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RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 
 
 

Processo administrativo: 006/2021 

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 019/2021 

Objeto: Contratação de Serviços – Contínuos de Limpeza, Conservação e Higienização nos 

Entrepostos de Guaratinguetá, Piracicaba, São José dos Campos e Sorocaba, conforme 

especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

Impugnante: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 

 
Trata-se a presente de resposta à IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa Orbenk 

Administração e Serviços Ltda, opondo-se aos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 

019/2021, encaminhada à Pregoeira desta Companhia, a qual procedeu a análise e o julgamento 

nos termos abaixo deduzidos: 

 

I. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO: 

 

Nos termos do Edital em seu subitem 10.1: “Até 03 (três) dias úteis, antes da data fixada para 

abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o presente edital, na forma 

eletrônica, através do e-mail selic@ceagesp.gov.br”. 

 

Assim, tendo em vista que a abertura da licitação referente ao Pregão Eletrônico n° 019/2021 

está previsto para o dia 17/05/2021 e considerando que, na contagem de prazos, não se 

computa o dia da abertura, constata-se que o prazo para impugnar o ato convocatório do Pregão 

encerra-se no dia 12/05/2021. 

 

Desse modo, observa-se que a Impugnante encaminhou sua petição, por e-mail, no dia 
12/05/2021, às 18h48, cumprindo o que estabelece o artigo 24, do Decreto nº 10.024/2019, 
encontrando-se, portanto, TEMPESTIVA.  
 

 

II. DO ARGUMENTO DA EMPRESA INTERESSADA 

 

A empresa interessada impugna, em suma, a seguinte questão: 

 

a) Exigência desarrazoada na Qualificação Econômica Financeira em relação a data de 
30/04/2021 para apresentação do Balanço Patrimonial referente o exercício de 2020. 

 
A impugnante entende, que o Balanço Patrimonial de 2020 pode ser entregue até a data limite 
de 31/07/2021 via SPED/ECD da Receita Federal. 
 
Ademais, visando embasar suas alegações menciona a manifestação do TCU-Tribunal de 
Contas da União – Acórdão 2293/2018 – Plenário. 
 
Solicita a alteração do edital nessa questão e posterior republicação do instrumento convocatório 
com devolução dos prazos. 
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III. DA ANÁLISE 
 

O prazo para aprovação do balanço é sempre o último dia do mês  de abril do exercício 
subsequente, segundo disposto no art. 1078 do Código Civil.  

A instrução normativa da Receita Federal não altera esse prazo, disciplinado em lei ordinária 
apenas estabelece um prazo para transmissão da escrituração contábil digital, para os fins 
operacionais a que ela se destina, não havendo impedimentos para sua entrega antecipada. 

O TCU – Tribunal de Contas da União, vem constantemente confirmando seu entendimento, nos 
em seus Acórdãos no sentido de que o edital deverá indicar expressamente qual Exercício 
que o Balanço Patrimonial deve se referir, podendo considerar válido (desde que conste 
expressamente no edital) as duas datas, 30 de abril ou último dia útil do mês previsto para 
entrega do SPED, tratando-se de empresas que entregam suas declarações por este meio. 

 
Inclusive no Acórdão 2.293/2018, citado pela impugnante a orientação é para que se não houver 
cláusula no edital que especifique o exercício a que deva se referir, o balanço patrimonial e 
demais demonstrações contábeis do exercício imediatamente anterior, o licitante poderá logar-se 
habilitado com a apresentação de seu último Balanço via SPED até a próxima atualização 
definida nas normas da Secretaria da Receita Federal para a apresentação da Escrituração 
Contábil Digital (ECD) no Sistema Público de Escrituração Digital (Sped). Abaixo segue trecho 
do referido Acórdão: 
 

“....Ainda segundo essa deliberação, diante da inexistência de jurisprudência consolidada 
no âmbito do TCU, referida lacuna pode “ser suprida pelo próprio responsável pela 
condução do processo licitatório, por meio de inserção de cláusula editalícia que indique 
expressamente o exercício a que deve se referir o balanço patrimonial a ser apresentado 
para fins de comprovação da capacidade econômico-financeira dos licitantes”. 
 

 

A questão foi submetida ao departamento jurídico da Companhia que assim se manifestou: 

“Após análise aos termos da presente consulta, esta é nossa manifestação à Impugnação 
ao Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2021, apresentado pela impugnante ORBENK 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.. 
  

Conforme consta no Edital, no tópico sobre Habilitação, item 8.2.4, temos: 

8.2.4. Habilitação Econômico-financeira 

a) 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, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de 

apresentação da proposta, comprovando índices de Liquidez Geral –LG; Liquidez Corrente 

–LC, e Solvência Geral –SG, superiores a 1 (um). 

