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ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
01/2017 

 
PROCESSO: Nº 146/2016 
 
OBJETO:  Atribuição de áreas para administração e exploração dos estacionamentos do 
Entreposto Terminal de São Paulo - ETSP de propriedade da CEAGESP - Companhia de 
Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, conforme descrição constante no ANEXO I - 
TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
DATA DA SESSÃO: 15/06/2018. 
 
HORÁRIO: 14h30. 
 
Às 14h30 do dia 15/06/2018, na sede social da CEAGESP – Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Paulo, realizou-se a sessão para análise dos Recursos 
apresentados pelas empresas ATLÂNTICA – CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELI, M2AD SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME, PARKING 
OPERADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA - ME e SISTEMA PARKING AVANÇADO 
ESTACIONAMENTO LTDA - ME, em razão do certame em referência. Presentes o 
Presidente da Comissão Julgadora – Sonia Aparecida da Silva Apostólico; membros –
Ricardo Yutaka Yamada e Maria Valdirene Rodrigues da Silva Carlos. 
 
As empresas ATLÂNTICA – CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, M2AD 
SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME, e PARKING OPERADORA DE 
ESTACIONAMENTOS LTDA - ME  e SISTEMA PARKING AVANÇADO 
ESTACIONAMENTO LTDA – ME, apresentaram Recurso Administrativo contra o Resultado 
do Julgamento publicado no D.O.U. de 21/05/2018, referente ao Procedimento Licitatório nº 
01/2017, Processo nº 146/2016, que tem por objeto Atribuição de áreas para administração 
e exploração dos estacionamentos do Entreposto Terminal de São Paulo - ETSP de 
propriedade da CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, 
conforme descrição constante no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

Antes de se adentrar na análise do mérito recursal, segue breve relato dos fatos até esta 
data: 
 

a) Em 09/02/18 ocorreu a sessão inaugural para recebimento dos envelopes contendo 
a documentação habilitatória - envelope “A” e a proposta comercial – envelope “B”, cuja 
ata está autuada às fls. 1251 a 1253. Nesta sessão foram abertos os envelopes “A”; e 
todos os envelopes com as propostas comerciais – envelope “B” foram guardados em 
envelope lacrado, que ficará em poder da comissão até a abertura das propostas 
comerciais. A sessão foi suspensa para análise da referida documentação; 
 
b) As participantes são:  
       

1) A & J TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS S/S LTDA  

2) ATLÂNTICA – CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  

3) M2AD SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME  

4) MR2 PARKING ESTACIONAMENTOS EIRELI - EPP  

5) PARK HOME SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA - EPP  
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6) PARKING OPERADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA - ME  

7) SISTEMA PARKING AVANÇADO ESTACIONAMENTO LTDA - ME 

 
c) Na análise realizada pelas áreas financeira (fls. 1268 a 1272), técnica (fls.1275 a 
1282) e pela Comissão (autuada às fls. 1287 a 1366), constatou-se que todas as 
empresas não cumpriam as exigências do edital, na íntegra, para serem habilitadas; 
 
d) Consultado o Departamento Jurídico (fls. 1285 e 1286), decidiu-se pelo saneamento, 
concedendo prazo de 8 dias úteis para as empresas regularizarem tais exigências; 

 
e) Na sessão de 16/04/18, ata de sessão autuada às fls. 1391 a 1398, foi comunicada 
tal decisão, publicada no DOU em 17/04/18, autuado às fls. 1402 do referido processo 
administrativo, portanto, tal prazo para o saneamento seria até 27/04/18; 

 
f) As empresas A & J TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS S/S LTDA. (autuadas às fls. 
1427 a 1438); Atlântica – Construções, Comércio e Serviços Eireli (às fls. 1415 a 1426), 
M2AD Serviços e Soluções Tecnológicas Ltda. – ME (às fls. 1407 a 1414), Parking 
Operadora de Estacionamentos Ltda. – ME (às fls. 1446 a 1454) e Sistema Parking 
Avançado Estacionamento Ltda. (às fls. 1439 a 1445), apresentaram a documentação 
dentro do prazo; 

 
g) A documentação das empresas que apresentavam problemas de habilitação técnica 
foram encaminhadas à área técnica; e as que tinham problemas de habilitação 
econômico-financeira para a área financeira; 

 
h) A análise da área técnica encontra-se autuada nos autos às fls. 1461 a 1464; e, a 
financeira às fls. 1458, e, novamente, não satisfizeram aos requisitos do edital; 
 
i) Em sessão de 18/05/18, autuada às fls. 1471 a 1475, foi comunicada a decisão de 
inabilitação dos licitantes, cuja publicação no DOU ocorreu 21/05/18 (às fls. 1479), 
portanto, o prazo de recurso seguiu até 28/05/18;  

 
j) Os recursos que serão analisados a seguir, já relacionados acima no segundo 
parágrafo, foram divulgados no sítio da CEAGESP e comunicado sua divulgação através 
do DOU de 30/05/18 (às fls. 1529), para que as demais licitantes pudessem apresentar 
suas contrarrazões, cujo prazo encerrou-se em 08/06/18; 

 
k) Não houve apresentação de contrarrazões. 
 

1. Passando à análise do Recurso Administrativo de Atlântica – Construções, 
Comércio e Serviços Eireli:  

 

1.1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO 
 
Após o informe do prazo para registro da intenção de recurso no dia 21/05/2018, a empresa 
ATLÂNTICA – CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, apresentou os 
pressupostos legais para admissibilidade do recurso, tendo portanto sua intenção aceita. O 
recurso foi apresentado no prazo, ou seja até o dia 28/05/2018, conforme prazo divulgado 
no portal CEAGESP e publicado no D.O.U. – Seção 3 pg. 3 de 21/05/2018, sendo 
protocolado na CEAGESP no dia 28/05/2018 e inserido no portal CEAGESP no dia 
29/05/2018.  
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1.2. DO(S) ARGUMENTO(S) DA EMPRESA RECORRENTE 

 

A empresa recorrente apresenta, em suma, as seguintes questões, às fls. 1518 a 1523: 

 

“A-) Atestado Emitido pela Agência Goiana de Regulação  
 
1 – Trata-se do atestado capacidade técnica referente ao terminal rodoviário da cidade de 
Anápolis, maior cidade do interior do estado de Goiás onde V. Sas., julgou que nosso 
atestado atende integralmente todas as especificações do edital, porém considerou ocupação 
igual a um sendo rotatividade igual a ZERO o fator de rotatividade multiplicando apenas pelos 
30 (trinta) dias do mês.  
 
2 – Observa-se que o referido atestado indica o número de embarque correspondente a 
682.271 (seiscentos e oitenta e dois mil duzentos e setenta e um) passageiros por ano, sendo 
possível considerar que mensalmente são embarcados uma média de 56.855 (cinquenta e 
seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco) passageiros e diretamente 1.895 (hum mil, oitocentos 
e noventa e cinco) passageiros.  
 
3 – Considerando de modo conservador que apenas 40% (vinte por cento) desses usuários 
utilizem veículos como locomoção junto ao terminal rodoviário, teríamos uma média de 758 
(setecentos e cinquenta e oito) veículos/dia x 30 (trinta) dias é possível considerar uma média 
de 22.740 (vinte e dois mil setecentos e quarenta) / veículos mês, por si só suficiente para 
habilitação da empresa.  
 
Requer-se que V. Sas., analise o referido atestado utilizando as premissas adotadas acima 
que tem como referência informações já contidas no documento entregue junto ao envelope 
documentação e assim declare nossa empresa habilitada para abertura de envelope de 
preços.  
 
B) Atestado Emitido pela Gerência de Estado de Infraestrutura do Maranhão 
 
1 – Trata-se do estado de capacidade técnica referente ao terminal rodoviário da maior 
cidade do estado do Maranhão onde V. Sas. julgou que nosso atestado não atende as 
especificações necessárias para habilitação pois consta apenas a área do estacionamento de 
6.756 m² (seis mil setecentos e cinquenta e seis). 
 
2 – Considerando que cada vaga ocupa 25 m² (vinte e cinco), é possível concluir o total 270 
(duzentos e setenta) vagas de veículos em estacionamento, utilizando uma rotatividade de 3 
(três) vezes, conclui-se 270 x 3 x 30 = 24.300 veículos/mês, por si só suficiente para 
habilitação da empresa.  
 
3 – É possível ainda, realizando uma breve diligencia junto ao portal GoogleMaps verificar a 
quantidade de vagas existentes no referido terminal rodoviário, conforme imagens abaixo. 
(...) 
 
4 – Registra-se que vossa V. Sas., esclareceu formalmente que realizaria diligência quando 
necessária a comprovação da quantidade de vagas existentes nos atestados das licitantes.  
(...) 
(...) 
(...) 
(...) 
 
Requer-se que V. Sas., analise o referido atestado utilizando as premissas adotadas acima 
que tem como referência informações já contidas no documento entregue junto a envelope 
documentação e diligência junto ao portal Google Maps e assim declare nossa empresa 
habilitada para abertura do envelope de preços.  
 



 

 

 

 

4/25 

C-) Atestado Emitido pela Prefeitura Municipal de Rio Claro – SP.  
 
