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PROCESSO ADMINISTRATIVO N^: 31229/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N^ 60/2021
OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para
fornecimento de Medicamentos, Correlatos, Insumos para Laboratório e Aparelhos
médico-hospitalares, visando suprir as necessidades das unidades de saúde de
Balsas - MA.

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
^.1—'■I'-- -i ' '

1. DO RELATÓRIO

No teor deste processo licitatório, cujo objeto é a contratação de
empresa para fornecimento de Medicamentos, Correlates,. Insumos parà
Laboratório e Aparelhos médico-hospitalares para atender as necessidades dp
Município, a Licitante recorrente DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA, interpôs recurso contra a decisão da pregoeira proferida
na fase habilitatória do certame, opondo-se à decisão que a inabilitou sob a
alegação de não apresentação do balanço patrimonial na forma da lei.

Posteriormente ao encerramento do prazo da fase recursal, os autos
processuais, bem como, as contrarrazões foram remetidas à Douta Procuradoria
Geral do Município, para fins de análise jurídica e auxílio na decisão proferida por
esta Autoridade Competente. Neste ensejo, em tese de seu Parecer a Douta
Procuradoria opinou pela improcedência e indeferimento do mérito das razões
interpostas pela recorrente, posicionando-se no sentido de manter a inabilitação
da empresa, conforme orientou o Setor Técnico Contábil do município, por
apresentar o balanço patrimonial em desconformidade à "forma da lei", pois
segundo o setor contábil, o balanço foi apresentado no formato digital Sistema
Público de Escrituração - SPED, não sendo válido para fins licitatórios.

Nesta senda, após posicionamento da Douta Procuradoria, os autos
foram remetidos à esta Autoridade Competente que, proferiu decisão no sentido de
manter o ato decisório do pregoeiro, bem como, indeferir o recurso para assim
declarar INABILITADA a empresa DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA, pelo não cumprimento das normas habilitatórias (^alanço
na forma da lei}.

Ocorre que, posteriormente à decisão anteriormente proferida por esta
Autoridade Competente, no intuito de proferir atos decisórios dotados de cautela,
prudência e segurança, esta Autoridade realizou uma nova análise minuciosa e
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detalhada acerca dos fatos licitatórios, da documentação habilitatória e das razões
recursais, com base no art. 43, §3^ da Lei 8.6666/93, que possibilita a realização de
diligência para fins de esclarecimentos independente da fase licitatória.

Nesta esteira, em análise à documentação, bem como, às razões
interpostas pela recorrente, esta Autoridade Competente observou que existe
muitas controvérsias no que diz respeito ao instituto do balanço patrimonial
apresentado via SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), havendo poucos
entendimentos acerca do tema, não estando estes plenamente pacificados,
restando ainda lacunas no que diz respeito a tal assunto.

Desta forma, esta Autoridade pôs-se a pesquisar amplamente o tema,
desde os normativos legais, doutrinários e jurisprudenciais, com a finalidade dé
buscar uma compreensão e posicionamento mais embasado e fundamentado
quanto tema, realizando assim um nova análise da documentação apresentada,
bem como, da decisão anteriormente proferida, que assim se manifestará e,
decidirá com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

2. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DA REFORMA DECISÓRIA:

a) Cabimento - A reforma da decisão anteriormente proferida por esta
Autoridade Competente fundamenta-se com base nas súmulas n^ 346 e 473 do
STF, que possibilita ao ente público a revisão dos seus atos administrativos,
bem como, no art. 49 da Lei 8.66693, que trata da reversão de atos públicos
quando acompanhados de parecer escrito e fundamentado.

b) Legitimidade - A Autoridade Competente qualifica-se como parte legítima
do processo licitatorio em questão, tendo sido designada para proferir atos
decisórios através de portaria municipal específica, caracterizando-se desta
forma como legitimada e, também, competente para proferir e/ou reverter os
atos por ela proferido.

