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Nos termos do inciso XVIII do Art. 4º da Lei 10.520/2002, a ALERTA 

CONSTRUTORA INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA apresentou, 
tempestivamente, recurso administrativo contra decisão do Pregoeiro, que 
HABILITOU e DECLAROU VENCEDOR do certame o licitante C2 COMERCIO DE 
MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA, participante do Pregão 
Eletrônico nº 005/2017, que tem por objeto o “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”.  

A – DAS RAZÕES DO RECURSO 

Insurge-se a empresa ALERTA CONSTRUTORA INCORPORADORA 
E SERVIÇOS LTDA contra a Habilitação do licitante C2 COMERCIO DE 
MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA pelo Pregoeiro no presente 
certame, motivada pelo fato de que, no seu entendimento, a recorrida “jamais 
poderia ter sido declarada vencedora do certame, isto porque não exauriu os 
requisitos habilitatórios, exigidos no instrumento convocatório”. Em suma, alega a 
recorrente que: 

a) 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; 

b) 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, descumprindo, 
acintosamente, o subitem 11.3.4.3, do instrumento convocatório. 

Ao final de sua peça recursal, requer do Pregoeiro a reconsideração da 
decisão de habilitar o licitante C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E 
SERVICOS LTDA, dando sequência ao processo e convocando os próximos 
licitantes classificados.  

É o que importa relatar.  

B – DAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO 

De forma também tempestiva foram apresentadas as contrarrazões ao 
Pregoeiro pelo licitante C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E 
SERVICOS LTDA.  

Resumidamente, alega, em suas contrarrazões, que: 

a) 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.; 
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b) A certidão de processos eletrônicos de falência e recuperação judicial 
simplesmente nem sequer existe, ainda que existisse não foi 
solicitada pelo edital. 

C – DOS FUNDAMENTOS 

Toda licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração, e será processada e julgada em estrita conformidade com os termos 
do art. 3º da Lei 8.666/93, in verbis: 

 

  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. 

 

Prezar pelo estrito cumprimento dos princípios legais é obrigação da 
Administração Pública, e da mesma forma os licitantes devem observar as normas 
vigentes e as condições estabelecidas no ato convocatório. 

Para que seja efetivada uma contratação, a Administração necessita 
averiguar, de maneira objetiva, as condições de habilitação jurídica e fiscal, 
qualificação técnica e econômico-financeira dos licitantes, além das demais 
exigências previstas em edital.  

No recurso apresentado, a empresa ALERTA CONSTRUTORA 
INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA alega que a Recorrida “não apresentou 
seu balanço patrimonial em formato SPED, desobedecendo, assim, o disposto ao 
item 11.3.4.3 (d)”, uma vez que a mesma “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”. Ou seja, a Recorrida seria obrigada 
adotar a ECD (Escrituração Contábil Digital), apresentando seu balanço em formado 
de SPED. 

No item 11 do Edital são expressamente definidos os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO para a presente licitação. Dentre os subitens, cabe aqui destacar o 
que trata da QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, abaixo colacionado: 

11.3.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

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: 
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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. 

b) Sociedade por Ações: Publicação no Diário Oficial da União ou do Estado 
ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede do 

licitante, e em jornal de grande circulação, editado na localidade em que 
está situada a sede do licitante, conforme o caput do art. 289 e o parágrafo 

5° da Lei n° 6.404/76 e comprovação de autenticação pelo Órgão do 
Registro do Comércio do domicílio ou sede do licitante; 

c) Sociedades Simples: Acompanhado de cópia dos termos de abertura e 

de encerramento do Livro Diário, registrado no Cartório de Registro Civíl 
das Pessoas Jurídicas. 

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. 
11.3.4.2 - As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que 

ainda não tenham balanço de final de exercício, deverão apresentar 
Demonstrações Contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e 

patrimônio líquido relativos ao período de sua existência, obedecidos os 

aspectos legais e formais de sua elaboração. 
NOTA 1: Compreende-se como Demonstrações Contábeis exigíveis, no 

mínimo, os seguintes documentos: Balanço Patrimonial e Demonstração 
do Resultado do Exercício. Em sendo companhia aberta, inclui-se a 

Demonstração do Valor Adicionado. 

