
                                                                                                                                        

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA 

FACULDADE D E DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP. 

 

 

 

Ref. Concorrência Pública nº 001/2022 

Processo nº 93/2022 

 

PUXE COMUNICACAO EIRELI, sociedade inscrita no 

Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o número 

05.022.978/0001-79, com sede na Rua Itápolis, 669, Pacaembu, São Paulo-SP, 

representada pelo seu proprietário, em resposta ao recurso administrativo 

interposto por LUME COMUNICAÇÃO EIRELI, vem à presença de Vossa 

Senhoria apresentar suas CONTRARRAZÕES, pelos fatos e fundamentos que se 

seguem. 

I – DOS FATOS 

As partes participam de concorrência pública na modalidade 

“melhor técnica e preço” realizada por essa autarquia para “contratação de 1 

(uma) empresa especializada em Prestação de Serviços de Publicidade, 

destinados à Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo – FDSBC, que 

possibilitem a prestação de serviços publicitários, na elaboração de projetos e 

campanhas para a FDSBC, compreendendo o estudo, a pesquisa, a concepção, 

a produção, a elaboração de marcas e logotipos, o planejamento de mídias 



                                                                                                                                        

 

publicitárias, o desenvolvimento e a execução de ações promocionais e de outras 

ações destinadas a complementar os esforços de comunicação publicitária”. 

Desta maneira, a recorrente, LUME, e a recorrida, PUXE, 

participaram do processo licitatório, o qual transcorreu sem maiores 

intercorrências, até a fase de habilitação, quando apresentaram a documentação 

prevista na cláusula 6 do edital. 

Apenas para contextualização, após a abertura do envelope 

de habilitação a recorrida PUXE sagrou-se vencedora do certamente, o que 

ensejou no recurso apresentado por sua concorrente. 

Nesse sentido, a recorrente LUME apresentou recurso no 

qual alega, em suma, que a recorrida PUXE, (i) não teria apresentado as 

demonstrações contábeis (mutações do patrimônio líquido e notas explicativas), 

e (ii) não teria realizado a indicação da suas instalações físicas.  

Ocorre que, na realidade, como será melhor esclarecido, a 

irresignação da recorrente não possui o mínimo de condição de prosperar, 

apenas refletindo sua indignação por não ter se sagrado vencedora do certame, 

o que não justifica o acolhimento de sua pretensão meramente protelatória. 

II – DA REGULARIDADE DA HABILITAÇÃO 

a) Do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis 

Alega a recorrente que a recorrida não teria apresentado 

corretamente o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, na qual 

supostamente faltaria as “mutações de patrimônio líquido” e “notas explicativas”. 



                                                                                                                                        

 

Pois bem, o Edital prevê, quanto aos documentos de 

habilitação, na qualificação econômico-financeira: 

“6.1.3.1. Índices Contábeis: 

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 3 (três) meses da data da 

apresentação da proposta comercial, admitindo o original, 

cópia autenticada ou cópia simples, desde que esta venha 

acompanhada do original para ser autenticada por servidor 

público;” 

Por óbvio, toda documentação elencada no Edital para a 

habilitação tem por objetivo verificar se a licitante terá condição de cumprir com 

o contrato a ser firmado com o ente público, e não criar formalismo em excesso 

que inviabilize a contratação da empresa mais vantajosa financeira e 

tecnicamente ao ente. 

Assim, pela documentação exigida, busca-se analisar a 

regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira, estrutural e etc., 

da licitante, momento em que se verificará a viabilidade da formalização do 

contrato. 

Nesse sentido, ao analisar o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis a intenção do ente público é verificar se a empresa 

possui fluxo financeiro e contábil compatível com os valores envolvidos no 

contrato a ser firmado e, ainda, se terá condições de executar integralmente o 

seu escopo. 



                                                                                                                                        

 

Ocorre que a recorrida se acautelou de apresentar seus 

índices contábeis via SPED (Sistema Público de Escrituração Digital)1, o qual 

integra toda documentação contábil e fiscal que lhe é obrigatória, portanto, 

atendendo integralmente ao exigido. 

