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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E PREGÃO  

Ecoporanga/ES, 07 de junho de 2021 

Despacho Administrativo 

Referente Processo n2. 7971/2020 

Da Comissão Permanente de Licitação 

Ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
Ilmo. Sr. Erly Dutra da Cunha 

Considerando a descisão de manutenção de seus atos, encaminhamos o recurso 
administrativo interposto tempestivamente pela empresa BIOSPHERA ENGENHARIA E 
SERVIÇOS LTDA, face ao julgamento de HABILITAÇÃO da empresa  SAO  GABRIEL 
AMBIENTAL E TERRAPLENAGEM LTDA, referente ao Pregão Eletrônico n2  0015/2021, 
para análise superior competente, nos termos do  art.  109, §42, da Lei n2  8.666/93. 

Atenciosamente, 

Alenca emponi a Silva 
P egoeiro Su auto  

Portaria  n°. 2/2021 
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Prefeitura de Ecoporanga 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

RESPOSTA DO PREGOEIRO AO RECURSO 

PROCESSO: 3336/2021 

REFERÊNCIA: Recurso da BIOSPHERA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 

Pregão Eletrônico no 0015/2021 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação dos Serviços de 
Limpeza Urbana Complementar do Município de Ecoporanga-ES, que englobam 
limpeza de vias públicas e canais de drenagem, capina, raspagem e rogada 
manuais, pintura de meios-fios, acondicionamento dos resíduos coletados nesses 
serviços e aluguel de caixas estacionárias, especificações e quantidades conforme 
projeto básico. 

I — DOS FATOS 

Trata-se da análise e resposta das razões do Recurso Administrativo interposto 

tempestivamente pela empresa BIOSPHERA ENGENHARIA E SERVIÇOS LIDA, contra a 
decisão que declarou a licitante  SAO  GABRIEL AMBIENTAL E TERRAPLENAGEM LTDA 
vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO No 0015/2021. 

II— DAS ALEGAÇÕES DA EMPRESA/ DA ANALISE DO PREGOEIRO 

A empresa recorrente BIOSPHERA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, alega em suas 
razões de recurso que (em resumo) conforme consta recurso da empresa: 

Descumprimento das exigências quanto a qualificação econômica financeira — item 9.3.3.2.a.b, 
da empresa  SAO  GABRIEL AMBIENTAL E TERRAPLENAGEM LTDA, alegando que os seus 
cálculos de receitas operacionais não estão corretos. 

a) Deixou de Apresentar algumas Demonstrações Contábeis - DRA, DVA, DLPA, DFC 
direto e DFC indireto, conforme item 4.6, Letra B e resolução no 1185/2009 do 
Conselho Federal de Contabilidade. 

b) O sócio Ruan Zanotelli de Almeida não assina em nenhum momento a referida 
declaração ou qualquer outra parte do livro diário apresentado, 

c) Consta na declaração a aprovação para distribuição dos lucros, mas nas notas 
explicativas, afirma que durante o ano não foram distribuidos lucros e dividendos, 
tal disparidade tornam nulas ambas peças contábeis. 

d) Na DRE (Demonstração do Resultado do Exercício, está evidenciado uma Receita 
Bruta de R$ 2.669.120,98 (dois milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, cento e 
vinte reais e noventa e oito centavos), entretanto em consulta no  site  da 
transparência das prefeituras citadas no livro diário, constam alguns pagamentos 
totalizando R$ 2.667122,14 (dois milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, cento 
e vinte e dols reais e quatorze centavos), alega que tal fato altera o resultado do 
período e suas demonstrações. 

e) Alega que a empresa não poderia se beneficiar da Lei Complementar n° 123/2006,  
art.  3°, § 40. 
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Da análise do Pregoeiro (da recorrente): 

Em resumo, a recorrente deseja que o Pregoeiro acolhe e defira o recurso e consequentemente 
inabilite a empresa  SAO  GABRIEL AMBIENTAL E TERRAPLENAGEM LTDA. 