c) Tempestividade - Os atos e decisões públicas poderão ser revistos, a
qualquer tempo, quando identificado equívocos que impliquem ou resultem em
danos ao erário público. Ressalta ainda que, o processo licitatorio encontra-se
ainda em trâmite, o que possibilita a revisão de atos sem resultar ou culminar
em prejuízos a terceiros, restando, portanto, tempestiva esta reforma decisória;

3 - DA FUNDAMENTAÇÃO
3.1 - Dos aspectos Técnicos da reforma decisória
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No que tange o processo'licitatório em questão, precisamente quanto à
fase recursal, esta Autoridade Competente proferiu decisão, com base no parecer
jurídico expedido pela Procuradoria do Município, indeferindo e julgando como
improcedentes as razões de mérito arguidas pela recorrente DROGA ROCHA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, tendo esta Autoridade decidido pgr
manter a inabilitação da recorrida em virtude do balanço patrimonial e notas
explicativas haverem sido apresentados via SPED, sem o registro na junta
comercial. No entanto, com a finalidade de realizar atos decisórios acompanhados
de segurança jurídica, cautela e prudência, esta Autoridade Competente realizou
uma nova análise documental, acerca de todo alegado, das razões e dos fatos
ocorridos anteriormente, tendo por base a possibilidade legal de diligência para
fins de esclarecimento processual, independente da fase.

Nesta esteira, no decorrer da pesquisa e análise, foram observados
diversas divergências no que diz respeito aos entendimentos acerca do tema, não
havendo posicionamentos pacificados, bem como, encontrando-se uma certa
lacuna técnica, jurídica e jurisprudencial que aborde o tema de forma objetiva e
definitiva entre os profissionais da área contábil e licitatória. Nesta senda, foram
utilizados na tomada desta presente decisão diversos posicionamentos
[normativos e jurisprudenciais) que, aos olhos desta Autoridade Competente,
demonstram-se suficientes para sanar as dúvidas existentes no caso em questão,
bem como, para reformar a decisão anteriormente proferida, como veremos mais
adiante.

Inicialmente, no que diz respeito ao assunto, qual seja, o tema Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, este foi instituído por meio do Decreto n^
6.022/2007, e desde então muitas dúvidas surgem sobre a forma de apresentação
dos livros contábeis nas licitações. Nos termos do art. 2^ do Decreto citado, o SPED
"é instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e
autenticação de livros e documentos que integram a escrituração comercial e fiscal
dos empresários e das sociedades empresárias, mediante fluxo único,
computadorizado, de informações". O SPED-Contábil, nos termos do art. 2^ da
Instrução Normativa RFB n- 787/2007, substitui a escrituração em papel pela
escrituração contábil digital (ECD) dos seguintes livros:

A ECD compreenderá a versão digital dos seguintes livros:
I - livro Diário e seus auxiliares, se houver;

II - livro Razão e seus auxiliares, se houver;

III - livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento
comprobatórias dos assentamentos neles transcritos."
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Para tanto, o SPED-Contábil deverá apresentar referidos documentos,

devidamente assinados, na forma do § 5^ do art 10 da Instrução Normativa DNRC

n2107/2008:

"Art. 10. Os Termos de Abertura e de Encerramento serão datados e

assinados pelo empresário, administrador de sociedade empresária oii

procurador e por contabilista legalmente habilitado, com indicação do

número de sua inscrição no Conselho Regional de Contabilidade - CRC e

dos nomes completos dos signatários e das respectivas funções (art 7-,

Decreto n® 64.567/69), consoante o parágrafo primeiro deste artigo.

[...]

