação na repartição competente, será admitida a apresentação do Recibo(s) de Entrega de Livro 
Digital em substituição ao Termo(s) de Autenticação. (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017, pág. 11) 
6. Além disso, a exigência supracitada encontra-se em plena harmonia como o Decreto 8683 de 2016, 
que alterou o Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, regulamenta a Lei nº 8.934, de 18 de 
novembro de 1994, a qual impõe a autenticação de livros contábeis das empresas por meio do Sistema 
Público de Escrituração Digital – SPED, eis seu teor:
Art. 1º O Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 78-A. A autenticação de livros contábeis das empresas poderá ser feita por meio do Sistema 
Público de Escrituração Digital - SPED de que trata o Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, 
mediante a apresentação de escrituração contábil digital. 
§ 1º A autenticação dos livros contábeis digitais será comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo 
SPED. 
§ 2º A autenticação prevista neste artigo dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 
8.934, de 18 de novembro de 1994, nos termos do art. 39-A da referida Lei.” (NR) 
Art. 2º Para fins do disposto no art. 78-A do Decreto nº 1.800, de 1996, são considerados autenticados 
os livros contábeis transmitidos pelas empresas ao Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, de 
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que trata o Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, até a data de publicação deste Decreto, ainda 
que não analisados pela Junta Comercial, mediante a apresentação da escrituração contábil digital. 
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos livros contábeis digitais das empresas 
transmitidos ao SPED quando tiver havido indeferimento ou solicitação de providências pelas Juntas 
Comerciais até a data de publicação deste Decreto. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 25 de fevereiro de 2016; 195º da Independência e 128º da República. 

7. E, ainda, com a Instrução Normativa RFB Nº 1420, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013, a qual torna 
obrigatória a adotar a Escrituração Contábil Digital para as empresas que possuam regime de 
tributação Lucro Real ou Presumido, na forma do artigo 3º, inciso I, observe-se:

Art. 3º Ficam obrigadas a adotar a ECD, nos termos do art. 2º do Decreto nº 6.022, de 2007, em 
relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2014:

I - AS PESSOAS JURÍDICAS TRIBUTADAS COM BASE NO LUCRO REAL;

II - as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, que distribuírem, a título de lucros, 
sem incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), parcela dos lucros ou dividendos 
superior ao valor da base de cálculo do Imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que 
estiver sujeita; e
III - as pessoas jurídicas imunes e isentas que, em relação aos fatos ocorridos no ano calendário, 
tenham sido obrigadas à apresentação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições, nos termos da 
Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

IV – as Sociedades em Conta de Participação (SCP), como livros auxiliares do sócio ostensivo.

8. Deste modo, verifica-se, que a empresa declarada vencedora da competição, não possui 
discricionariedade quanto ao formato do envio do balanço patrimonial em formado SPED, devendo, 
assim, ter apresentado a escrituração de seus livros contábeis em formado digital, o que, impõe sua 
inabilitação sumária do certame.

9. Além disso, a empresa declarada vencedora do certame não apresentou declaração de falência e 
recuperação judicial quanto aos processos judiciais eletrônicos (PJE), tendo, tão somente apresentado 
certidão negativa que alcançam os processos físicos, CONFORME CONSTA NO ITEM 5. DA CERTIDÃO 
ENVIADA PELA RECORRIDA, CONSTANTE EM ARQUIVO PPF.ZIP, ITEM 14. 

10. Portanto, a empresa declarada vencedora descumpriu, acintosamente, o subitem 11.3.4.3, do 
instrumento convocatório. 

11.3.4.3 - Certidão Negativa de falência e recuperação judicial, emitida pelo Cartório distribuidor da 
sede do licitante, com data de expedição inferior a 90 (noventa) dias, da data de apresentação dos 
Documentos de Habilitação e das Propostas, caso no documento não conste o prazo de validade.

11. Constata-se, pois, que a certidão de falência e recuperação judicial, enviada pela empresa 
recorrida, não alcança os processos de ordem eletrônica, de modo que a ausência de transparência 
quanto aos processos eletrônicos, afigura-se como tentativa de esconder eventual processo de falência 
ou recuperação judicial que esteja figurando. 

12. Registre-se, que os processos judiciais cíveis são protocolizados, exclusivamente, no Sistema PJE. 
De todo modo, para que não haja insegurança jurídica na contratação da empresa declarada 
vencedora, esta deveria ter apresentado a certidão de falência e concordata restrita ao sistema PJE 
(processo judicial eletrônico). 