Imperioso ressaltar que todos os julgados da administração pública estão embasados nos 
princípios insculpidos no  art.  30  da Lei no 8.666/93, conforme segue:  

'Art,  30  A licitação destina-se a garantir a observância do principio 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 vinculacão ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatost: (Grifos nossos) 

Ressalte-se que tal disposição é corroborada pelo dispositivo do Decreto no 10.024/19:  

'Art.  2c' 0 pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos principios da legalidade,  
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da 
probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da 
competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são correlatos': Grifou-se.  

Dito isso, passa-se a análise do mérito do recurso interposto pela empresa BIOSPHERA 
ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 

a) DA AUSENCIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS IN DISPENSÁVEIS 

Alega a recorrente que a licitante habilitada deixou de apresentar algumas Demonstrações 
Contábeis - DRA, DVA, DLPA, DFC direto e DFC indireto, conforme item 4.6, Letra B e resolução 
no 1185/2009 do Conselho Federal de Contabilidade. 

A qualificação econômico-financeira do licitante tem como objetivo avaliar a real capacidade 
de execução do objeto da licitação, ou seja, visa constatar se o licitante terá solvência e solidez 
econômico-financeira suficientes para levar à cabo o objeto contratado, e, encontra 
fundamento jurídico primário de validade no artigo 37, XXI da Constituição Federal. 

O edital, em seu item 9.3.3, prevê que a "comprovação" da qualificação econômico-financeiro 
se dará por meio dos seguintes documentos: 

9.3.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA -  Art.  31 da Lei n° 
8.666/93 

9.3.3.1. Certidão NEGATIVA DE FALÊNCIA ou CONCORDATA expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica a menos de 30 (trinta) dias da data de 
abertura, prevista no preâmbulo deste Edital, conforme estabelece o artigo 352 do 
Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Espirito Santo (Biênio 
2008/2009). 

A) Ficarão dispensadas da apresentação das certidões acima 
tratadas as licitantes em recuperação judicial, desde que seja apresentada, em 
substituição àquela Certidão emitida pela instância judicial competente, que 
certifique que a interessada está apta, econômica e financeiramente, a participar 
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de procedimento licitatório nos termos da Lei n° 8.666/93, sob pena de 
inabilitação. 

B) A certidão que não traga consignado o prazo de validade será 
considerado o prazo de 30 (trinta) dias contados a partir de sua emissão, nos 
termos do  art.  352 do Código de Normas da CGJ-ES. 

9.3.3.2. BALANÇO PATRIMONIAL e DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS do 
Ultimo exercício social, acompanhado dos termos de abertura e encerramento do 
livro diário, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 
(três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, 
ocorrida no período, do iNDICE GERAL DE PREÇOS — DISPONIBILIDADE INTERNA 
— IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas-FGV, ou de outro indicador que 
o venha substituir. 

A) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: 

A.a. Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade 
anônima): 

I) Publicados em Diário Oficial; ou 

II) Publicados em jornal de grande circulação; ou  

III) Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial 
da sede ou domicilio do licitante ou fotocópia da Escrituração Contábil Digital—EDC 
transmitida via Sistema Público de Escrituração Digital—Sped. 

A.b. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

I) Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis 
devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio 
do licitante ou fotocópia da Escrituração Contábil Digital—EDC transmitida via 
Sistema Público de Escrituração Digital—Sped. 

A.c. Sociedade criada no exercício em curso: 

I) Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado 
ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante. 

B) A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral  (SG)  e Liquidez Corrente  (LC),  que deverão apresentar 
o valor mínimo igual a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

LG =ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE 
+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

SG=  ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

LC  = ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE 

B.a. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em 
memorial de cálculos juntado ao balanço. Caso o memorial não seja apresentado, 
a Comissão reserva-se o direito de efetuar os cálculos. 
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C) Apresentação de Capital Social ou Patrimônio Liquido, na data de 
entrega dos envelopes, no valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação, admitida a atualização para a data de apresentação da 
proposta através de  indices  oficiais. 