1 – Trata-se do atestado de capacidade técnica do terminal rodoviário de Rio Claro, cidade 
localizada no estado de São Paulo, onde consta no atestado fluxo de veículos de 172.525 
(cento e setenta e dois mil, quinhentos e vinte e cinco) durante o período do contrato 
correspondente a 5 (cinco) anos.  
 
2 – Pode-se concluir utilizando as informações do referido atestado que a média mensal do 
fluxo de veículos é igual a 2.875 veículos/mês.  
 
Requer-se que V. Sas., análise o referido atestado utilizando as premissas adotadas acima 
que tem como referência informações já contidas no documento entregue junto a envelope 
documentação e assim considere o referido atestado para fins de somatório com os demais.  
Mediante o exposto acima, é possível concluir que nossa empresa possui toda capacidade 
técnica requerida para administração e exploração dos estacionamentos da CEAGESP, 
superando a quantidade de veículos exigida no edital de licitações, levando em conta do fluxo 
de veículos, inclusive com picos de demanda em datas comemorativas, tais como Páscoa, 
Natal, feriados prolongados e períodos de férias entre outras de modo semelhante como 
ocorre na CEAGESP.  
Por fim, requeremos que Vossa Senhoria, declare nossa empresa como habilitada no 
certame. 
Sendo negativo o juízo de retratação dessa Comissão, solicitamos que seja ele encaminhado 
à Presidência da CEAGESP para fins de apreciação e reforma, conforme requerido.” 

 

 

1.3. Da análise do recurso apresentado pela empresa ATLÂNTICA – 
CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI: 
 

a) O solicitado no Edital em questão era: 

“9.1.3. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

9.1.3.1) Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado em nome da licitante, que atenda os seguintes requisitos, podendo ser cumulativo: 
 
9.1.3.1.1) comprovando a aptidão para a prestação de serviços pertinentes e compatíveis em 
características e quantidades e prazos com o objeto deste edital, tendo como parâmetro a 
administração e exploração de estacionamento de no mínimo 20.000 vagas/mês (vinte mil vagas).” 

 
b) Para atender este requisito, o atestado tinha que trazer esta informação: se a 

empresa operou estacionamento de no mínimo 20.000 vagas/mês. 
  

c) Este assunto foi motivo de diversos pedidos de esclarecimentos, e, todos foram 
respondidos, esclarecendo como seria realizada esta constatação: 
  
c.1. No esclarecimento 3, perguntas 19 e 20, de 27/11/17, autuado às fls. 697: 

 
“19.Pergunta: “Com relação a pergunta anterior, é correto afirmar que a solicitação de 20.000 
vagas/mês trata-se da rotatividade de veículos que totalizem 20.000 veículos mensais?” 

 
Resposta: Sim. 

 
               20.Pergunta: “A comprovação de 20.000 veículos/mês poderá ser evidenciada por atestado que 

indique por exemplo 500 vagas + declaração do agente emissor do atestado que informe uma 
rotatividade correspondente aos 20.000 veículos/mês. (500 vagas com rotatividade de 1,5 vezes = 
750 carros dia X 30 dias = 22.500 vagas/mês)” 
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Resposta: Sim. Poderá, ainda, ser feito diligência.” 
 

c.2. No esclarecimento 6, Pergunta 2, de 27/11/18, autuada às fls. 702:  
 
                      “2. Nos ESCLARECIMENTOS divulgados pela CEGEASP, é quantificado 

aproximadamente 47.400 veículos/mês que utilizam os estacionamentos. 
Pergunta: Qual o tempo médio de permanência de cada veículo? Os veículos mensalistas 
estão inclusos neste quantitativo? Qual o número estimado de mensalistas cadastrados e qual o 
valor da mensalidade? 

Resposta: Corrigindo a estimativa é de 42.780 veículos/mês, correspondentes a 1426 
vagas. 

Não temos o tempo médio de permanência de cada veículo.  Todos os cálculos foram 
realizados considerando a utilização de no mínimo uma hora diária, por veículo.” 

c.3. No esclarecimento nº 7, de 27/11/17, autuado às fls. 703: 

                     “Questiona-se: 
                         O edital prevê, conforme Termo de Referência, a administração de 1.426 vagas de carros e 350 

vagas de motos. A exigência de qualificação técnica através de atestado que comprovem a 
administração de 20.000 vagas por mês será feita com base na multiplicação do número total de 
vagas pela quantidade de vezes que elas são ocupadas em um mês? Tal entendimento está 
correto? 

 
                               Resposta: Sim. 
 
                       Dessa forma, serão aceitos atestados que comprovem a administração diária de vagas de 

estacionamento, que posteriormente serão multiplicados pela quantidade de dias em operação 
para chegar a uma estimativa mensal? 

 
                            Resposta: Sim.” 

 
d) Para a análise dos atestados apresentados, foi utilizado a expertise da área técnica, 

que também é a área demandante deste certame. Na primeira análise dos atestados 
apresentados, foi considerado como atendendo ao item 9.1.3. do edital somente um 
atestado de 305 vagas que multiplicado por 30 dias correspondia a 9150 
veículos/mês. Os demais atestados apresentados, um especificava a execução da 
atividade em 6.756m², não sendo possível quantificar o número de vagas; outro em 
fluxo total de 172.525 veículos, não sendo possível quantificar o número de vagas, e 
se, se tratava de estacionamento; outro, o objeto do contrato não era o mesmo 
objeto deste certame. Concluindo, os atestados não cumpriam à exigência do edital. 
Esta análise encontra-se autuada às fls. 1276, do referido processo administrativo; 
 

e) Quando oferecida a oportunidade de prazo para saneamento, conforme já relatado 
anteriormente, foram apresentadas justificativas, considerando cálculos subjetivos 
das áreas apresentadas nos atestados, que novamente remetidos à área técnica, 
não foram aceitos (fls. 1461 e 1462); 
 

f) Daí a razão da empresa ter sido inabilitada com relação à Capacidade Técnica, item 
9.1.3. do edital. 

 
 
1.4. DA DECISÃO 

 
Portanto, os argumentos apresentados pelo impugnante são insuficientes para alterar a 
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decisão de inabilitação comunicada em sessão de 18/05/18, pelas razões acima 
apresentadas. 
 
2. Passando à análise do Recurso Administrativo de M2AD Serviços e Soluções 
Tecnológicas Ltda. – ME:  

 
2.1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO 

 
Após o informe do prazo para registro da intenção de recurso no dia 21/05/2018, a empresa 
M2AD SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. - ME, apresentou os 
pressupostos legais para admissibilidade do recurso, tendo portanto sua intenção aceita. O 
recurso foi apresentado no prazo, ou seja até o dia 28/05/2018, conforme prazo divulgado 
no portal CEAGESP e publicado no D.O.U. – Seção 3 pg. 3 de 21/05/2018, sendo 
protocolado na CEAGESP no dia 28/05/2018 e inserido no portal CEAGESP no dia 
29/05/2018. As demais empresas, por sua vez, não apresentaram suas contrarrazões. 
 
 
2.2. DO(S) ARGUMENTO(S) DA EMPRESA RECORRENTE 

A empresa recorrente apresenta, em suma, as seguintes questões, às fls. 1490 a1501: 

 
“A Comissão Julgadora deixou de considerar relevantes aspectos da documentação 
apresentada, que comprovam inquestionavelmente o pleno atendimento às exigências para a 
execução dos serviços pela recorrente. 
 
Embora a recorrente tenha se esforçado para demonstrar que sua documentação 
apresentada atende aos requisitos do edital, a Comissão Julgadora decidiu inabilitá-la, sem 
ao menos esboçar qualquer justificativa razoável em relação ao esclarecimentos que foram 
prestados na fase de saneamento (subitem 11.3.1., b.1 do Edital). Ou seja, carece de 
motivação a decisão que inabilitou a recorrente, como se verá adiante. 
 
Ausência de Motivação do Julgamento 
 
Após a análise dos documentos de habilitação das licitantes, a Comissão Julgadora se 
manifestou pela inabilitação de todas as participantes, inclusive a recorrente, tendo concedido 
o prazo de 8 (oito) dias úteis para o saneamento de todas as divergências supostamente 
identificadas, como se verifica na Ata de Sessão de Julgamento do dia 16/04/2018. 
 
Foi assim que, em 27/04/2018, a recorrente prestou os devidos esclarecimentos, por meio do 
recurso de saneamento, objetivando sanar as referidas divergências apontadas pela 
Comissão Julgadora, que indevidamente serviram de base para sua inabilitação no certame. 
 
Em síntese, naquela oportunidade a recorrente demonstrou o pleno atendimento aos subitens 
9.1.3., 9.1.4. e 9.1.4.3. a.2 do Edital, que tratam das exigências relativas à qualificação 
econômico-financeira e qualificação técnica. 
 
Ocorre que, surpreendentemente, após análise desse recurso, a Comissão Julgadora decidiu 
manter o mesmo entendimento em relação à inabilitação da recorrente (Ata de Sessão de 
julgamento do dia 18/05/2018). 
 
E mais: fê-lo sem ao menos expor a motivação do ato administrativo decisório. 
 
