
Pregão Eletrônico

Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

CONTRA RAZÃO : 

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

Pregão Eletrônico N.º 05/2017
Processo Administrativo nº. 074/2017
Recorrente: ALERTA CONSTRUTORA INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA
Recorrida: C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA

A Empresa C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
10.673.625/0001-78, já devidamente qualificada nos autos do Processo Administrativo em epígrafe, 
neste ato Representada por seu representante legal, o Sr. Isaac Felipe Soares dos Santos, brasileiro, 
natural de João Pessoa, solteiro, portador do RG nº 3.362.025-SSP/PB, inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) sob o n° 087.136.834-03, vem, tempestivamente, com fulcro na alínea “a”, do 
inciso I, do art. 109, da Lei nº 8.666/93 c/c art. 4º, XVIII, da lei 10.052/02 à presença de Vossa 
Senhoria, apresentar:

CONTRARAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

interposto pela empresa ALERTA CONSTRUTORA INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.235.589/0001-59 contra a decisão dessa digna 
Comissão de Licitação que habilitou no Pregão Eletrônico nº. 05/2017 a empresa recorrida, 
apresentando a seguir as razões da manutenção da decisão. 

I – DOS FATOS SUBJACENTES

O presente processo licitatório teve como objeto 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 do Edital. 
A empresa C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA foi declarada vencedora, 
por ter apresentado a proposta mais vantajosa a Administração Pública.
Ocorre que a empresa que não conseguiu lograr êxito no certame recorreu da decisão desta digna 
comissão de licitação, decisão esta que deve ser mantida em todos os seus termos, pois a 
documentação de habilitação devidamente apresentadas pela empresa recorrida atendem as 
exigências do Edital, conforme se demonstrará a seguir.
Alega a recorrente, em suma, que a empresa recorrida não apresentou a documentação de habilitação 
exigida e que, portanto, deve ser desclassificada SUMARIAMENTE (?) dando vez à empresa ALERTA 
CONSTRUTORA INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA que apresentou um preço superior e ficou em 
atrás na classificação do certame. 

Segue trecho do recurso da empresa ALERTA CONSTRUTORA INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA In 
verbis:

"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: (...)

9. Além disso, a empresa declarada vencedora do certame não apresentou declaração de falência e 
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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."

Portanto, o recurso interposto cinge-se à apenas duas questões, quais sejam: (1) uma suposta 
exigência de apresentação do balanço patrimonial pelo sistema SPED; e (2) uma suposta exigência de 
uma declaração de falência e recuperação judicial quanto aos processos judiciais eletrônicos (PJE). 

Ambas as alegações não merecem prosperar, visto que não encontram respaldo na lei ou no edital. 
Outrossim, demonstram uma atitude quase que desesperada da empresa recorrida de tentar vencer o 
certame a todo custo, mesmo tendo apresentado a proposta menos vantajosa a Administração Pública.

II – DA SUPOSTA ILEGALIDADE NA APRESENTAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL
Alega a empresa recorrente que a apresentação do balanço patrimonial se deu em desconformidade 
com o Edital, tendo em vista que não foi apresentado via Sistema SPED. 

O edital do Pregão Eletrônico nº. 005/2017 é bastante claro no sentido de que a apresentação do 
documento no formato SPED é uma opção da empresa, sendo certo que a apresentação do balanço 
patrimonial se deu na forma descrita no 11.3.4.1, “a”, do edital. Vejamos:

"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:

a) Sociedades Empresárias: Acompanhado de cópia dos termos de abertura e de encerramento do 
Livro Diário, autenticado pela Junta Comercial do domicílio ou sede do licitante."

O próprio Decreto Federal nº. 1.800/96 que regulamentou o Sistema SPED (no âmbito federal!) traz 
como uma faculdade a adoção do sistema, como não poderia ser diferente. In verbis:

"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."

A empresa recorrida apresentou regularmente o balanço patrimonial devidamente autenticado pela 
Junta Comercial do seu domicílio, conforme dispõe o edital, não havendo que se falar em qualquer 
irregularidade. Na verdade a empresa recorrente pratica um verdadeiro contorcionismo retórico, 
criando, inclusive, exigência que simplesmente não constam no edital a fim de levar esta comissão a 
erro. 

III – DA SUPOSTA ILEGALIDADE NA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE FALÊNCIAS EMITIDA PELO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

Alega a empresa recorrente que a empresa C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS 
LTDA não apresentou a certidão negativa de falência de processos eletrônicos.

Mais uma vez, prosseguindo no seu contorcionismo retórico, tentando levar esta comissão de licitação 
ao erro, a empresa recorrente simplesmente cria exigências que não existem no edital. Vejamos as 
disposições editalícias acerca do tema:

"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."

A certidão juntada foi justamente a emitida pelo cartório distribuidor das ações de falências e 
recuperação judicial do Tribunal de Justiça da Paraíba. A certidão de processos eletrônicos de falência e 
recuperação judicial simplesmente nem sequer existe, ainda que existisse não foi solicitada pelo edital. 

IV- VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

A Administração Pública encontra-se vinculada ao Edital. Trata-se de uma segurança para o licitante e 
para o interesse público, extraída do princípio do procedimento formal, que determina à Administração 
que observe as regras por ela própria lançadas no instrumento que convoca e rege a licitação. 

Todas as exigências do edital foram rigorosamente cumpridas por parte da empresa recorrida 
conforme demonstrado. A empresa recorrente simplesmente criou exigências não constantes no 
instrumento convocatório na tentativa, quase que desesperada, de vencer a todo custo o certame ou 
levar a comissão de licitação a erro.

Segundo Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da 

Página 2 de 3COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

11/08/2017https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod...



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, 2013, p.416)

O mesmo autor prossegue no exame da questão, e reforça sua argumentação a respeito da vinculação 
do edital com o art. 41, §2º, da Lei 8.666: “Ali, fixa-se prazo para que o licitante possa impugnar os 
termos do edital. Expirado esse prazo, decairá o participante da licitação do direito de impugná-lo. Isto 
significa dizer que quem participa da licitação não pode esperar pela sua inabilitação ou 
desclassificação para, somente então, impugnar a regra contida no edital que levaria à sua exclusão do 
processo” (Curso de Direito Administrativo, 2013, p.417).

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga a Administração e o licitante a 
observarem as regras e condições previamente estabelecidas no edital. Sendo assim, a Administração 
Pública, no curso do processo de licitação, não pode se afastar das regras por ela mesma estabelecidas 
no instrumento convocatório, pois, para garantir segurança e estabilidade às relações jurídicas 
decorrentes do certame licitatório, bem como para se assegurar o tratamento isonômico entre os 
licitantes, é necessário observar estritamente as disposições constantes do edital ou instrumento 
congênere.

V – CONCLUSÃO

Por todo o exposto, pugna a empresa C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA 
pela TOTAL IMPROCEDÊNCIA do recurso apresentado, tendo em vista o cumprimento de todas a 
exigências do edital, mantendo-se a decisão dessa digna comissão de licitação. 

Nestes temos, 
pede deferimento.

João Pessoa/PB, 07 de agosto de 2017.

ISAAC FELIPE SOARES DOS SANTOS
Representante Legal (anexo zip)

Fechar
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