  

a.1) Para fins de definição do “último exercício social” do Balanço Patrimonial a ser 

exigida, será considerado, na data de abertura da sessão pública, o prazo legal fixado pelo 

Código Civil, art. 1.078, qual seja, o dia 30/04/2020, inclusive para os casos em seja 

utilizado o sistema de Escrituração Contábil Digital –ECD (comprovada a transmissão 
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desta à Receita Federal do Brasil, por meio da apresentação do Termo de Autenticação 

(recibo gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital 

  

O Código Cível (Lei nº 10.406/02), dispõe em seu art. 1078, I: 

  

Art. 1.078. A assembleia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos 

quatro meses seguintes à ao término do exercício social, com o objetivo de:  

I - tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de 

resultado econômico;  

  

Por sua vez, a Lei nº 14.030/20, ao flexibilizar os prazos para a realização das 

assembleias gerais, diante da pandemia do covid-19, dispôs: 

  

Art. 1º A sociedade anônima cujo exercício social tenha sido encerrado entre 31 de 

dezembro de 2019 e 31 de março de 2020 poderá, excepcionalmente, realizar a 

assembleia geral ordinária a que se refere o art. 132 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 

de 1976, no prazo de 7 (sete) meses, contado do término do seu exercício social.  

§ 1º Disposições contratuais que exijam a realização da assembleia geral ordinária 

em prazo inferior ao estabelecido no caput deste artigo serão consideradas sem 

efeito no exercício de 2020.  

(...) 

  

Para uma melhor análise da matéria em comento, há necessidade de observar os itens: (i) 

exercício social, (ii) balanço patrimonial e (ii) assembleia. 

  

Da fundamentação acima extrai-se que o exercício social é encerrado em 31/dezembro. 

Por sua vez, as assembleias dos sócios deverão ser realizadas no 4 meses seguintes ao 

termino do exercício social, prazo este, excepcionalmente, prorrogado para 7 meses para 

o exercício social encerrado em 31/12/2019. 

  

Assim, os balanços patrimoniais do exercício de 2019, ordinariamente devem ter sido 

deliberados até julho/2020 e transmitidos à Receita Federal até o último dia útil de 

julho/2020 (IN RFB nº 1.950/2020). 

  

Por sua vez, quanto ao exercício social terminado dezembro de 2020, observa-se que não 

existe lei prorrogando o prazo, deste modo deve ser observados os prazos legais vigentes 

e a realização de assembleias/reuniões nos quatro meses seguintes ao término do 

exercício social. Existindo, tal somente, autorização para transmissão da ECD até o último 

dia do mês de julho/2021 (IN RFB nº 2.023, de abril de 2021). 

  

Portando, o fato de constar no edital a menção à data de 30/04/2020 como o prazo 

referencial exposto no art. 1.078 do Código Cível, em nada prejudica ao licitantes, posto 

que o balanço patrimonial ao qual o mesmo ser refere, tem que estar exigível e 

apresentado junto à Receita Federal em final de julho de 2020. 
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Por sua vez, como bem exposto no subitem a.1, do item 8.2.4:” o Balanço Patrimonial a 

ser exigida, será considerado, na data de abertura da sessão pública”, assim, como o 

trâmite regular demonstra que a abertura da sessão pública se dará em data futura já do 

ano de 2021, poder ocorrer da licitante ter que apresentar o balanço do exercício de 2020, 

o qual já deverá estar deliberado em assembleia de sócios, e se a sessão ocorrer após 

final de julho, dever apresentar o balanço patrimonial do ano de 2021, exercício 2020. 

  

Ante ao exposto, entendemos que a impugnação pode ser conhecida, posto que 

tempestiva, mas no mérito, ser improvida.”  

 

Diante disso, por estar de acordo com a Lei a exigência não carece de alteração. 

 

IV – DA DECISÃO 

 
PELO EXPOSTO, presentes os requisitos legais, CONHEÇO da impugnação interposta, por 

estar nas formas da Lei, mas, quanto ao mérito, decido pela sua IMPROCEDÊNCIA, mantendo-

se inalterados os termos e condições do Pregão Eletrônico nº 19/2021. 

 

Deste modo, mantém-se a abertura da sessão pública do pregão na data prevista, qual seja 

o dia 17 de maio de 2021, às 09h30min. 

 

 

 

São Paulo, 14 de maio de 2021. 

 

 

Maria Valdirene R.S.Carlos 
Pregoeira 