D) A comprovação do Capital Social e do Patrimônio Liquido mínimo 
será feito mediante verificação no balanço patrimonial apresentado, conforme 
subitem 9.3.3.2. 

Cumpre esclarecer que não havia a exigência de tais documentos, ademais, ainda sim, entendo 
que exigir todos os documentos elencados pela recorrente não seria razoável sob pena de 
violação ao principio da ampla competividade na licitação. 

O principio da competividade tem por objetivo alcançar a proposta mais vantajosa para a 
Administração Pública, que é uma das finalidades da licitação. Portanto, não é permitida a 
adoção de medidas que comprometam o caráter competitivo do certame sem que as 
exigências estejam claras no Edital. 

0 inciso do § 1, do  art.  3°, da Lei n0  8.666/93 ressalta ser vedado aos agentes públicos admitir, 
prever, ou incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condiçôes que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo. 

A inobservância de tal principio na realização de procedimento licitatório enseja na nulidade 
da licitação. No mesmo sentido, tem entendido 0 Tribunal de Contas da União: 

Acórdão 1556/2007-Plenário (Sumário) "A restrição à competividade, causada 
pela ausência de informacties essenciais no instrumento convocatório,  é 
causa que enseja a nulidade da licitação". (BRASIL, 2010, P.30) 

Dessa forma, qualquer exigência qualitativa ou quantitativa que, de algum modo, sob qualquer 
ângulo, restrinja a competividade deve ser rechaçada. 

Por fim, o principio do julgamento objetivo determina que o Edital aponte claramente o critério 
de julgamento a ser adotado para determinar o licitante vencedor. Tal principio encontra-se 
consagrado nos artigos 44 e 45 da Lei no 8.666/93. 

Sobre o principio do julgamento objetivo, Carvalho Filho diz: 

Quis o legislador, na instituição do principio, descartar subjetivismos e 
personalismos. E não se) apenas no julgamento final, mas também em todas as 
fases onde exista espécie de julgamento, de escolha, de modo que os atos da 
Administração jamais possam ser ditados por gosto pessoal ou favorecimento 
(CARVALHO FILHO, 2016, p. 340). 

Diante de todo o exposto, entendo que restou comprovada a qualificação econômico-financeira 
da licitante vencedora, tendo os documentos apresentados na licitação sido suficientes para 
analisar os  indices  contábeis e patrimônio liquido de 10%. 

0 Tribunal de Contas da União, recentemente se posicionou sobre esse assunto, vejamos: 

Acordão 1153 2016 Plenário 

41.59 Conforme regulamenta o  aft.  26 da Resolução Conselho Federal de 
Contabllidade (CFC) 1.418/2012, por exemplo, para as microempresas (ME) e 
empresas de pequeno porte (EPP), bastaria que fossem apresentados o 
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Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício (grifo 
nosso), não sendo obrigatórias as apresentações de todas as 
demonstrações contábeis, tais como Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) 
nem Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) exigidas no Edital CP 2/2015-
Pianc6...  

Vejamos outro posicionamento do TCU sobre esse Assunto: 

Acordão 1153 2016 

9.3.4. 0 balanço patrimonial de 2014 da vencedora foi apresentado com assinatura 

de contador (peça 8, p. 6). Considera-se que a formalidade de exigir a 

apresentação de termo de abertura e de encerramento de livro fiscal seria 

desarrazoada neste caso, uma vez que não há exigência expressa no 
edital, motivo por que se considera improcedente a reclamação quanto 

a este aspecto.  