Sem adentrar ao mérito, das alegações expostas pela recorrente simplesmente aduziu que “a 
empresa não cumpre ao exigido no Edital’. 
(...) 
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Ora, para julgar improcedente o recurso de saneamento que foi interposto pela recorrente, 
deveria ter a Comissão Julgadora, de forma expressa, apresentado as justificativas 
minimamente necessárias para legitimar a decisão administrativa de inabilitação.   
 
Ao invés disso, frisa-se, simplesmente declarou que, dispensando a motivação, “a empresa 
não cumpre ao exigido no Edital”. Ponto. 
 
Deve-se enfatizar: num momento em que o país busca se reencaminhar à linha de 
regularidade administrativa, nada há, até aqui, no processo licitatório, que possa se 
converter em justificativa às questões que foram levantadas no recurso de saneamento 
outrora interposto pela recorrente, ou seja, o ato decisório simplesmente dispensou 
motivação. 
 
Não é demasiado lembrar, ainda, que a ausência de motivação do ato administrativo, em 
sede de recurso, compromete sobremaneira o direito constitucional da recorrente ao exercício 
do contraditório e da ampla defesa, já que tal ausência claramente a dificulta e/ou a impede 
de se manifestar nos autos do presente processo administrativo. 
 
Diante o exposto, carece de motivação a inabilitação da recorrente, devendo, portanto, ser 
revisto o ato decisório exarado na Ata de Sessão de Julgamento do dia 18/05/2018. 
 
4. Atendimento pela Recorrente ao Edital 
 
4.1. Subitem 9.1.3. do Edital 
(...)  
Para o entendimento desse subitem, a recorrente apresentou atestado técnico fornecido pela 
Prefeitura de Barra Mansa, comprovando a exploração de estacionamento que comportava 
820 vagas por dia, resultando no total de 24.600 vagas/mês (820 vagas x 30 dias). 
 
Nota-se, enquanto o edital exige a comprovação de no mínimo 20.000 vagas/mês, a 
recorrente atestou a execução de quantitativos ainda superiores aos exigidos, no total de 
24.600 vagas/mês. 
 
Além disso, como prova cabal de sua capacidade técnica, a recorrente apresentou acervo 
técnico do engenheiro Jaime Luiz D’ Almeida, na figura de responsável técnico, comprovando 
a execução de atividades e serviços que guardam, inegavelmente, relação com o objeto do 
certame, seja em razão da similaridade ou compatibilidade dos serviços. Vejamos: 

 Certidão de Acervo Técnico nº 0165/98 (Niteroi/RJ) 
Estacionamento de 2.659 vagas/dia, resultando no total de 79.770 vagas/mês. 

 Certidão de Acervo Técnico (Juiz de Fora/MG) 
Estacionamento de 1.525 vagas/dia, resultando no total de 45.750 vagas/mês. 

 Certidão de Acervo Técnico (Petrópolis/RJ) 
Estacionamento de 479 vagas/dia, resultando no total de 14.370 vagas/mês. 

 
Note-se, a comprovação de execução dos serviços acima apresenta dimensões muito 
superiores às exigidas no Edital. 
 
Nesse sentido, não restam dúvidas de que a recorrente detém expertise necessária e, pode-
se dizer, muito além daquela exigida para a execução do objeto licitado. 
 
Portanto, os atestados apresentados pela recorrente demonstram perfeitamente a execução 
de serviços ou atividades totalmente compatíveis com o objeto licitado, em quantitativos bem 
superiores aos exigidos, sendo evidência suficiente à comprovação de sua capacidade 
técnica. 
 
Em suma, o conteúdo dos atestados técnicos apresentados pela recorrente satisfaz 
integralmente às exigências previstas no Edital, razão pela qual a empresa M2AD SERVIÇOS 
E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA – ME deve ser considerada habilitada a participar do 
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certame. 
 
4.2. Subitens 9.1.4.3. e 9.1.4.3.a.2 do Edital 
 
Os subitens acima dispõem que: 
(...) 
 
Segundo consta da Ata de Sessão de Julgamento do dia 18/05/2018, a recorrente não teria 
atendido às exigências contidas nos subitens mencionados acima.  
 
Entretanto, o enquadramento utilizado pela Comissão Julgadora está completamente 
equivocado, tendo em vista que a recorrente está sujeita ao regime diferenciado disposto na 
Lei Complementar nº 123/2006, por tratar-se de microempresa. 
 
Portanto, não procede a inabilitação da recorrente por supostamente não ter atendido à 
exigência contida no subitem 9.1.4.3.a.2, uma vez que a exigência a ela aplicável está 
descrita no subitem 9.1.4.3.a.3., o qual dispõe o seguinte:  
(...) 
No que tange à essa exigência, a recorrente apresentou o balancete patrimonial com 
demonstrações contábeis devidamente certificados por profissional especializado (contador), 
consoante se verifica de seus documentos de habilitação. 
 
Frisa-se, a recorrente enquadra-se no conceito de microempresa, cabendo a ela o tratamento 
diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123/2006, a qual objetiva principalmente a 
manutenção e crescimento das atividades empresariais desse tipo de sociedade.  
 
Nesse sentido, a habilitação e, posteriormente, futura contratação de uma microempresa, 
além de incentivar o seu desenvolvimento, poderá representar o alcance dos melhores 
resultados, tanto na prestação do serviço público como no fomento de economia e empregos 
no local de prestação de serviços. 
 
O Chefe do Poder Executivo, percebendo a importância das microempresas, promulgou 
inúmeras normas dando-lhes incentivos, uma delas é o Decreto n° 8.538/15, que isenta as 
microempresas e empresas de pequeno porte de apresentarem o balanço patrimonial, 
ou termo de abertura em licitações.  
 
O artigo 3° do referido decreto preceitua que: 
 
“Art. 3° Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para 
a locação de materiais, não será exigido da microempresa ou da empresa de pequeno porte 
a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social.” 
 
Importa registrar que tratamento diferenciado para as ME/EPP surgiu com a edição da Lei 
9.317/96, que posteriormente foi revogada pala Lei Complementar n° 126/06. 
 
A questão, inclusive, já chegou a ser levada ao judiciário, que retificou o mesmo 
entendimento, no sentido que as ME/EPP estariam dispensadas de apresentar o balanço 
patrimonial de demonstrativos contábeis, conforme transcrição a seguir: 
 
“MANDADO DE SERGURANÇA – Licitação – Modalidade de Concorrência – Impetrante que 
foi inabilitada, por não cumprir determinação do edital próprio, relativo à apresentação de 
balanço patrimonial e demonstrativo contábil do último exercício social – ilegalidade – 
Impetrante que é microempresa, optante do ‘SIMPLES’ que, a teor do disposto na Lei 
9.317/96, dispensa a obrigatoriedade de apresentação de balanço patrimonial e 
demonstrativos contábeis – Ordem concedida.” (Apelação Cível n° 0052681-
11.2004.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público, Des. Antônio Carlos Malheiros, j. Em março 
de 2008) 
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“MANDADO DE SERGURANÇA – Licitação – Renovação de cadastro para viabilizar 
participação em procedimentos licitatórios – Admissibilidade – Empresa de pequeno porte – 
Dispensada legalmente da representação do balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis - Lei n° 9.317/96 (regime tributário de confirmada – Recurso não provido” 
(Apelação Cível n° 275.812-5/6-00; 4ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça de 
São Paulo; Des. José Soares Lima, j. Em maio de 2008). 
 
“MANDADO DE SEGURANÇA – Licitação – Exigência de apresentação de balanço 
patrimonial para comprovação da qualificação econômica - financeira - Microempresa – 
Escrituração simplificada por meio de Livro Diário – Inexigibilidade de apresentação do 
balanço – Sentença concessiva da segurança mantida – Recursos não providos – 
Permitido à microempresa a escrituração por meio de processo simplificado, com utilização 
de Livro Diário, registrado na Junta Comercial, torna-se dispensável a apresentação de 
balanço patrimonial, aya confecção traria despesas extraordinárias à microempresa, podendo 
impossibilitar sua participação na licitação. “ (TJ-SP – APL: 3065175900 SP, Relator: Luis 
Ganzerla, Data de Julgamento: 26/01/2009, 11ª Câmara de Direito Público, Data de 
Publicação: 26/02/2009) 
 
Com efeito, muito embora a recorrente tenha cumprido com a respectiva exigência, 
apresentando a documentação exigida no subitem 9.1.4.3.a.3, a mesma estava, por força da 
lei, desobrigada a tal cumprimento.  
 
Cabe aqui ainda o seguinte registro: não há na legislação pátria o prazo específico para o 
fechamento de balanço. O único entendimento existente se extrai do artigo 1.078. do Código 
Civil¹, o qual dispõe que os sócios da empresa deverão deliberar sobre o balanço patrimonial 
nos quatro meses seguintes ao término do exercício social.  
 
Nesse sentido, considerando que a recorrente foi constituída há apenas 1 (um) ano (havendo 
apenas o ano de 2017 como período da apuração e exercício social), as suas demonstrações 
contábeis poderiam ser exigíveis apenas a partir de 30 de abril de 2018. 
 
Por derradeiro, também merece destaque o fato de a recorrente ser detentora de patrimônio 
líquido muito superior ao exigido nesse certame, o que certamente traz maior segurança à 
CEAGESP, no sentido de que o contrato será celebrado com empresa que detém boa saúde 
financeira.  
 