§ 5® Em se tratando de livro digital, esse deve ser assinado por

contabilista legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade

empresária, conforme LECD, com certificado digital, de seguran^
mínima tipo A3, emitido por entidade credenciada pela Infra-estrutura

de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), antes de ser submetido à

autenticação pelas Juntas Comerciais;"

Diante desse cenário, tem-se que a regulamentação do SPED-CONTÁBIL
prevê uma forma específica para registro dos livros digitais, a qual deverá ser
levada em consideração pela Administração Pública quando da análise dos
documentos contábeis das licitantes. Neste ensejo, em observância aos critérios

estabelecidos pela norma acima exposta, percebe-se que há requisitos mínimos a

serem cumpridos no que diz respeito ao balanço SPED, o que acabou levando esta
Autoridade a efetuar pesquisa junto ao Site do SPED para a "CONSULTA DE
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL EXISTENTE", a fim de verificar se o balanço
apresentado via SPED pela recorrente cumpriria os requisitos mínimos exigidos.
Nestes termos, seguem os resultados da consulta:

Pesquisa Através do código de autenticação

Este documento é parte mtegranfe de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de númeo
B0.6E27.5â.8ZAZ33.7F.68.09.26.5Ô,D6.3B.57.DA.61.3F.11.3A-1, nos termos do Decreto n®8.683C018.

Este reiatdrio foi gerado pelo Sistema Púb&co de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: droga ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

Período da &critUTação: 01/01/2020 a 3U12/2020 CNPJ: 05.348.580/D0D1-26

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2D2Q a 31 de Dezembro de 2020
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CNPJeAno- I ,ECCV&4HtituicSo I ^

CONSULTA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGimil

©CHAVE DÉ ACKSp DO DOCUMENTO (NASH DAESCRITURAÇÂO)
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consulte foi realizada na date 25/01/2022 às 12:48:05 e reflete a situação da escrituração neste momento
CNPJ CS34fiJ80/0001.26

NIRE 22200238254

j KP Nto infernado
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01/0V2020 a 31/12/2020

22

Aeícrítuiacâo«Kor!íra-5en3basede(fadosd9^econáden»-5eairtentíadan(Ktenro$doDecretoifL800/W6,õwa,'
alteração dada pelo Oeoeto n*a583^i6.0 cecS» de eotrepcmsstitui acoRifirovatãQ ifa autenticação, nes termosdo art 39-B
da Id n* a.934/lW4, sendo dlspawada qaaltjuefouUa aut««IoçSa(ait39-AdJ Ldn* 1934/1994).
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Já através da pesquisa com o CNPJ da empresa obteve-se:

! OJPi

053485K)000126

ANO .

oicaeAQUi os car/^tbiesacima

9aAHS2

A consulta foi realizada na data 25/01/2022 às 12:51:34 e reflete a situação da escriUiração neste momento
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^22 V -3004/2^^^/ 1
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NATUREZA:

SnUAÇAO:

I A«cri£uf3c5o enronffa-ss na base de daloí do Sped e ewiddera-se autenticads tu» twwosdo Decrete n* 1600/1W6, cera a alteração dada pelo Decrete n* 8.683/2016.0 recibo de «ntresa constitui a
1 cocnprovacSo da autenficaçSo. nos temos do art. 39-8 da Lei n* ̂934/1994, sendo diatenssda oitítmeroutra sutentfcKâQ {ait39VLda tci n' 8.934/1994),

Nesta senda, observa-se, portanto, que o balanço SPED apresentado
pela recorrente cumpre os requisitos mínimos exigidos para a escrituração
contábil digital dos balanços patrimoniais, vez que, os códigos de autenticação,
informações e dados constante no documento, foram devidamente demonstrados e

verificados através de consulta no site da fazenda pública.
Ainda no que diz respeito ao balanço patrimonial, sua exigência quanto

à Escrituração Contábil Digital - ECD (antigo SPED Contábil) apenas se fazia
obrigatória para as empresas optantes pelo regime tributário lucro real. No
entanto, com o advento IN RFB 1.774/2017, tal exigência estendeu-se também às
pessoas jurídicas optantes pelo regime tributário lucro presumido. Neste ensejo,^
explicou Mareio Damasceno:

"Com a vigência da IN RFB 1.420/2013 (posteriormente substituída pela
IN RFB 1.774/20171 a obrigatoriedade da ECD (antigo SPED Contábil)
se estendeu também às pessoas jurídicas tributadas pelo lucro
presumido, nas condições nela previstas, bem como às sociedades
simples e entidades imunes e isentas registradas no RCPJ, registradas no
RCPJ e as sociedades registradas na OAB.
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Através do Decreto 9.555/2018 ficou dispensada a tramitação da
autenticação da ECD na Junta Comercial valendo-se, para essa

finalidade, o recibo de transmissão dos arquivos digitais."

Isto quer dizer que, a escrituração digital contábil do balanço
patrimonial passa a ser não apenas opcional, como agora, obrigatória e,
consequentemente sua apresentação ante às instituições públicas entende-se por
legal, visto que, ao exigir-se que determinada empresa adeque-se à escrituração
digital do balanço, presume-se que tal documento será, para todos as finalidades,
válido, pois ora, não há fundamentação em recusar ou alegar a invalidada de um.
documento oficial obrigatório à empresa se o mesmo não é opcional a esta. Tal
explanação demonstra-se imprescindível para clarificação da situação fática em
questão, vez que, como observou-se nas notas explicativas, a recorrente é optante
pelo regime tributário lucro presumido, sendo, portanto, obrigatória a escrituração
digital do seu balanço patrimonial, sendo que, assim cumpriu conforme exige a Lei.
No entanto, conforme os autos do processo, percebeu-se que a documentação,
apresentada (balanço via SPED) fora recusado pela pregoeira, tendo assim
declarado inabilitada a empresa. Assim, vejamos o que diz às normas acerca da
Escrituração Contábil Digital:

Decreto n~ 8.683 de 25 de fevereiro de 2016

ArL 1® O Decreto n® 1.800, de 30 de janeiro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:

"ArL 78-A. A autenticação de livros contábeis das empresas poderá
ser feita por meio do Sistema Público de Escrituração Digita! • Sped
de que trata o Decreto n® 6.022, de 22 de janeiro de 2007, mediante a
apresentação de escrituração contábil digital.
§ 1® A autenticação dos livros contábeis digitais será comprovada
pelo recibo de entrega emitido pelo Sped.
§ 2® A autenticação prevista neste artigo dispensa a autenticação de
que trata o art 39 da Lei n® 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos

termos do art 39-A da referida Lei." (NR)
Art 2® Para fins do disposto no art. 78-A do Decreto n® 1.800, de 1996,
são considerados autenticados os livros contábeis transmitidos

pelas empresas ao Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, de
que trata o Decreto n® 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.

Decreto n® 9.555 de 6 de novembro de 2018

ArL 1® A autenticação de livros contábeis das pessoas jurídicas não
sujeitas ao Registro do Comércio, exigível para fins tributários, de acordo
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com o disposto no § 4^ do art 258 do Decreto n® 3.000, de 26 de março

de 1999, poderá ser feita pelo Sistema Público de Escrituração
Digital - Sped, instituído pelo Decreto n® 6.022, de 22 de janeiro de

2007, por meio da apresentação de escrituração contábil digital, na

forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do

Ministério da Fazenda.

Art 2- A autenticação dos livros contábeis digitais de que trata o art

será comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo Sped,
dispensada qualquer outra forma de autenticação.

Art 3^ Para fíns do disposto nos art e art 2-, serão considerados

autenticados os livros contábeis transmitidos ao Sped até a data de

publicação deste Decreto, ainda que não analisados pelo órgão de
registro, desde que apresentada a escrituração contábil digital
correspondente.

Ainda quanto ao SPED, a Instrução Normativa n- 2.003/2021 da Receita
Federal, dispõe que:

Art. 1® Esta Instrução Normativa dispõe sobre a Escrituração Contábil Digital
(ECD) a que são obrigadas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas,"é
sobre a forma e o prazo de sua apresentação.