9.3.4.1. Esta Corte de Contas possui jurisprudência no sentido de que 'a 

ausência da apresentação dos termos de abertura e encerramento do 
livro diário, exigência não contida no respectivo edital, não justificaria a 

exclusão da licitante do certame', vide Acórdão 2206/2014-TCU-2a 
Câmara - Relatora: Ministra Ana Arraes.  (Grifo nosso) 

Por último, no que diz respeito à documentação contábil remetida pela empresa 
vencedora, o pregoeiro e equipe  de apoio entendem que é suficiente para 
comprovar a qualificação econômico-financeira  prevista no item 9.3.1 do 
Edital 018/2015-COLOG 

Assim, veja que o entendimento do Tribunal de Contas da União é no sentido de que exigência 
relacionada .6 qualificação econômico-financeira, não contida no respectivo Edital, não 
justificaria a exclusão da licitante do certame. 

b) DA AUSÊNCIA DA ASSINATURA NO DOCUMENTO CONTÁBIL 

Alega que o sócio Ruan Zanotelli de Almeida não assina em nenhum momento a referida 
declaração ou qualquer outra parte do livro diário apresentado. 

O balanço patrimonial encontra-se assinado pelo representante da empresa e pelo contador, 
conforme consta no TERMO DE AUTENTICAÇÃO — LIVRO DIGITAL, entendo que não cabe ao 
pregoeiro da licitação a função de revisar balanço elaborado, mas apenas analisar as 
informações nele constantes em relação ao que é exigido no Edital da licitação. 

c) DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS 

Alega na declaração, a aprovação para distribuição dos lucros, mas nas notas explicativas, 
afirma que durante o ano não foram distribuídos lucros e dividendos, tal disparidade tornam 
nulas ambas peças contábeis. 

Rua Suelon Dias Mendonça, 20 — Centro — Ecoporanga-ES, CEP: 29850-000, 
Telefone: (27) 3755-2905. 

5 de 7 



Prefeitura de Ecoporanga 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Quanto a este item do recurso administrativo interposto, entendo que não cabe ao pregoeiro 
da licitação a função de revisar balanço elaborado, mas apenas analisar as informações nele 
constantes em relação ao que é exigido no Edital da licitação. 

d) DA INCONSISTÊNCIA NA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL 

Alega que na DRE (Demonstração do Resultado do Exercício, está evidenciado uma Receita 
Bruta de R$ 2.669.120,98 (dois milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, cento e vinte reais 
e noventa e oito centavos), entretanto em consulta no  site  da transparência das prefeituras 
citadas no livro diário, constam alguns pagamentos totalizando R$ 2.667.122,14 (dois milhões, 
seiscentos e sessenta e sete mil, cento e vinte e dois reais e quatorze centavos), e que tal fato 
altera o resultado do período e suas demonstrações. 

Quanto a este item de recurso administrativo interposto, entendo novamente que não cabe 
ao pregoeiro da licitação a função de revisar o balanço patrimonial elaborado, mas apenas 
analisar as informações nele constantes em relação ao que é exigido no edital de licitação, sob 
pena de desvio de finalidade e violação ao julgamento objetivo. 

e) DO BENEFICIO DA LEI COMPLEMENTAR 123/06 E SUAS ALTERAÇÕES 

Alega que a empresa não poderia se beneficiar da Lei Complementar no 123/2006,  art.  3o, § 
40, devido ao sócio Ruan Zanotelli figurar em duas sociedades. 

Quanto a este item de recurso administrativo interposto, entendo que não cabe ao pregoeiro 
da licitação analisar se a empresa vencedora se enquadra no beneficio da Lei Complementar 
no 126/2006, na fase de Habilitação, mas sim na assinatura do contrato, conforme o item 13 
do Edital, vejamos o texto: 

13. DOS DOCUMENTOS DE ENQUADRAMENTO — LEI COMPLEMENTAR 
123/06 

13.1. A comprovação da condição de microempresa, empresa de pequeno porte 
ou equiparada, deverá ser efetuada no momento de sua assinatura a qual enviará 
os seguintes documentos: 

13.1.1. DECLARAÇÃO — do contador e do responsável legal — de não estar 
enquadrada em nenhum dos impedimentos previstos do § 40  do Artigo 30  da  LC  
123/06. (Modelo no Anexo IV-b). 