Nota-se, o valor comprovado de patrimônio líquido, na quantia de R$2.511.500,00 (dois 
milhões, quinhentos e onze mil, quinhentos reais), é mais que suficiente para atestar que a 
recorrente detém capacidade financeira para contratar com a CEAGESP. 
 
Cabe destacar que a finalidade da referida exigência é justamente essa, garantir a 
Administração Pública que a licitante possui capacidade financeira para assumir os 
compromissos advindos do futuro contrato. Ou seja, trata-se aqui de dar segurança à 
satisfação do interesse público primário – garantindo o adimplemento do contrato! 
 
Nesse sentido, dispõe o inciso I do art. 31 da Lei 8.666/93: 
 
“I – balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis a 
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 por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 
proposta;”  
 
Da mesma forma, se apresenta o 2° desse mesmo dispositivo:  
 
“2° A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, 
poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo 
ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no 1° do art. 56 desta Lei, 
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como dado objetivo de comprovação da qualificação econômica-financeira dos licitantes e 
para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.” 
 
Assim, por todas as razões aqui expostas, a recorrente requer seja reconsiderada a decisão 
relativa à fase de habilitação, para julgar a M2AD SERVIÇOS E SOLUÇÕES 
TECNOLOGICAS LTDA – ME habilitada a participar do certame.  
 
Requer ainda que, na absurda hipótese de não serem escolhidas as razões deste recurso, 
que o presente seja remetido à autoridade superior para o respectivo provimento, devendo o 
julgamento, que vier a decidir sobre a presente medida, dispor detalhadamente dos motivos 
que resultarão no ato decisório final.” 
 
 

2.3. Da análise do recurso apresentado pela empresa M2AD SERVIÇOS E SOLUÇÕES 

TECNOLOGICAS LTDA – ME: 
 
A análise deste Recurso será dividido em dois tópicos, um sobre a Capacidade Econômico-
Financeira e outro sobre a Capacidade Técnica: 
 

1) Capacidade Econômico-Financeira: 
 

a) A documentação foi encaminhada ao Departamento Financeiro da Cia., vez que a 
Comissão não tem competência para tal análise. Às fls. 1270 do referido Processo, foi 
constatado pela referida área que: “não foi possível realizar a análise do Balanço Patrimonial, 
encerrado em 30/11/2017, autuado à fl. 1127, por não atender aos itens 9.1.4.3. e 9.1.4.3.a.2. do edital”. 

 
O item 9.1.4.3 do edital, a seguir: 
 

“9.1.4.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 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; 

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

 
a.1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia registrada ou 
autenticada na Junta Comercial; 
 
a.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do livro Diário, 
inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou 
 
a.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006: 

 
a.3.1.) por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou autenticada na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou 

 
a.3.2.) por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 
a.4) sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente 
registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 
a.5) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou 
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

 
b) O Balanço Patrimonial também poderá ser disponibilizado via Escrituração Contábil Digital – 
ECD, desde que comprovada a transmissão desta à Receita Federal do Brasil, por meio da 
apresentação do Termo de Autenticação (recibo gerado pelo Sistema Público de Escrituração 



 

 

 

 

11/25 

Digital - SPED) 
 

c) Será aceita também a apresentação de balanços e demais demonstrações contábeis 
intermediárias, referentes ao exercício em curso (2016), na forma da Lei, devidamente assinados 
pelo representante legal e pelo Contador responsável, e registrados na Junta Comercial. 

 
d) Em se tratando de ME ou EPP, e havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 
a licitante será declarada vencedora do procedimento licitatório, nos termos do §1º, do art. 43, da Lei 
Complementar nº 123/2006. 

 
d.1) Nessa hipótese, o(a) Presidente(a) dará ciência às demais licitantes dessa decisão e intimará 
a licitante declarada vencedora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento da declaração citada neste subitem, prorrogável por igual período, a 
critério da Administração Pública, promover a devida regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 
  
d.2) A não regularização da documentação, no prazo e condições disciplinadas neste subitem, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das as normas de direito penal 
contidas nos arts. 89 a 99 da Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 10.520/02, sendo facultado à 
Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar o 
procedimento licitatório.” 

 
b) O balanço da empresa em questão, resumia-se à folha 1127 dos autos, uma 

cópia autenticada, assinada pelo administrador e contador, encerrado em 
30/11/2017. Donde se extrai que a licitante não atendeu ao item 9.1.4.3.a.2., não 
tinha fotocópia do livro diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente ou, vez que a recorrente 
alega ter sido constituída no exercício de 2017, deveria atender ao item 
9.1.4.3.a.4., o que não o fêz; 
 

c) Em que pese o argumento que a empresa estaria desobrigada de apresentar 
balanço, entendimento que se extrai do Decreto 8.538/15, este entendimento não 
é válido, vez que se refere a fornecimento de bens para pronta entrega ou para 
locação de materiais, que não é o caso em questão. Aqui, trata-se de permissão 
remunerada de uso, onde o contratado assume compromisso mensal de 
despesa, de no mínimo, R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 

 
d) Quando oferecida a oportunidade de apresentar a documentação conforme 

solicitado em edital, através de saneamento, a licitante entregou a documentação 
de saneamento, autuada às fls. 1407 a 1414, que encaminhada à área financeira, 
com a seguinte análise efetuada por esta área: 

 
d.1. às folhas 1458, “Não foi possível realizar a  análise, pois não encaminharam as 
demonstrações contábeis. Conforme documento de saneamento apresentado às fls. 1410, a 
licitante não fica isenta de apresentar as demonstrações contábeis, pelos seguintes motivos: 1) o 
edital exige a apresentação do Balanço e demonstrações contábeis, conforme item 9.1.4.3. e 
subitens; e. 2) O artigo 3º do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, dispõe sobre 
fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais; e, em nosso caso seria 
locação de espaço.” 

 
f) Em seu recurso registra que “não procede a inabilitação da recorrente por supostamente não ter 
atendido à exigência contida no subitem 9.1.4.3.a.2, uma vez que a exigência a ela aplicável está 
descrita no subitem 9.1.4.3.a.3.” 

 
A exigência contida no 9.1.4.3.a.3. é  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art89
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art99
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“a.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006: 

 
a.3.1.) por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou 
autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 
equivalente; ou 

 
a.3.2.) por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente 
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;” 

     
 No entanto, a licitante não atendeu nem ao item “a.3.1.” e nem ao “a.3.2.” 
  

2) Capacidade técnica: 
 

a) O único atestado que se referia ao objeto, que era de 820 vagas, estava sem 
assinatura, e foi recusado pela área técnica (fls. 1276); os demais atestados, 
também, recusados pela área técnica, ou por falar em área explorada em m², 
impossibilitando, objetivamente, constatar a quantidade de vagas exploradas, ou não 
pertenciam à licitante (fls. 1277 e 1278). 

b) Como já colocado em ata anterior, não foram aceitos os atestados onde a licitante se 
valeu de capacidade de outrem; 

c)  ou não se podia auferir o número de vagas objetivamente; 
d) A verificação dos atestados era quanto à quantidade de número de vagas; 
e) Quando oferecida a oportunidade, através do saneamento, para corrigir tais 

apontamentos, a licitante apresentou suas justificativas (fls. 1407 a 1414), a área 
técnica recusou tais justificativas, pois não traziam de maneira clara a quantidade de 
vagas exploradas, ou, continuavam sendo de terceiros, relatório autuado às fls. 1462 
a 1464. 

 
2.4. DA DECISÃO 

 
Portanto, os argumentos apresentados pelo impugnante são insuficientes para alterar a 
decisão de inabilitação comunicada em sessão de 18/05/18, pelas razões acima 
apresentadas. 
 
 
3. Passando à análise do Recurso Administrativo de PARKING OPERADORA DE 
ESTACIONAMENTO LTDA. – ME: 

 
3.1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO 

 

Após o informe do prazo para registro da intenção de recurso no dia 21/05/2018, a empresa 
PARKING OPERADORA DE ESTACIONAMENTO LTDA. – ME, apresentou os 
pressupostos legais para admissibilidade do recurso, tendo portanto sua intenção aceita. O 
recurso foi apresentado no prazo, ou seja até o dia 28/05/2018, conforme prazo divulgado 
no portal CEAGESP e publicado no D.O.U. – Seção 3 pg. 3 de 21/05/2018, sendo 
protocolado na CEAGESP no dia 28/05/2018 e inserido no portal CEAGESP no dia 
29/05/2018. A falta de assinatura da empresa no recurso é mera irregularidade e sua 
ausência não tem o condão de maculá-lo ou desqualificá-lo, haja vista que nenhum prejuízo 
foi causado. As demais empresas, por sua vez, não apresentaram suas contrarrazões. 
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3.2. DO(S) ARGUMENTO(S) DA EMPRESA RECORRENTE 

 

A empresa recorrente apresenta, em suma, as seguintes questões, às folhas 1510 a 1517: 

 

“7.1. Não atendimento do item 9.1.4 – Qualificação Econômico-Financeira, subitens 9.1.4.1 e 
9.4.3. Não foi entregue balanço Patrimonial referente ao Exercício de 2016;  
 
7.2. O atestado relacionado abaixo não atende quanto à formalidade do item 9.1.3 do Edital. 
Todavia os demais atestados atendem quanto ao quantitativo necessário de comprovação do 
item 9.1.3 do Edital.  
 