Art. 2" A ECD compreenderá a versão digital dos seguintes livros:

I - Diário e seus auxiliares, se houver;

II - Razão e seus auxiliares, se houver; e

III - Balancetes Diários e Balanços, e fichas de lançamento comprobatórias
dos assentamentos neles transcritos.

[...]

Art. 5° A ECD deve ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração
Digital (Sped), instituído pelo Decreto n® 6.022, de 22 de janeiro de 2007, até
o último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao ano-calendário a que se
refere a escrituração.

Quanto ao tema, acerca da aceitabilidade e legalidade dos balanços
através do Sistema Público de Escrituração Contábil - SPED, explanou o Professor
Antônio Nogueira:

"O Código Civil estabelece que todo o empresário e sociedade empresária
deve manter uma escrituração contábil regular e providenciar a
respectiva autenticação do Livro Diário, seja ele na forma física ou

digital.

Historicamente, porém, os contabilistas e as empresas sempre se
preocuparam em manter uma escrituração contábil com vistas a atender

aos anseios do fisco. Todavia, essa preocupação se mostrou
claramente esvaziada a partir da vigência da Lei 11.638/2007 que
pretendeu convergir as normas contábeis brasileiras pará as
normas internacionais de contabilidade, o que chamamos de "nova
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contabilidade". Nesse contexto, aquela nova contabilidade passou a
atender aos padrões internacionais antes não observados, já que á
contabilidade era feita apenas sob a ótica fiscal.

Até o ano-calendário de 2007, todas as sociedades empresárias
mantinham a escrituração contábil através do Livro Diário, impresso em
papel, e depois levado à junta Comercial para a autenticação. O mesmo
procedimento se aplicava para as sociedades registradas no Cartório do

Registro Civil das Pessoas jurídicas CRCPj), a exemplo das sociedades

simples e as entidades imunes e isentas, bem como na OAB, para as
sociedades de advocacia.

A partir do ano-calendário de 2008, e por força do Decreto
6.022/2007, as sociedades empresárias tributadas pelo Lucro Real
foram obrigadas à transmissão do SPED Contábil que substituiu o
Livro Diário em papel, instituindo o livro digital, além de outras
obrigações acessórias, na forma da IN RFB 787/2007 (atualmente
substituída pela IN RFB 1.774/2017).
Registre-se que, diferentemente como muitos pensam, a transmissão da

escrituração contábil via SPED Contábil não é apenas para atender uma
mera obrigação acessória perante o fisco federal. Isto porque, segundo
consta no referido Decreto 6.022/2007 são usuários do SPED, além da

RFB, as administrações tributárias dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, mediante convênio celebrado com a Secretaria da Receita

Federal, e, os órgãos e as entidades da administração pública federal
direta e indireta que tenham atribuição legal de regulação, normatização,
controle e fiscalização dos empresários e das pessoas jurídicas. Diz ainda
a norma que o acesso às informações armazenadas no Sped deverá ser

compartilhado com seus usuários, no limite de suas respectivas
competências e sem prejuízo da observância à legislação referente aos
sigilos comercial, fiscal e bancário.

Com a vigência da IN RFB 1.420/2013 (posteriormente substituída
pela IN RFB 1.774/2017), a obrigatoriedade da ECD (antigo SPED
Contábil) se estendeu também às pessoas jurídicas tributadas pelo
lucro presumido, nas condições nela previstas, bem como às sociedades
simples e entidades imunes e isentas registradas no RCPj, registradas no
RCPj e as sociedades registradas na OAB.

Através do Decreto 9.555/2018 ficou dispensada a tramitação da
autenticação da ECD na junta Comercial valendo-se, para essa finalidade,
o recibo de transmissão dos arquivos digitais.".

