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PREFEITURA DE

Continua s construção da cidade que queremos

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Balsas/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N^: 6288/2022

TOMADA DE PREÇOS 03/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da
Escola Municipal Professora Maria do Carmo dos Santos e Sousa no Município de

Balsas-MA, sob (ordem de serviço) com recursos do Precatório do
FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.

RECORRENTE: CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP

l.DO RELATÓRIO

O presente feito trata da apreciação do recursos interposto pela
empresa recorrente CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP, em face da decisão

proferida pela CPL, que a declarou INABILITADA no tocante ao certame, em
virtude da não apresentação do Balanço Patrimonial na forma da lei, conforme
exige o edital.

Insatisfeita com a decisão da CPL, a RECORRENTE manifestou seu
interesse em recorrer, o que agora se aprecia.

Os autos recursais e processuais foram remetidos à Procuradoria Geral
do Município, para que esta, emitisse parecer jurídico quanto à legalidade das
razões interpostas, que por meio deste, opinou pela improcedência e
indeferimento das razões recursais.

Posteriormente, este processo fora encaminhado a esta Autoridade
Competente, para que sejam avaliadas as razões e contrarrazões recursais, que
serão assim objetos desta decisão.
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2. REOIJI.SITOS DK ADMISSlBILinADR:

a) Legitimidade - A recorrente, comprova sua legitimidade através do seu
credenciamento, que a qualifica como licitante, bem como, por ter manifestado
seu interesse de recorrer durante a sessão, conforme ata.

b) Tempestividade - A recorrente interpôs suas razões recursais dentro do
prazo legal, cumprindo o disposto no artigo 109, I, da Lei nS 8.666/93 e item
11.1.2 do edital.

c) Cabimento - A recorrente interpôs o recurso administrativo com
fundamento no artigo 109 da Lei n^ 8.666/93 c/c item 11 do Edital, expondo
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suas razões de fato e de direito contra o ato desta Comissão Permanente de

Licitação;

3 - DA FUNDAMENTAÇÃO
3.1 - DAS RAZÕES DA RECORRENTE CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP

A recorrente CIRCULO ENGENHARIA LTDA interpôs recurso contra a

decisão da GPL que declarou sua inabilitação, por descumprir o item 7.2.4.2. do
edital, pela falta de assinatura do representante legal no Balanço Financeiro
apresentado na forma eletrônica (ECD - Escrituração Contábil Digital].

No recurso a empresa alega que a decisão da CPL foi "equivocada e ilegal".
Aduz que o setor de contabilidade apontou equivocadamente o descumprimento
de requisito legal para validade do Balanço apresentado, por ter sido assinado por
procurador e contador, e não pelo próprio titular da empresa e contador.

Ao final, a empresa requer a sua habilitação, pois alega que apresentou
balanço assinado por contador e procurador do representante legal, cumprindo as
normas do edital.

O processo foi encaminhado para o Departamento de Contabilidade, que
emitiu o seguinte parecer: "Em que pese este Departamento de Contadoria
entender que o BP na forma digital utilizando-se do SPEED não possuir previsão
legal ainda assim, o BP apresentado pela impetrada não consta as duas assinaturas
o que tona descumpridor da lei."

Cumpre esclarecer, inclusive, que a insurgência da empresa já foi objeto de
análise pelo Tribunal de Contas do Estado - TCE/MA, que analisou o recurso da
empresa contra sua inabilitação, referente ao Pregão Eletrônico n^ 73/2021,
realizado neste município, tendo sido discutida no Órgão em questão justamente a
irregularidade nas assinaturas do balanço eletrônico da referida empresa, onde a
mesma já havia sido inabilitada anteriormente.

Na oportunidade, o Tribunal de Contas no processo n^ 1702/2022-
TCE/MA, de relatoria do Conselheiro-Substituto Melquizedeque Nava Neto, em
proposta de decisão proferida dia 30/03/2022 que:

22 Dos argumentos vejo que: quanto ao aspecto contábil, da prcgoeira não ter aceito o balanço patrimonial com
assinatura apenas do contador, a decisão foi acertada. Isso porque a Instrução Normativa n" 107 dc 23/05/2008
arguida pela defesa, foi revogada pela Instrução Normativa DREI/SGD/ME n" 82, de 19 de fevereiro de 2021 e

nela tem-se claro a exigência dc ambas as assinaturas, uma não podendo suprir a outra. Tal exigência também é
positivada no Código Civil, legislação que regula as atividades das sociedades empresariais e dos empresários.
Nestes termos:
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(Trecho da proposta de decisão do processo n- 1702/2022-TCE/MA)
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23 Assim, ainda que a alegação de que o conmdor atua como bastante procurador da empresa a fim de validar o
balanço patrimonial apresentado, a representante não junta procuração ou qualquer documento hábil para
comprovar a validade do documento que consta apenas a assinatura do conbidor. Na representação protocolada
'neste Tribunal a representante apenas junta prínis do sistema da Receita Federal, que não sâo capazes de
comprovar que o representante eleito pudesse agir como procurador. De todo modo, em um dos prints o contador

• ! apresentado na representação às fls.24, o Senhor Altair José de Alcantra tem "NÃO" para responsável legal;
! levando a crer que a decisão da pregoeira foi acertada.