O fato é que não somente esta empresa estava sendo inabilitada como todas, já que este 
órgão entendeu que nenhuma das empresas atenderia os requisitos do edital. Porém, devido 
a urgência do caso em realizar a presente contratação e em conjunto com o Departamento 
Jurídico – DEJUR, este órgão entendeu que haveria possibilidade de ‘saneamento’ da 
documentação apresentada, concedendo o prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar a partir da 
data de publicação do extrato da Ata no Diário Oficial da União, para que as licitantes, acima 
relacionadas, com problemas de documentação possam sanar suas pendências documentais 
e se tornarem habilitadas para a fase seguinte – abertura do Envelope ‘B’.  
 
Em 17/04/2018 fora publicada em Diário Oficial da União que o saneamento dos documentos 
que geraram a inabilitação desta licitante em conjunto com todas as demais seria até 
27/04/2018. 
 
Em 18/05/2018 foram entregues os demonstrativos financeiros e as declarações.  
 
Em 16/05/2018 foi publicado em site próprio a reabertura da sessão pública para o dia 
18/05/2018 às 09:30 visando julgamento final do ‘saneamento’ da documentação, ora 
relacionada, para que houvesse continuidade do procedimento licitatório e fechamento dos 
trabalhos.  
 
Em 18/05/2018 a sessão fora reabertura e esta empresa novamente inabilitada pela alegação 
de que:  
 
1.5 SISTEMA PARKING AVANÇADO ESTACIONAMENTO LTDA – ME:  
 

a) Quanto à documentação relativa à Habilitação Jurídica (item 9.1.1 do edital), a 
empresa cumpre ao exigido no Edital.  

b) Quanto à documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista (item 9.1.2. do 
edital): a empresa atende aos requisitos do Edital.  

c) Quanto à documentação relativa à Qualificação Técnica (item 9.1.3 do edital) a 
empresa cumpre ao exigido no Edital.  

d) Quanto à documentação Econômico-Financeira (item 9.1.4 do edital) a empresa não 
cumpre ao exigido no edital.  

 
        Restando, inabilitá-la pelo não atendimento do item 9.1.4 – Qualificação Econômica 

Financeira, subitens 9.1.4.1.a  e  9.1.4.3. Não foi entregue Balanço Patrimonial referente ao 
Exercício de 2016. E no prazo de saneamento não apresentou na forma da Lei. 
 
Em 21/04 fora publicada a presente decisão dando como ‘fracassado’ o certame, 
possibilitando a interposição de recurso no prazo de 05 dias úteis em conformidade com 
subitem 16.3 do edital em epígrafe § 1° do Art. 59, da lei n° fatos e fundamentos a seguir.  
 
II- Do Direito  
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Preliminarmente, como já é de conhecimento desta comissão esta empresa apresentou a 
declaração de Micro Empresa optante Pelo Simples Nacional em 09/02/2018, sendo que o 
presente ato fora consignado em ata como explanado na narrativa dos fatos.  
 
O edital prevê: 
                        9.1.4.1. Balanço e demonstrações contábeis referentes ao último exercício 
social, que demonstrem resultados iguais ou superiores a 1 (um) para os índices de Liquidez 
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG):  
 
 
                         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  
 
9.1.4.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 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;  
 
         a.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 
14 de dezembro de 2006: 
 
        a.3.1.) por fotocópia (do balanço e demonstrações Contábeis devidamente registrados 
ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 
equivalente; ou 
 
        a.3.2.) por fotocópia (do balanço e demonstrações Contábeis devidamente registrados 
ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
 
 
A Lei 123/2006, intitula Estatuto Nacional d Microempresa e da Empresa da Pequeno Porte 
não reproduziu dispõe em seu artigo 27: 
 
II. 1 – Quanto ao exigido na forma da lei:  
 
Art. 27.  As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional 
poderão, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os registros e controles das 
operações realizadas, conforme regulamentação do Comitê Gestor. 
 
A resolução CFC N.° 1.418 aprovou a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte que em seu item 26 estabeleceu que: 
 
26. A entidade deve elaborar o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as 
Notas Explicativas ao final de cada exercício social. Quando houver necessidade, a entidade 
deve elaborá-los em períodos intermediários. (grifado em negrito por nós). 
 
Nessa Tela, não podemos deixar de citar o Decreto 8.538/2015 que regulamenta o 
tratamento diferenciado às pequenas empresas no âmbito da administração pública federal. 
O artigo 3° do referido diploma legal reza que:  
 
Art. 3° Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para 
a locação de materiais, não será exigida na microempresa ou da empresa de pequeno porte 
a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social.  
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Diante do dispositivo legal, podemos dizer que há uma exceção que dispensa às pequenas 
empresas na apresentação do balanço, que é nas licitações realizadas pela Administração 
Pública Federal cujo objeto seja para “fornecimento de bens para pronta entrega ou 
para a locação de materiais.” 
 
Inclusive o Poder judiciário já se manifestou no sentido da ilegalidade de exigir balanço 
patrimonial das pequenas empresas nas licitações públicas:  
 
‘MANDADO DE SEGURANÇA – Licitação – Modalidade de Concorrência – Impetrante que foi 
inabilitada por não cumprir determinação do edital próprio, relativa à apresentação do balanço 
patrimonial e demonstrativo contábil do último exercício social – Ilegalidade – Impetrante que é 
microempresa optante do ‘SIMPLES’ que a teor do disposto na Lei 9.317/96 dispensa a 
obrigatoriedade de apresentação de balanço patrimonial e demonstrativos contábeis – Ordem 
concedida’ (ap. n° 389.181.5/1, São Paulo, rei. DES. ANTÔNIO C. MALHEIROS, j. 18.03.2008). 
 
‘MANDADO DE SEGURANÇA – Licitação – Renovação de cadastro para viabilizar a participação 
em procedimentos licitatórios – Admissibilidade – Empresa de pequeno porte – Dispensa 
legalmente da representação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis – Lei n° 
9.317/96 (regime tributário de micros e pequenas empresas) e artigo 179, da CF. – Ordem 
confirmada -  Recurso não provido’ (Apelação n° 275.812.5/6-00, Campinas, rei. DES. SOARES 
LIMA, j. 15.05.2008) 
 
MANDADO DE SEGURANÇA – Licitação – Exigência da apresentação de balanço patrimonial 
para comprovação da qualificação econômico-financeira – Microempresa – Escrituração 
simplificada por meio de Livro Diário – Inexigibilidade de apresentação do balanço – Sentença 
concessiva da segurança mantida – Recursos não providos – Permitido à microempresa a 
escrituração por meio de processo simplificado, com utilização de Livro Diário, registrado na 
Junta Comercial, torna – se dispensável a apresentação de balanço patrimonial, aya confecção 
traria despesas extraordinários à microempresa, podendo impossibilitar sua participação na 
licitação (Relator(a): Luis Ganzerla, Julgamento: 26/01/2009, Órgão Julgador: 11ª Câmara de 
Direito Público Publicação: 26/02/2009) 

 
Nesta linha de raciocínio torna-se evidente que a obrigatoriedade da exigência de entrega de 
Balanço Patrimonial para Microempresas já seria fato suficiente para invalidar a inabilitação 
desta empresa no Pregão em apígrafe. 
 
De qualquer forma, seguindo o raciocínio da douta comissão de licitação no tocante a 
inabilitação desta empresa, cabe relembrar a argumentação aduzida: 
 
Restando, inabilitá-la pelo não atendimento o item 9.1.4 – Qualificação Econômica 
Financeira, subitens 9.1.4.1.a e 9.1.4.3 Não foi entregue Balanço Patrimonial referente ao 
Exercício de 2016. E no prazo de saneamento não apresentou na forma da Lei.  
 
Ora, na forma da lei a empresa não seria obrigada a apresentar o Balanço Patrimonial, porém 
em caso de optar por apresentar compreende-se exercício anterior da seguinte maneira:^ 
 
II. 2 – Exercício Social  
 
O art. 1.078,I, do Código Civil indica que ela deve ser realizada ao menos uma vez por ano, 
nos quatro meses seguintes ao término do exercício social para, dentre outras coisas, 
‘deliberar sobre o balanço patrimonial’. 
 
Para as empresas obrigadas e emitir o ECD, que não é o caso desta empresa, a Escrituração 
Contábil Digital-ECD deveria ser transmitida, incialmente a referida IN-RFB n° 1.420/13 
definia o prazo em até ‘o último dia útil do mês de junho’. Todavia, ela foi alterada pela 
Instrução Normativa n° 1.594/15 que passou a estabelecer como prazo para envio ‘até o 
último dia útil do mês de maio do ano seguinte’.  
 
Desta forma, compreende-se que o a apresentação de Balanço deve ser a do ano de 2017, 
conforme realizado por esta empresa, uma vez que o prazo finda-se em Abril e a exigência 
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do Balanço de 2016, não considerando o exercício 2017 por esta comissão, já se torna 
infundada.  
 