Assim, como observa-se, com o avanço das novas tecnologias na era
digital, os balanços patrimoniais não apenas passaram a ser escriturados de forma
digital, como esta passou a ser uma exigência obrigatória às pessoas jurídicas,
ocasião em que, tal documento passa a valer, impreterivelmente, como sendo
oficial e válido em todo o território nacional. Ainda quanto às alegações de que o
balanço via SPED possui validade apenas perante a Receita Federal, quê é a
Entidade Federal Fiscalizatória Máxima no que tange aos temas relacionados
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à tributação, e de que o mesmo não seria válido para fins de licitações, tal
alegação não encontra-se razoável, coesa ou racional, pois ora, aparenta um
posicionamento meio incoerente imaginar que o Órgão de Fiscalização
Superior aceite como sendo legal e válido o balanço patrimonial apresentado
via SPED e, uma outra entidade pública que, não detém ou não possui
conhecimento técnico especializado quanto ao tema de tributação, recuse-se
a aceitar o referido documento em âmbito licitatório. Nesta linha de radocínioí

dispôs o TCU quando à aceitação e utilização dos balanços apresentados via SPED:

A exigência para apresentação do balanço patrimonial e demais
demonstrações financeiras relativas ao exercício imediatamente

anterior, para as empresas que adotam o regime de tributação
vinculado ao Sistema Público de Escrituração Contábil (Sped], só se
inicia a partir do último dia estipulado pelas normas da Secretaria
da Receita Federal para apresentação da Escrituração Contábil
Digital (ECO).

ACÓRDÃO 3S4/2016-PLENÁRIO 1 SÚMULA 289 | TCU | RELATOR:
JOSÉ MUCIO MONTEIRO

Como observa-se, o próprio TCU (Entidade Máxima no que tange as
normas licitatórias] prevê a possibilidade de "exigência para apresentação do
balanço patrimonial" para as "empresas que adotam o regime de tributação
vinculado ao Sistema Público de Escrituração Contábil (Sped)" no âmbito da
fase habilitatória das licitações públicas, sendo incoerente inabilitar a empresa
recorrente no caso em questão, uma vez que, o próprio TCU resguarda o fato desta
ter apresentado seu balanço patrimonial mediante o Sistema de Escrituração
Contábil - SPED. Nesta linha, vejamos o posicionamento do Egrégio Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais:

DENÚNCIA. PREFEITURA MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL. EMPRESA
DE PEQUENO PORTE. FORMALISMO MODERADO. FAVORECIMÉNTO.

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO JUSTIFICADO. BALANÇO
PATRIMONIAL. AUTENTICAÇÃO. LIVROS CONTÁBEIS. SPED.
LEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DAS IRREGULARIDADES
DENUNCIADAS. 1. O princípio do formalismo moderado impede que.a
forma do ato administrativo se sobreponha à essência do ato, de"
modo que a desclassificação de licitantes por mero erro formal na
apresentação das propostas ou na documentação exigida implica em
violação ao princípio em comento. 2. A autenticação de livros

contábeis das .sociedades empresárias pnderá ser feita nnr itipín dn
Sistema Público de Escrituração Dieital - sped. n qual emitirá
recibo de entrega aue será utilizado como prnva da antenricaçan.
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Cumpre por fim destacar que, a Administração Pública não pode agir
com excesso de formalismo, de maneira a tomar decisões desarrazoadas que
afetem a própria economicidade da licitação e das aquisições e tragam dano ao
erário, uma vez que, a licitante obteve os melhores preços nos itens por ela
vencidos, o que resultará na satisfação e cumprimento dos objetivos precípuos da
licitação, quais sejam, o menor e melhor preço. Desta forma, conforme possível
observar no balanço patrimonial apresentado pela recorrente, a mesma possui

~  saúde financeira manifestadamente demonstrada e comprovada, de maneira que
v' conseguiria arcar com os encargos e despesas decorrentes do fornecimento de

medicamentos, já que, como observado, a mesma possui índices de liquidez notada
e demasiadamente acima daqueles exigidos no edital, restando assim comprovada
sua qualificação e capacidade econômico-financeira.