Observação: Conforme o § 6º  do artigo 176 da Lei 6.404/76, a 
companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a 

R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será obrigada à elaboração e 
publicação da demonstração dos fluxos de caixa (Redação dada pela Lei 

nº 11.638, de 2007). 

NOTA 2: O prazo para aprovação do balanço patrimonial e demais 
demonstrações contábeis para fins de cumprimento do art. 31 da Lei 

8.666/1993 é o estabelecido no art. 1.078 do Código Civil, portanto, até o 
quarto mês seguinte ao término do exercício social (30 de abril). Desse 

modo, ocorrendo a sessão de abertura de propostas em data posterior a 
este limite, torna-se exigível, para fins de qualificação econômico-

financeira, a apresentação dos documentos contábeis referentes ao 

exercício imediatamente anterior, mesmo para as empresas obrigadas a 
adotar o SPED. 

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. 

11.3.4.3.1 - Empresas em recuperação judicial poderão participar da 
presente Licitação, desde que, para tanto, comprovem mediante a 

apresentação de certidão judicial específica, o seu regular cumprimento. 
11.3.4.4 - As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 

1 (um) em qualquer dos índices referidos no item 11.3.4.1 e Anexo G 

deverão apresentar comprovação que possui patrimônio líquido não 
inferior a 10% (dez por cento) do valor máximo estabelecido para a 

presente Contratação. 
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A licitante C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E 
SERVICOS LTDA afirma 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”. Traz ainda a recorrida que “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”.  

O SPED – Sistema Público de Escrituração Digital – foi instituído pelo 
Decreto Nº 6.0221, de 22 de janeiro de 2007, para unificar as atividades de 
recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que 
integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas.   

O Decreto Federal Nº 1.8002, de 30 de janeiro de 1996, dispõe sobre o 
Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências, 
traz, em seu Art. 78-A o seguinte: 

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. 

Conforme o normativo citado pela Recorrida, a adoção do SPED seria 
uma faculdade, regulamentada pelo Decreto nº 6.022/07. 

Em consonância com o Art. 8º, a Secretaria da Receita Federal expedirá, 
em sua respectiva área de atuação, normas complementares ao cumprimento do 
Decreto 6.022/07. Nesse sentido, foi instituída a Instrução Normativa RFB nº 1.4203, 
de 19 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a Escrituração Contábil Digital (ECD). 
O Art. 3º-A trata da obrigatoriedade da entrega da ECD em relação aos fatos 
contábeis, e traz o seguinte:  

Art. 3º-A 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 2016: 
II - as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que não 

se utilizem da prerrogativa prevista no parágrafo único do art. 45 da Lei 
nº 8.981, de 1995. 

O Art. 45 da Lei Nº 8.9814, de 20 de janeiro de 1995 – que trata sobre o 
Legislação Tributária Federal – está na Seção IV da referida lei, dispondo, 

                                              
1 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6022.htm 
 
2 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1800.htm 
 
3 Disponível em http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=48709&visao=anotado 
 
4 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8981.htm 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6022.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1800.htm
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=48709&visao=anotado
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8981.htm
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especificamente, sobre o Regime de Tributação com Base no Lucro 
Presumido, e está abaixo colacionado, in verbis: 

Art. 45. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação 

com base no lucro presumido deverá manter: 
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial; 

II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os 

estoques existentes no término do ano-calendário abrangido pelo regime 
de tributação simplificada; 

III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial 
e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os 

livros de escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem 
como os documentos e demais papéis que serviram de base para 

escrituração comercial e fiscal. 

Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à 
pessoa jurídica que, no decorrer do ano-calendário, mantiver livro Caixa, 

no qual deverá estar escriturado toda a movimentação financeira, inclusive 
bancária. 