II. 3 – Quanto a obrigatoriedade na Junta Comercial  
 
O SICAF exige que o Balanço Patrimonial/ Demonstrações Financeiras devem ser 
registrados na Junta Comercial ou órgão equivalente, como condição necessária para 
atender exigência da Habilitação Parcial no SICAF. Em caso de dúvidas quanto à 
fidedignidade da documentação, a microempresa deve apresentar o Livro Diário com o 
lançamento das referidas demonstrações contábeis 
 
2) Alternativamente, poderá ser acatado o Balanço Patrimonial, propriamente dito, desde que 
o mesmo evidencie o registro perante a Junta Comercial ou órgão equivalente, ou, em última 
análise, o Balanço Patrimonial assinado pelo Sócio Administrador em conjunto com o 
Contador responsável, contendo declaração de que o documento encontra-se devidamente 
registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente.  
 
O Balanço encaminhado contém expressa declaração de reconhecimento dos valores, 
exercício de 2017 
 
O Balanço Patrimonial serve unicamente para verificar a capacidade financeira do licitante, 
segundo os resultados encaminhados por esta licitante somente o Patrimônio Líquido da 
empresa já ultrapassada o dobro do máximo exigível em lei, que seria de 10% do valor do 
presente contrato.  
 
Segundo HELY LOPES MEIRELLES, o princípio da eficiência é o que se impõe e todo o 
agente público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento profissional. 
É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser 
desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e 
satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros’, e acrescenta 
que o ‘dever da eficiência corresponde ao dever da boa administração’. (MEIRELLES, 2002). 
 
Para a professora MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, o princípio apresenta-se sob dois 
aspectos, podendo tanto ser considerado em relação a forma de atuação do agente público, 
do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atuações a atribuições, para lograr 
os melhores resultados, como também em relação ao modo racional de se organizar, 
estruturar, disciplinar a administração pública, e também como intuito de alcance de 
resultados na prestação do serviço público’ ... (DI PIETRO, 2002) 
 
O próprio órgão evidenciou a veemente necessidade e urgência de contratação dos serviços 
proveniente do edital em epígrafe, quando relatou nos autos do processo a justificativa de 
que deveria proceder com o ‘saneamento’ da documentação enviada, conforme ata publicada 
em 17/04/2018. 
 
Ora, se há urgência na presente contratação, qual o fator que impede a administração de 
efetivar a contratação dentro dos ditames legais?  
 
Resta claro que não há necessidade de inabilitação desta empresa, que comprovou em todos 
os subitens do edital a sua capacidade de realização dos presentes serviços, devendo ser 
revogada a decisão que a inabilitou.  
 
III – Dos Pedidos 
 
Por todo o exposto, requer o conhecimento do presente recurso e que esta douta comissão 
reconsidere a decisão de inabilitação da recorrente.  
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Caso não seja este o entendimento, requer sejam remetidos os autos à Autoridade Superior, 
requerendo-se que o presente recurso seja CONHECIDO e PROVIDO, a REFORMADO para 
declarar a sua HABILITAÇÃO. 

 
3.3. Da análise do recurso apresentado pela empresa PARKING OPERADORA DE 
ESTACIONAMENTO LTDA. - ME: 
 
A análise deste Recurso restringe-se somente ao não atendimento da Capacidade 
Econômico-Financeira: 
 

1) Capacidade Econômico-Financeira: 
 
a) A documentação é encaminhada ao Departamento Financeiro da Cia., vez que a 
Comissão não tem competência para tal análise. Às fls. 1271 do referido Processo, 
foi constatado pela área: “Não foi possível realizar a análise dos itens 9.1.4.1.1.a. e 
9.1.4.1.b., pois as demonstrações contábeis não foram apresentadas.” 

 
b) Os itens acima correspondem a: 

 
“9.1.4.1.1. As licitantes deverão: 

 
a) Alcançar, para todas as fórmulas, resultados iguais ou superiores a 1 (um), conforme item 
9.1.4.1; ou 
 
a.1) As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em 
memorial de cálculo juntado ao Balanço. 
 
b) Comprovar ter a licitante, no último balanço patrimonial exigível, capital mínimo ou 
patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a 
contratação anual, que corresponde a R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).” 
 

2) A área financeira não pode apurar os índices nem se o licitante alcançava os 10% do 
valor estimado da contratação, porque não foi entregue nenhum documento. 
 

3) Quando oferecida a oportunidade de apresentar a documentação conforme solicitado 
em edital, através de saneamento, a licitante entregou a documentação de 
saneamento, autuada às fls. 1446 a 1454, que encaminhada à área financeira, com a 
seguinte análise efetuada por esta área: 
 

d.1. às folhas 1458, “O Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao exercício 

de 2017, autuado às fls. 1448 a 1451, não atendem aos requisitos estabelecidos no item 9.1.4.3.a. 
e subitens e 9.1.4.3.b. do edital, por não estarem apresentados na forma da lei. 

 
4) “Itens 9.1.4.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 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; 

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

 
a.1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia registrada ou 
autenticada na Junta Comercial; 
 
a.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do livro Diário, 
inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou 
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a.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006: 

 
a.3.1.) por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou autenticada na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou 

 
a.3.2.) por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 
a.4) sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado 
ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
 
a.5) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por 
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 
 
b) O Balanço Patrimonial também poderá ser disponibilizado via Escrituração Contábil Digital – ECD, 
desde que comprovada a transmissão desta à Receita Federal do Brasil, por meio da apresentação do 
Termo de Autenticação (recibo gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED)” 
 

 

5) Conforme Acórdão nº 1999/2014 – TCU – Plenário: 
 

“7.        O art. 1078 do Código Civil estabelece que a assembleia dos sócios deve realizar-se 
ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao do término do exercício social, 
com diversos objetivos, entre eles o de “tomar as contas dos administradores e deliberar 
sobre o balanço patrimonial e de resultado econômico”. 
8. Verifica-se, portanto, que, em até quatro meses (30 de abril), devem estar aprovados 
o balanço patrimonial e os demais demonstrativos contábeis. Como a sessão para abertura 
das propostas ocorreu no dia 20/5/2014, já era exigível nessa data a apresentação dos 
citados documentos referentes ao exercício de 2013. 
9. Alega a representante que a “validade dos balanços” se findaria em 30/6/2014, por 
força da Instrução Normativa da Receita Federal 1.420/2013. 
10. Tal normativo institui a Escrituração Contábil Digital (ECD), que deverá ser 
transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), pelas pessoas jurídicas 
obrigadas a adotá-la. Segundo o art. 3º dessa norma, ficam obrigadas a adotar a ECD as 
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real ou presumido (o que seria o caso da 
representante). O art. 5º da IN estabelece que a ECD será transmitida até o último dia útil do 
mês de junho do ano seguinte ao que se refira a escrituração. 
11. Entende a representante que os dispositivos acima mencionados exigiriam que o 
INSS, em maio de 2014, ainda aceitasse como “válido” o balanço e as demonstrações 
relativas a 2012, uma vez que não teria se encerrado o prazo estabelecido no art. 5º da 
referida norma, que é 30 de junho. 
12. Esse entendimento não merece prosperar. O prazo para aprovação do balanço 
é 30/4/2014, segundo disposto no art. 1078 do Código Civil. Evidentemente, uma 
instrução normativa não tem o condão de alterar esse prazo, disciplinado em lei 
ordinária. O que a IN faz é estabelecer um prazo para transmissão da escrituração 
contábil digital, para os fins operacionais a que ela se destina.”  (grifo nosso) 

 
 

6) Quanto ao princípio da Eficiência, tem-se a comentar sobre os princípios da legalidade e da 
isonomia. Ora, o julgamento deve ser vinculado ao instrumento convocatório e vez que os 
requisitos tenham sido atendidos por um licitante e não por outro, não se pode prejudicar o 
licitante que se empenhou em atender ao requisito e premiar aquele que não atendeu, 
simplesmente, para atender ao princípio da eficiência. Isto seria agir sem isonomia e com 
ilegalidade. 
 

3.4. DA DECISÃO 
Portanto, os argumentos apresentados pelo impugnante são insuficientes para alterar a 
decisão de inabilitação comunicada em sessão de 18/05/18, pelas razões acima 
apresentadas. 
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4. Passando à análise do Recurso Administrativo de SISTEMA PARKING AVANÇADO 
ESTACIONAMENTO LTDA. - ME: 

 
4.1.DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO 

 
Após o informe do prazo para registro da intenção de recurso no dia 21/05/2018, a empresa 
SISTEMA PARKING AVANÇADO ESTACIONAMENTO LTDA. - ME, apresentou os 
pressupostos legais para admissibilidade do recurso, tendo portanto sua intenção aceita. O 
recurso foi apresentado no prazo, ou seja até o dia 28/05/2018, conforme prazo divulgado 
no portal CEAGESP e publicado no D.O.U. – Seção 3 pg. 3 de 21/05/2018, sendo 
protocolado na CEAGESP no dia 28/05/2018 e inserido no portal CEAGESP no dia 
29/05/2018. A falta de assinatura da empresa no recurso é mera irregularidade e sua 
ausência não tem o condão de maculá-lo ou desqualificá-lo, haja vista que nenhum prejuízo 
foi causado. As demais empresas, por sua vez, não apresentaram suas contrarrazões. 