13. Não se trata de mero erro sanável, passível de regularização. A ausência da documentação exigida 
é causa de inabilitação do certame, conforme orientações do Tribunal de Contas da União - TCU, que 
abaixo transcrevemos: 

“O licitante que deixar de fornecer, no envelope de habilitação, quaisquer dos documentos exigidos, ou 
apresentá-lo em desacordo com o estabelecido no ato convocatório ou com irregularidades será 
considerado inabilitado.” (“Licitações & Contratos – Orientações Básica” – 3ª ed. Pág.169)

14. Em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a regra é que os licitantes 
apresentem documentação capaz de refletir, desde logo, o atendimento das condições estabelecidas 
pelo Órgão licitado no edital.
15. Por este motivo, a Lei de Licitações legitima a DESCLASSIFICAÇÃO SUMÁRIA DO PARTICIPANTE 
EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, conforme 
preconiza o artigo 3ª, da lei 8.666/93.
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 
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correlatos. 
16. Este também é o entendimento dos Tribunais pátrios, observe-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇAO. EXIGÊNCIA DE 
APRESENTAÇAO DE CERTIDAO NEGATIVA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇAO JUDICIAL. PREVISAO LEGAL 
E EDITALÍCIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. INABILITAÇAO DO CANDIDATO. RECURSO 
IMPROVIDO. 1) No procedimento licitatório, a fase de habilitação econômico-financeira tem por 
finalidade arrecadar dados que façam presumir que o licitante tem capacidade para satisfazer os 
encargos econômicos decorrentes do contrato. 2) Os documentos exigidos pelo art. 31 da lei nº 
8.666 /93, bem como pelo instrumento convocatório, devem ser devidamente atendidos pelos 
licitantes, haja vista que a Administração Pública, ao realizar o certame, deve estabelecer exigências 
que garantam que o vencedor terá condições econômicas para suportar os gastos - as vezes, bem 
elevados - do objeto do futuro contrato administrativo. 3) TRATANDO-SE DE OBRAS DE GRANDE 
EXPRESSÃO ECONÔMICA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA, LEGITIMA-SE A EXIGÊNCIA INSERIDA NO 
EDITAL CONVOCATÓRIO PARA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, POIS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NESSAS CONDIÇÕES JURÍDICAS, QUE 
ATRAVESSAM GRAVES DIFICULDADES ECONÔMICO-FINANCEIRAS, PODERÁ COLOCAR EM RISCO O 
CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. 4) O INCISO II DO ART. 31 DA LEI DE LICITAÇÕES DEVE SER 
INTERPRETADO DE FORMA A CONTEMPLAR TAMBÉM OS CASOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, HAJA 
VISTA QUE TAL INSTITUTO, ASSIM COMO A ANTIGA CONCORDATA, TEM POR FIM CONCEDER 
BENEFÍCIOS ÀQUELAS EMPRESAS QUE, EMBORA NÃO ESTEJAM FORMALMENTE FALIDAS, 
ATRAVESSAM GRAVES DIFICULDADES ECONÔMICAS, COLOCANDO EM RISCO O EMPREENDIMENTO 
EMPRESARIAL. Recurso improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata 
e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao 
recurso. Vitória, 09 de agosto de 2011. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR 
PROCURADOR DE JUSTIÇA (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24119002939, Relator : JOSÉ 
PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de 
Julgamento: 09/08/2011, Data da Publicação no Diário: 19/08/2011)

17. Isto posto, em aparato final, a empresa declarada vencedora deveria ter sido desclassificada e 
inabilitada por não atender aos requisitos de habilitação, quais sejam:

i) descumprimento ao subitem 11.3.4.1, do edital, UMA VEZ QUE NÃO APRESENTOU SEU BALANÇO 
PATRIMONIAL EM FORMATO SPED, CONFORME EXIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E DO 
PRÓPRIO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

ii) descumprimento do subitem 11.3.4.3, do edital, ISTO PORQUE NÃO APRESENTOU CERTIDÃO 
NEGATIVA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE ALANCE OS PROCESSOS JUDICIAIS 
ELETRÔNICOS, trazendo, dessa forma, insegurança jurídica insustentável à posterior contratação. 

18. Por estas razões, verifica-se, que a contratação da empresa declarada vencedora não se sustenta 
perante seus documentos de habilitação, tendo em vista que não estão em harmonia com às normas 
distribuídas aos licitantes a teor do Edital em epígrafe.

EX POSITISIS, requer a ALERTA CONSTRUTORA INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA., primeiramente, 
o recebimento do presente recurso, eis que satisfaz todos os requisitos de admissibilidade e, 
posteriormente, que esta d. Comissão de Licitação se digne de:

a) dar total provimento ao recurso interposto pela recorrente retromencionada, para reformar a 
decisão recorrida, reconhecendo a INABILITAÇÃO da empresa C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM 
GERAL E SERVICOS LTDA, pelos descumprimentos dos subitens 11.3.4.1 e 11.3.4.3 do Edital. Este 
último trazendo enorme insegurança jurídica à contratação, já que a empresa recorrida poderá ser 
figurante de processo judicial eletrônico que tenha como apreciação sua falência ou recuperação 
judicial.

b) Ato contínuo, determinar o retorno do Pregão Eletrônico à fase de lances, para que seja aceita a 
proposta que, além de ser mais vantajosa aos cofres deste órgão, esteja, sobretudo, com documentos 
aptos à sua habilitação. 

Por cautela, somente na hipótese não esperada de não acolhimento dos pleitos suplicados, requer a 
remessa destas razões à autoridade superior em consonância com o previsto no § 4°, do art. 109, da 
Lei n° 8666/93, comunicando-se aos demais licitantes para as devidas impugnações, se assim o 
desejarem, conforme previsto no § 3°, do mesmo artigo do Estatuto.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campina Grande – PB, 28 de julho de 2017.

_________________________________
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Shigeaki Maracajá Ramos
Sócio - Administrador

Fechar
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