Nas Notas Explicativas do Balanço Patrimonial apresentado pela licitante 
Recorrida C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA, 
especificamente na Nota 3, é informado que “a empresa utiliza a tributação 
simplificada pelo Lucro Presumido com apuração dos impostos pelo Regime de 
Competência”. Essa condição, nos termos do Art. 3º-A, II (supracitado) uma vez 
que, a partir de 1º de janeiro de 2016, toda pessoa jurídica tributada com base no 
lucro presumido, que mantiverem escrituração contábil regular, fica obrigada a 
apresentar a Escrituração Contábil Digital – ECD, uma vez que a opção alternativa 
de manutenção de escrituração contábil, o Livro Caixa, a desobrigaria de manter 
a ECD a partir de 01 de janeiro de 2016. Isto posto, verifica-se que assiste razão à 
Recorrente. 

Alega também a Recorrente que a Recorrida descumpriu o item 11.3.4.3 
do Edital pois “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 [...] e 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.” 

O item 11.3.4.3, anteriormente citado, trata de documento de habilitação 
específico, que é a Certidão Negativa de falência e recuperação judicial, emitida 
pelo Cartório distribuidor da sede do licitante.  

A Recorrida afirma, em suas contrarrazões, que “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.” 

De fato, a Recorrida apresentou certidão, emitida pelo TJPB – Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba. Porém, há uma observação nessa Certidão: “ficam 
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excluídos dessa certidão os processos no âmbito do Processo Judicial Eletrônico – 
PJE”.  

Ocorre que a licitante C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL 
E SERVICOS LTDA está instalada no município de Cabedelo/PB, e que, conforme 
Relação de Unidades Judiciárias com PJE5 do Tribunal de Justiça da Paraíba, 
atualizada em 24 de agosto de 2016, a 2ª Vara Mista de Cabedelo dispõe de 
competência para Feitos Especiais, onde tramitam os processos de pedidos de 
falência e de recuperação judicial de empresas, conforme Art. 169, II, da Lei 
Complementar nº 96/20106. Dessa forma, seria imprescindível, para fins de 
cumprimento do item 11.3.4.3 do Edital, a apresentação da certidão negativa de 
falência e concordata também do PJE, emitida pelo cartório competente. Assim, 
novamente assiste razão à Recorrente. 

 
 

D – DA DECISÃO 

Considerando os fatos anteriormente narrados, as exigência editalícias e 
a legislação pertinente, opta-se pelo conhecimento e PROVIMENTO do Recurso 
interposto pela empresa ALERTA CONSTRUTORA INCORPORADORA E 
SERVIÇOS LTDA, por todas as razões apresentadas nesse Julgamento de Recurso 
Administrativo. 

 
Fica, então, inabilitada a empresa C2 COMERCIO DE MERCADORIAS 

EM GERAL E SERVICOS LTDA, pelo não atendimento aos itens 11.3.4.1 e 
11.3.4.3. Será reaberta a sessão e convocado o próximo licitante, na ordem de 
classificação após os lances do certame.  

 
Esse é o entendimento, salvo melhor juízo. 
 
 

João Pessoa/PB, 10 de agosto de 2017. 
 
 
 
 
___________________________________ 
SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 
Pregoeiro 
 

 

                                              
5 Disponível em http://www.tjpb.jus.br/wp-content/uploads/2014/01/orgaos_e_competencias-1.pdf 
 
6 Disponível em http://www.tjpb.jus.br/wp-
content/uploads/legado/legislacao/1633_Loje_Janeiro_2011_Certificacao_Digital.pdf 
 

http://www.tjpb.jus.br/wp-content/uploads/2014/01/orgaos_e_competencias-1.pdf
http://www.tjpb.jus.br/wp-content/uploads/legado/legislacao/1633_Loje_Janeiro_2011_Certificacao_Digital.pdf
http://www.tjpb.jus.br/wp-content/uploads/legado/legislacao/1633_Loje_Janeiro_2011_Certificacao_Digital.pdf