 
4.2. DO(S) ARGUMENTO(S) DA EMPRESA RECORRENTE 

 
A empresa recorrente apresenta, em suma, as seguintes questões, às fls. 1502 a 1509: 
 

“7.1. Não atendimento do item 9.1.4 – Qualificação Econômico-Financeira, subitens 
9.1.4.1 e 9.4.3. Não foi entregue balanço Patrimonial referente ao Exercício de 2016;  
 
7.2. O atestado relacionado abaixo não atende quanto à formalidade do item 9.1.3 do 
Edital. Todavia os demais atestados atendem quanto ao quantitativo necessário de 
comprovação do item 9.1.3 do Edital.  
 
O fato é que não somente esta empresa estava sendo inabilitada como todas, já que este 
órgão entendeu que nenhuma das empresas atenderia os requisitos do edital. Porém, devido 
a urgência do caso em realizar a presente contratação e em conjunto com o Departamento 
Jurídico – DEJUR, este órgão entendeu que haveria possibilidade de ‘saneamento’ da 
documentação apresentada, concedendo o prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar a partir da 
data de publicação do extrato da Ata no Diário Oficial da União, para que as licitantes, acima 
relacionadas, com problemas de documentação possam sanar suas pendências documentais 
e se tornarem habilitadas para a fase seguinte – abertura do Envelope ‘B’.  
 
Em 17/04/2018 fora publicada em Diário Oficial da União que o saneamento dos documentos 
que geraram a inabilitação desta licitante em conjunto com todas as demais seria até 
27/04/2018. 
 
Em 18/05/2018 foram entregues os demonstrativos financeiros e as declarações.  
 
Em 16/05/2018 foi publicado em site próprio a reabertura da sessão pública para o dia 
18/05/2018 às 09:30 visando julgamento final do ‘saneamento’ da documentação, ora 
relacionada, para que houvesse continuidade do procedimento licitatório e fechamento dos 
trabalhos.  
 
Em 18/05/2018 a sessão fora reabertura e esta empresa novamente inabilitada pela alegação 
de que:  
 
1.5 SISTEMA PARKING AVANÇADO ESTACIONAMENTO LTDA – ME:  
 

a) Quanto à documentação relativa à Habilitação Jurídica (item 9.1.1 do edital), a 
empresa cumpre ao exigido no Edital.  
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b) Quanto à documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista (item 9.1.2. do 
edital): a empresa atende aos requisitos do Edital.  

c) Quanto à documentação relativa à Qualificação Técnica (item 9.1.3 do edital) a 
empresa cumpre ao exigido no Edital.  

d) Quanto à documentação Econômico-Financeira (item 9.1.4 do edital) a empresa 
não cumpre ao exigido no edital.  

 
        Restando, inabilitá-la pelo não atendimento do item 9.1.4 – Qualificação Econômica 

Financeira, subitens 9.1.4.1.a  e  9.1.4.3. Não foi entregue Balanço Patrimonial referente ao 
Exercício de 2016. E no prazo de saneamento não apresentou na forma da Lei. 
 
Em 21/04 fora publicada a presente decisão dando como ‘fracassado’ o certame, 
possibilitando a interposição de recurso no prazo de 05 dias úteis em conformidade com 
subitem 16.3 do edital em epígrafe § 1° do Art. 59, da lei n° fatos e fundamentos a seguir.  
 
II- Do Direito  
 
Preliminarmente, como já é de conhecimento desta comissão esta empresa apresentou a 
declaração de Micro Empresa optante Pelo Simples Nacional em 09/02/2018, sendo que o 
presente ato fora consignado em ata como explanado na narrativa dos fatos.  
 
O edital prevê: 
                        9.1.4.1. Balanço e demonstrações contábeis referentes ao último exercício 
social, que demonstrem resultados iguais ou superiores a 1 (um) para os índices de Liquidez 
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG):  
 
 
                         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  
 
9.1.4.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 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;  
 
         a.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 
14 de dezembro de 2006: 
 
        a.3.1.) por fotocópia (do balanço e demonstrações Contábeis devidamente registrados 
ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 
equivalente; ou 
 
        a.3.2.) por fotocópia (do balanço e demonstrações Contábeis devidamente registrados 
ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
 
 
A Lei 123/2006, intitula Estatuto Nacional d Microempresa e da Empresa da Pequeno Porte 
não reproduziu dispõe em seu artigo 27: 
 
II. 1 – Quanto ao exigido na forma da lei:  
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Art. 27.  As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional 
poderão, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os registros e controles das 
operações realizadas, conforme regulamentação do Comitê Gestor. 
 
A resolução CFC N.° 1.418 aprovou a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte que em seu item 26 estabeleceu que: 
 
26. A entidade deve elaborar o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as 
Notas Explicativas ao final de cada exercício social. Quando houver necessidade, a entidade 
deve elaborá-los em períodos intermediários. (grifado em negrito por nós). 
 
Nessa Tela, não podemos deixar de citar o Decreto 8.538/2015 que regulamenta o 
tratamento diferenciado às pequenas empresas no âmbito da administração pública federal. 
O artigo 3° do referido diploma legal reza que:  
 
Art. 3° Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para 
a locação de materiais, não será exigida na microempresa ou da empresa de pequeno porte 
a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social.  
 
Diante do dispositivo legal, podemos dizer que há uma exceção que dispensa às pequenas 
empresas na apresentação do balanço, que é nas licitações realizadas pela Administração 
Pública Federal cujo objeto seja para ‘fornecimento de bens para pronta entrega ou 
para a locação de materiais.’ 
 
Inclusive o Poder judiciário já se manifestou no sentido da ilegalidade de exigir balanço 
patrimonial das pequenas empresas nas licitações públicas:  
 
‘MANDADO DE SEGURANÇA – Licitação – Modalidade de Concorrência – Impetrante 
que foi inabilitada por não cumprir determinação do edital próprio, relativa à 
apresentação do balanço patrimonial e demonstrativo contábil do último exercício 
social – Ilegalidade – Impetrante que é microempresa optante do ‘SIMPLES’ que a teor 
do disposto na Lei 9.317/96 dispensa a obrigatoriedade de apresentação de balanço 
patrimonial e demonstrativos contábeis – Ordem concedida’ (ap. n° 389.181.5/1, São 
Paulo, rei. DES. ANTÔNIO C. MALHEIROS, j. 18.03.2008). 
 
‘MANDADO DE SEGURANÇA – Licitação – Renovação de cadastro para viabilizar a 
participação em procedimentos licitatórios – Admissibilidade – Empresa de pequeno 
porte – Dispensa legalmente da representação do balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis – Lei n° 9.317/96 (regime tributário de micros e pequenas 
empresas) e artigo 179, da CF. – Ordem confirmada -  Recurso não provido’ (Apelação 
n° 275.812.5/6-00, Campinas, rei. DES. SOARES LIMA, j. 15.05.2008) 
 
MANDADO DE SEGURANÇA – Licitação – Exigência da apresentação de balanço 
patrimonial para comprovação da qualificação econômico-financeira – Microempresa – 
Escrituração simplificada por meio de Livro Diário – Inexigibilidade de apresentação do 
balanço – Sentença concessiva da segurança mantida – Recursos não providos – 
Permitido à microempresa a escrituração por meio de processo simplificado, com 
utilização de Livro Diário, registrado na Junta Comercial, torna – se dispensável a 
apresentação de balanço patrimonial, aya confecção traria despesas extraordinários à 
microempresa, podendo impossibilitar sua participação na licitação (Relator(a): Luis 
Ganzerla, Julgamento: 26/01/2009, Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público 
Publicação: 26/02/2009) 
 
Nesta linha de raciocínio torna-se evidente que a obrigatoriedade da exigência de entrega de 
Balanço Patrimonial para Microempresas já seria fato suficiente para invalidar a inabilitação 
desta empresa no Pregão em apígrafe. 
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De qualquer forma, seguindo o raciocínio da douta comissão de licitação no tocante a 
inabilitação desta empresa, cabe relembrar a argumentação aduzida: 
 
Restando, inabilitá-la pelo não atendimento o item 9.1.4 – Qualificação Econômica 
Financeira, subitens 9.1.4.1.a e 9.1.4.3 Não foi entregue Balanço Patrimonial referente ao 
Exercício de 2016. E no prazo de saneamento não apresentou na forma da Lei.  
 
Ora, na forma da lei a empresa não seria obrigada a apresentar o Balanço Patrimonial, porém 
em caso de optar por apresentar compreende-se exercício anterior da seguinte maneira:^ 
 
II. 2 – Exercício Social  
 
O art. 1.078,I, do Código Civil indica que ela deve ser realizada ao menos uma vez por ano, 
nos quatro meses seguintes ao término do exercício social para, dentre outras coisas, 
‘deliberar sobre o balanço patrimonial’. 
 
Para as empresas obrigadas e emitir o ECD, que não é o caso desta empresa, a Escrituração 
Contábil Digital-ECD deveria ser transmitida, incialmente a referida IN-RFB n° 1.420/13 
definia o prazo em até ‘o último dia útil do mês de junho’. Todavia, ela foi alterada pela 
Instrução Normativa n° 1.594/15 que passou a estabelecer como prazo para envio ‘até o 
último dia útil do mês de maio do ano seguinte’.  
 