Neste ensejo, considerando que, esta Autoridade Competente realizou
análise técnica e jurídica minuciosa acerca do tema contábil, bem como, buscou
demonstrar com propriedade a legalidade e juridicidade de suas afirmações, a
mesma vem, por meio deste ato decisório de reforma, posicionar-se rio sentido de
aceitar a referida documentação contábil apresentada pela empresa DROGA
ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA na fase de habilitação,
declarando-a como válida e, ainda, posicionar-se pela sua regularidade e
veracidade perante as Entidades Contábeis, restando demonstrada a viabilidade e
legalidade do balanço patrimonial apresentado através do Sistema de Escrituração
- SPED.

Portanto, tendo em vista que, na decisão anteriormente proferida, esta
Autoridade Competente posicionou-se pela inabilitação da empresa DROGA
ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, venho por meio desta, REVER
e MODIFICAR, em parte, a decisão outrora proferida para, a partir deste ato,
declarar como HABILITADA a empresa DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DÊ
MEDICAMENTOS LTDA.

3.2 - Dos aspectos Jurídico-Legais da reforma decisória

Ante o exposto, faz-se necessário destacar a imprescindibilidade da
revisão e modificação, em parte, dos atos administrativos realizados no tocante à
fase recursal do certame em questão, sempre em observância ao Princípio da
Legalidade e ao Princípio do Julgamento Objetivo.

Cumpre ainda enfatizar que, o atos administrativos dotados de defeitos
ou equívocos, não devem prosperar, tampouco serem validados, vez que, estar-se-
ia infringindo aos princípios administrativos, às normas legais e aos
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posicionamentos jurisprudenciais, além de onerar a erário, restringir o interesse

público e limitar a participação pública aos procedimentos da administração.
Nesta esteira, ressalta que a decisão anteriormente proferida por esta

Autoridade competente embasou-se, tão somente, no Parecer Jurídico da Douta
Procuradoria do Município, que analisou apenas os aspectos jurídicos da
documentação apresentada pela empresa em questão, abstendo-se de posicionar-
se quanto à critérios técnicos da área contábil, vez que, assim como esta
Autoridade, também não possuía [à época} capacidade técnica para avaliar com
exata precisão a matéria abordada.

Ocorre que, em decorrência de nova análise técnica e jurídica minuciosa
!  realizada por esta Autoridade Competente, chegou-se à conclusão de que a referida
^ documentação, qual seja, o balanço patrimonial apresentado via Sistema Público

de Escrituração Contábil - SPED, possui suficiente veracidade, aceitabilidade è,

principalmente, legalidade, razão pela qual mostra-se necessária a reforma
decísória, em parte. Neste ensejo, no que diz respeito à revisão do ato
administrativo, o STF decidiu que, a Administração Pública tem o poder-dever,
com ou sem provocação, de revisar o ato administrativo, sem que isso se constitua
em ato de ilegalidade ou abuso de poder, senão, dispôs:

Súmula ns 346 - Administração Pública - Declaração da Nulidade dos
Seus Próprios Atos:

A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula n2 473 - Administração Pública - Anulação ou Revogação dos
Seus Próprios Atos:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de
Ç  vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou
^  revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os

direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial.