(Trecho da proposta de decisão do processo n-1702/2022-TCE/MA).
•!

Observa-se que no recurso apresentado a empresa não junta

procuração, apenas prints do sistema da Receita Federal. O TCE/MA concluiu na

decisão acima mencionada que esses pints não são capazes de comprovar que o
suposto representante possuía poderes de procurador.

Nesta esteira, como observa-se, as razões da recorrente não guardam

fundamentação, vez que, na documentação habilitatória econômico-fínanceira

apresentada pela mesma, qual seja, balanço patrimonial ECD, encontram-se

incompletudes de informações e irregularidades documentais, não atendendo
assim aos requisitos legais, ou seja, não apresenta-se "na forma da lei". Diante das

declarações da recorrente, para fins de auxiliar na decisão desta autoridade

competente, os autos processuais e as razões recursais foram remetidas à Douta

Procuradoria Geral do Município, para que emitisse parecer jurídico no intuito de
elucidar e auxiliar nas questões arguidas pela recorrente. Em tese de seu parecer, a
Douta Procuradoria expôs que:

"Desta forma, após análise das razões postas pela recorrente e
conferência dos autos do procedimento acima identificado, em

relação ao alegado, bem como considerando os princípios- lei
interna do certame - e do julgamento objetivo, OPINAMOS que o
recurso apresentado não encontra guarida, devendo ser mantido

o resultado do certame."

Por fim, ressalto que, os efeitos decorrentes dos atos proferidos nesta
decisão deverão, quando em confronto com o mesmo objeto e situação fática,
atingir futuros processos, de forma que a decisão em questão tenha alcance extra
processam para futuros casos similares. Neste diapasão, elucida-se que, decisões
administrativas podem produzir, ainda, efeitos-reflexos, perante relação jurídica
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estranha ao processo, mas que guarda vínculo com a relação discutida; efeitos- , V-;.: í;
probatórios, servindo como meio de prova da sua existência e da existência dos ' " ' ' '
atos processuais formativos e; efeitos-secundários, que decorrem da decisão como
ato-fato jurídico. .. .. .

Destamaneira, em face do exposto, com base nos normativos legais, nos •. t
entendimentos Jurisprudenciais, e ainda, com base no parecer Jurídico da Douta
Procuradoria Geral do Município, esta Autoridade Superior decide pela
IMPROCEDÊNCIA e INDEFERIMENTO das razões recursais interpostas pela
recorrente CIRCULO ENGENHARIA LTDA, bem como, decido por MANTER a
decisão da Comissão de Licitações que inabilitou recorrente, permanecendo,
portanto, INABILITADA a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA.
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4-CONCLUSÃO
E certo que a Comissão Permanente de Licitações - CPL, bem como esta

Autoridade Superior buscam incansavelmente o respeito que lhe é devido, pelo
cumprimento de todos os deveres legais estabelecidos pela Constituição Federal,
pela Lei n- 8666/93.

Nos termos do artigo 3^ 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, ^ f
da probidade, e dos que lhes são correlatos.

A decisão da CPL e seus respectivos membros foi alicerçada nos termos
legais e entendimentos legais, bem como nos termos do edital e exame da - "
documentação apresentadas pelas empresas participantes. i

Portanto, no exame aprofundado dos autos e dos elementos neles
contidos, bem como, da análise do mérito recursal da recorrente, esta Autoridade
Superior se posiciona nos seguintes termos:

a) Pela IMPROCEDÊNCIA e INDEFERIMENTO das razões recursais interpostas ' . ' í í' íIxv- f
pela recorrente CIRCULO ENGENHARIA LTDA;

b) Decido por MANTER a decisão da Comissão de Licitações que inabilitou
recorrente, permanecendo, portanto, INABILITADA a empresa CIRCULO
ENGENHARIA LTDA;

c) Determino ainda que, os efeitos decorrentes dos atos proferidos nesta decisão
deverão, quando em confronto com o mesmo objeto e situação fática, atingir
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d) Dar ciência da decisão a todos os llcitantes;

e) Pelo prosseguimento e continuidade dos atos processuais.

Balsas /MA, 05 de abril de 2022.

Camila Ferreira Costa

Secretária de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária
(Autoridade Superior)
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futuros processos, de forma que a decisão em questão tenha alcance extra

processam para futuros casos similares. Neste diapasâo, elucida-se que, decisões

administrativas podem produzir, ainda, efeitos-reflexos, perante relação jurídica
estranha ao processo, mas que guarda vínculo com a relação discutida; efeitos-

prohatórios, servindo como meio de prova da sua existência e da existência dos

atos processuais formativos e; efeitos-secundários, que decorrem da decisão como ; • J 0
ato-fato jurídico. '' ̂  |
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