Desta forma, compreende-se que o a apresentação de Balanço deve ser a do ano de 2017, 
conforme realizado por esta empresa, uma vez que o prazo finda-se em Abril e a exigência 
do Balanço de 2016, não considerando o exercício 2017 por esta comissão, já se torna 
infundada.  
 
II. 3 – Quanto a obrigatoriedade na Junta Comercial  
 
O SICAF exige que o Balanço Patrimonial/ Demonstrações Financeiras devem ser 
registrados na Junta Comercial ou órgão equivalente, como condição necessária para 
atender exigência da Habilitação Parcial no SICAF. Em caso de dúvidas quanto à 
fidedignidade da documentação, a microempresa deve apresentar o Livro Diário com o 
lançamento das referidas demonstrações contábeis 
 
2) Alternativamente, poderá ser acatado o Balanço Patrimonial, propriamente dito, desde que 
o mesmo evidencie o registro perante a Junta Comercial ou órgão equivalente, ou, em última 
análise, o Balanço Patrimonial assinado pelo Sócio Administrador em conjunto com o 
Contador responsável, contendo declaração de que o documento encontra-se devidamente 
registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente.  
 
O Balanço encaminhado contém expressa declaração de reconhecimento dos valores, 
exercício de 2017 
 
O Balanço Patrimonial serve unicamente para verificar a capacidade financeira do licitante, 
segundo os resultados encaminhados por esta licitante somente o Patrimônio Líquido da 
empresa já ultrapassada o dobro do máximo exigível em lei, que seria de 10% do valor do 
presente contrato.  
 
Segundo HELY LOPES MEIRELLES, o princípio da eficiência é o que se impõe e todo o 
agente público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento profissional. 
É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser 
desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e 
satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros’, e acrescenta 
que o ‘dever da eficiência corresponde ao dever da boa administração’. (MEIRELLES, 2002). 
 
Para a professora MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, o princípio apresenta-se sob dois 
aspectos, podendo tanto ser considerado em relação a forma de atuação do agente público, 
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do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atuações a atribuições, para lograr 
os melhores resultados, como também em relação ao modo racional de se organizar, 
estruturar, disciplinar a administração pública, e também como intuito de alcance de 
resultados na prestação do serviço público’ ... (DI PIETRO, 2002) 
 
O próprio órgão evidenciou a veemente necessidade e urgência de contratação dos serviços 
proveniente do edital em epígrafe, quando relatou nos autos do processo a justificativa de 
que deveria proceder com o ‘saneamento’ da documentação enviada, conforme ata publicada 
em 17/04/2018. 
 
Ora, se há urgência na presente contratação, qual o fator que impede a administração de 
efetivar a contratação dentro dos ditames legais?  
 
Resta claro que não há necessidade de inabilitação desta empresa, que comprovou em todos 
os subitens do edital a sua capacidade de realização dos presentes serviços, devendo ser 
revogada a decisão que a inabilitou.  
 
III – Dos Pedidos 
 
Por todo o exposto, requer o conhecimento do presente recurso e que esta douta comissão 
reconsidere a decisão de inabilitação da recorrente.  
 
Caso não seja este o entendimento, requer sejam remetidos os autos à Autoridade Superior, 
requerendo-se que o presente recurso seja CONHECIDO e PROVIDO, a REFORMADO para 
declarar a sua HABILITAÇÃO.” 

 
 

4.3. Da análise do recurso apresentado pela empresa SISTEMA PARKING AVANÇADO 
ESTACIONAMENTO LTDA. - ME: 
 

A análise deste Recurso restringe-se somente ao não atendimento da Capacidade 
Econômico-Financeira: 
 

7) Capacidade Econômico-Financeira: 
 
a) A documentação é encaminhada ao Departamento Financeiro da Cia., vez que a 
Comissão não tem competência para tal análise. Às fls. 1272 do referido Processo, 
foi constatado pela área técnica: “Não foi possível realizar a análise dos itens 9.1.4.1.1.a. 
e 9.1.4.1.b., pois as demonstrações contábeis não foram apresentadas.” 

 
b) Os itens acima correspondem a: 

 
“9.1.4.1.1. As licitantes deverão: 

 
a) Alcançar, para todas as fórmulas, resultados iguais ou superiores a 1 (um), conforme item 
9.1.4.1; ou 
 
a.1) As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em 
memorial de cálculo juntado ao Balanço. 
 
b) Comprovar ter a licitante, no último balanço patrimonial exigível, capital mínimo ou 
patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a 
contratação anual, que corresponde a R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).” 
 

8) A área financeira não pode apurar os índices nem se o licitante alcançava os 10% do 
valor estimado da contratação, porque não foi entregue nenhum documento. 
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9) Quando oferecida a oportunidade de apresentar a documentação conforme solicitado 
em edital, através de saneamento, a licitante entregou a documentação de 
saneamento, autuada às fls. 1439 a 1445, que encaminhada à área financeira, com a 
seguinte análise efetuada por esta área: 
 

d.1. às folhas 1458, “O Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao exercício 

de 2017, autuado às fls. 1442 a 1445, não atendem aos requisitos estabelecidos no item 9.1.4.3.a. 
e subitens e 9.1.4.3.b. do edital, por não estarem apresentados na forma da lei. 
 

 
10) “Itens 9.1.4.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 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; 

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

 
a.1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia 
registrada ou autenticada na Junta Comercial; 
 
a.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do livro 
Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 
equivalente; ou 
 
a.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006: 

 
a.3.1.) por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou 
autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 
equivalente; ou 

 
a.3.2.) por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente 
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 
a.4) sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, 
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante; 
 
a.5) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por 
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade. 

 
b) O Balanço Patrimonial também poderá ser disponibilizado via Escrituração Contábil 
Digital – ECD, desde que comprovada a transmissão desta à Receita Federal do Brasil, por 
meio da apresentação do Termo de Autenticação (recibo gerado pelo Sistema Público de 
Escrituração Digital - SPED)” 
 
 

11) Conforme Acórdão nº 1999/2014 – TCU – Plenário: 
 

“7.        O art. 1078 do Código Civil estabelece que a assembleia dos sócios deve realizar-se 
ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao do término do exercício social, 
com diversos objetivos, entre eles o de “tomar as contas dos administradores e deliberar 
sobre o balanço patrimonial e de resultado econômico”. 
8. Verifica-se, portanto, que, em até quatro meses (30 de abril), devem estar aprovados 
o balanço patrimonial e os demais demonstrativos contábeis. Como a sessão para abertura 
das propostas ocorreu no dia 20/5/2014, já era exigível nessa data a apresentação dos 
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citados documentos referentes ao exercício de 2013. 
9. Alega a representante que a “validade dos balanços” se findaria em 30/6/2014, por 
força da Instrução Normativa da Receita Federal 1.420/2013. 
10. Tal normativo institui a Escrituração Contábil Digital (ECD), que deverá ser 
transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), pelas pessoas jurídicas 
obrigadas a adotá-la. Segundo o art. 3º dessa norma, ficam obrigadas a adotar a ECD as 
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real ou presumido (o que seria o caso da 
representante). O art. 5º da IN estabelece que a ECD será transmitida até o último dia útil do 
mês de junho do ano seguinte ao que se refira a escrituração. 
11. Entende a representante que os dispositivos acima mencionados exigiriam que o 
INSS, em maio de 2014, ainda aceitasse como “válido” o balanço e as demonstrações 
relativas a 2012, uma vez que não teria se encerrado o prazo estabelecido no art. 5º da 
referida norma, que é 30 de junho. 
12. Esse entendimento não merece prosperar. O prazo para aprovação do balanço 
é 30/4/2014, segundo disposto no art. 1078 do Código Civil. Evidentemente, uma 
instrução normativa não tem o condão de alterar esse prazo, disciplinado em lei 
ordinária. O que a IN faz é estabelecer um prazo para transmissão da escrituração 
contábil digital, para os fins operacionais a que ela se destina.”  (grifo nosso) 
 

12) Quanto ao princípio da Eficiência, tem-se a comentar sobre os princípios da legalidade e da 
isonomia. Ora, o julgamento deve ser vinculado ao instrumento convocatório e vez que os 
requisitos tenham sido atendidos por um licitante e não por outro, não se pode prejudicar o 
licitante que se empenhou em atender ao requisito e premiar aquele que não atendeu, 
simplesmente, para atender ao princípio da eficiência. Isto seria agir sem isonomia e com 
ilegalidade. 
 
 

4.4. DA DECISÃO 

 
Portanto, os argumentos apresentados pelo impugnante são insuficientes para alterar a 
decisão de inabilitação comunicada em sessão de 18/05/18, pelas razões acima 
apresentadas. 
 

Por todo exposto, considerando a análise acima, ratificando o entendimento anterior, sem 
qualquer reforma no julgamento procedido, inexistindo razões para sua modificação, de 
modo que mantém a inabilitação de todas as empresas que participaram do presente 
certame. 
 
Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada 
esta ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes, e submete à apreciação 
do Autoridade Superior para análise e deliberação. São Paulo, 15 de junho de 2018. 
 
 
Sonia Aparecida da Silva Apostólico                ________________________ 
Presidente da Comissão 
 
 
Ricardo Yutaka Yamada                                           __________________________ 
Membro   
 
 
Maria Valdirene R. da S. Carlos    __________________________ 
Membro 
 