Neste mesmo entendimento, favorável à revisão dos atos

administrativos, o Doutrinador José Cretella Júnior lecionou:

"Pelo princípio da autotutela administrativa, quem tem competência
para gerar o ato, ou seu superior hierárquico, tem o poder-dever de

anulá-lo, se houver vícios que os tomem ilegais. O poder-dever da
Administração Pública de rever seus próprios atos decorre exatamente
da necessidade de resguardar o interesse público, revogando e anulando
atos administrativos que, mesmo depois de praticados, se tomem lesivos
aos interesses da administração."
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A Lei n- 8.666/93 também trata da anulação do ato administrativo,
quando dotado de vícios ou defeitos, de forma clara e exemplar, destacando ainda
que, quando verificar-se ilegalidades na decisão administrativa, o ente público
deverá:

Art 49. [...] anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

Ainda quanto à revisão de atos administrativos que possuam eqiívocos,
posicionou-se o Tribunal de Contas da União:

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos eiii

Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de
admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VIl, do Regimento
Interno deste Tribunal (RITCUJ, c/c o art 113, § IS da Lei n^ 8.666, de
21 de junho de 1993, para, no mérito, considerá-la parcialmente
procedente.

[...]

9.3. determinar à 4^ Divisão de Levantamento do Exército Brasileiro;
com fundamento no art 250, inciso II, do RITCU, que adote, no prazo de
15 (quinze) dias, providências com vistas a:

9.3.1. anular a adjudicação do objeto do Pregão Eletrônico SRP n®

13/2014, e eventuais atos subsequentes, aí incluídos os contratos
porventura celebrados, por estar em desacordo com o art 4®, inciso

XVIII, da Lei n® 10.520, 17 de julho de 2002, e com o art 26 do Decreto,
n® 5.450, de 31 de maio de 2005;

9.3.2. promover a reabertura de prazo para que as licitantes que tiveram

^ ~ \ ^ intenções de recurso indeferidas no Pregão Eletrônico SRP n®
13/2014 apresentem as suas razões recursais, caso a administração
pública pretenda prosseguir com o correspondente registro de preços.
Acórdão n® 3003/2015 - 2® Câmara - TCU. Relator; Ministrp-
Substituto André Luís de Carvalho

Neste ensejo, ante a tudo acima exposto, com base nos dispositivos
normativos legais, nos posicionamentos jurisprudenciais e doutrinários, não
restam dúvidas da imprescindibilidade da revisão, em parte, da decisão
anteriormente proferida por esta Autoridade Competente no âmbito da fase
recursal do certame em questão.

Desta forma, esta AUTORIDADE COMPETENTE decide por REVER e
MODIFICAR, em parte, a decisão outrora por esta proferida para, a partir deste ato
decisório, declarar e julgar HABILITADA a empresa DROGA ROCHA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, bem como, decido por REVERTER
a decisão da Pregoeira que inicialmente inabilitou à referida empresa, restando.
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portanto, HABILITADA e CLASSIFICADA a empresa DROGA ROCHA

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, estando assim apta a prosseguir
como parte legítima nos demais procedimentos licitatórios.

5 - CONCLUSÃO

É certo que o Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio, bem como Esta
Autoridade Competente buscam incansavelmente o respeito que lhe é devido, pelo
cumprimento de todos os deveres legais estabelecidos pela Constituição Federal,
pela Lei n- 8666/93 e pela Lei n° 10.520/02.

Nos termos do artigo 3- a licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da ísonomia, 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, e dos que lhes são correlatos.

Portanto, no exame aprofundado dos autos e dos elementos neles

contidos, bem como, da análise documental e técnica realizada, esta Autoridade
Competente se posiciona nos seguintes termos:

a) DECIDO por REVER e MODIFICAR, em parte, a decisão outrora proferida por
esta Autoridade Competente para, a partir deste ato decisório, declarar e julgar
HABILITADA a empresa DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA;

b) DECIDO por REVERTER a decisão da Pregoeira que inicialmente inabilitou à
referida empresa, restando, portanto, HABILITADA e CLASSIFICADA a empresa
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, estando assim
apta a prosseguir como parte legítima nos demais procedimentos habilitatórios.

c] Dar ciência da decisão a todos os licitantes;

d] Pelo prosseguimento e continuidade dos atos processuais.

Balsas /MA, 25 de janeiro de 2022.

Camila Ferreira Costa

Autoridade Competente