13.1.2. CERTIDÃO emitida pela junta comercial do Estado da sede da empresa  
licitante com data não superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da 
sua emissão, devendo a mesma constar seu registro como "ativo" e informação do 
seu enquadramento. (Instrução Normativa DREI No 10, de 05 de dezembro de 
2013). 

13.1.3. Comprovante de opção pelo Simples Nacional obtido através do  site  do 
Ministério da Fazenda, <http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/ >. 
13.2. Os documentos enumerados nos itens 13.1.1 ao 13.1.3 contemplam as 
empresas Optantes e Não Optantes pelo Simples Nacional. 
13.3. Os documentos comprobatórios deste tópico, somente deverão ser 
apresentados após a convocação para formalização da contratação. (Grifo 
nosso). 

13.4. A licitante que não apresentar os documentos comprobatórios contidos no 
tópico deste Edital, à época da assinatura do Contrato, caducará do direito de 
contratar e ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de 
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Ecoporanga/ES, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas fixadas 
neste edital e das demais conninagões legais, incluindo a sanção penal prevista no 
artigo 93 da Lei Federal no. 8.666/93, quando for o caso. 
13.5. A licitante Microempresa—ME ou Empresa de Pequeno Porte—EPP optante 
pelo Simples Nacional que porventura venha a ser contratada deverá atender ao 
que dispõem os  arts.  17, inciso XII, 30, inciso II e §10  e 31, inciso II, da Lei 
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, comunicando 
Receita Federal, sendo o caso, no prazo legal, sua exclusão do Simples Nacional, 
sob pena de aplicação das sanções contratuais previstas e retenção na fonte de 
tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor. 

Percebo que o mérito do recurso apenas apresenta informações e/ou conclusões próprias da 
recorrente desacompanhadas de nenhuma comprovação de irregularidade contábil, o que me 
faz concluir que o recurso interposto apenas possui caráter protelatório. 

Desta forma, não assiste razão a recorrente quando requer a desclassificação/inabilitação da 
recorrida. 

3. DA DECISÃO 

Isto posto, com fulcro no  art.  17, inciso VII, do Decreto no 10.024/2019, sem nada mais 
evocar, CONHEÇO do Recurso Administrativo interposto pela BIOSPHERA ENGENHARIA E 
SERVIÇOS LTDA no processo licitatório referente ao Edital de PREGÃO ELETRÔNICO No 
0015/2021, e no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a empresa  SAO  GABRIEL 
AMBIENTAL E TERRAPLENAGEM LTDA habilitada no pregão eletrônico em comento. 

importante destacar que a presente justificativa não vincula a decisão Superior acerca da 
adjudicação e homologação do certame, apenas faz uma contextualização fática e documental 
com base naquilo que foi carreado a este processo, fornecendo subsídios à Autoridade 
Administrativa Superior, a quem cabe a análise desta e posterior decisão. 

Desta maneira, submetemos a presente decisão à Autoridade Superior para apreciação e 
posterior ratificação. 

Ecoporanga-ES, 07 de junho de 2021. 

Alencar 	poni da Silva 
Pregoeiro 
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DESPACHO ADMINISTRATIVO 

Referente Processo n° 7971/2020 

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
Sr. ERLY DUTRA DA CUNHA 

AO: SETOR DE LICITAÇÃO 

Em manifestação aos autos encaminhados pelo Pregoeiro da Licitação de 

número 0015/2021/PME/ES, tendo em vista sua conclusão presente no despacho 

administrativo emitido pelo mesmo (anexo ao processo), RATIFICO a decisão 

tomada pelo mesmo. 

Ecoporanga-ES, 07 de Junho de 2021. 

CY DUTRA DA CUNHA 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

Decreto N° 7.730/2021 

Rua Santa  Mônica,  SIN, Ecoporanga - ES 
E-mail: obras@ecoporanga.es.gov.br  
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