Demonstrada a regularidade da documentação apresentada 

pela recorrida, a argumentação que fundamenta o pedido da recorrente não 

possui o mínimo de condição de prosperar, uma vez que a norma indicada sequer 

tem aplicação obrigatória2, tratando-se de mera orientação pelo Conselho 

Federal de Contabilidade. 

Assim, o recurso interposto tem fim meramente protelatório, 

cujo argumento basilar refletiria, caso possuísse fundamento legal, apenas o 

excesso de formalismo, o que notoriamente é vetado pela lei que é regida pelo 

princípio do formalismo moderado. 

Nesse sentido, segue o entendimento do Eg. Tribunal de 

Contas da União: 

De fato, a administração não poderia prescindir do menor 

preço, apresentado pela empresa vencedora, por mera questão 

formal, considerando que a exigência editalícia foi cumprida, 

embora que de forma oblíqua, sem prejuízo à competitividade 

do certame. Sendo assim, aplica-se o princípio do formalismo 

                                                 
1 Decreto 6.022/2007 - Art. 2º O Sped é instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento 

e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas 

jurídicas, inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único, computadorizado, de informações.    
2 Aplicabilidade desta Norma para PMEs 

P10 Uma definição clara por parte dos reguladores e autoridades que aprovarem a adoção desta Norma para a classe 

de empresas para a qual a NBC TG 1000 se destina – como definido na Seção 1 desta Norma – é essencial para que 

(a) o CFC possa decidir sobre requisitos de contabilidade e divulgação apropriadas para aquela classe de empresas e 

(b) as autoridades legislativas e regulatórias, preparadores, e empresas que emitem demonstrações contábeis e seus 

auditores estejam cientes do alcance da aplicabilidade da NBC TG 1000 para PMEs.  Uma definição clara também é 

essencial para que empresas que não são de pequeno e médio porte, e, portanto, não são elegíveis para usar a NBC 

TG 1000 para PMEs, não afirmem que estão em conformidade com ela (ver item 1.5). 



                                                                                                                                        

 

moderado, que prescreve a adoção de formas simples e 

suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança 

e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, 

a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, 

respeitadas ainda as formalidades essenciais à garantia dos 

direitos dos administrados, tudo de acordo com o art. 2º, § 

único, incisos VIII e IX, da Lei nº 9.784/1999. Acórdão 

7334/2009 Primeira Câmara (Voto do Ministro Relator) 

 Ora, se a recorrida demonstrou ter saúde financeira/fiscal 

com documentos válidos para cumprir com o escopo do contrato, não há 

qualquer empecilho para a sua formalização. 

Outrossim, observa-se que a modalidade adotada de licitação 

preconiza a melhor técnica e preço, tendo a recorrida se sagrado vencedora nos 

dois critérios, não sendo razoável, em detrimento ao interesse público, 

desclassifica-la por uma eventual, ínfima, irregularidade que, na pior das 

hipóteses, poderia ser sanada por uma diligência, nos termos do art. 43, §3º da 

Lei 8.666/933. 

Por fim, embora a recorrente exija um formalismo em excesso 

na análise da documentação da recorrida, essa não se atentou que os 

documentos apresentados da demonstração contábil (Demonstração de 

resultado abrangente, demonstração de fluxo de caixa, notas explicativas) 

encontram-se apócrifos, sem a assinatura do responsável da empresa e do 

técnico contábil responsável pelas informações, portanto, são inválidos. 

                                                 
3 Art. 43. § 3º  É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originariamente da proposta. 



                                                                                                                                        

 

Nesse sentido, ao contrário do que preconiza a recorrente, é 

a sua documentação que possui irregularidades graves, devendo, caso assim 

entenda, ser desclassificada por não cumprir com os documentos de habilitação. 

b)  Das Instalações Físicas 

A Recorrente alega que a recorrida teria se “limitado” a 

“descrever a infraestrutura relativo aos equipamentos que possui, deixando de 

especificar as suas instalações físicas”, argumento risível, haja vista que a 

recorrida cumpriu exatamente com o previsto no Edital, senão vejamos: 

“c) Indicação das instalações físicas (incluindo endereço do 

escritório, número do telefone, fax, e-mail etc.) e declaração 

do aparelhamento técnico que será disponibilizado para a 

execução do contrato decorrente desta licitação;” 

O Edital, como fica evidente, elucida, ipsis litteris, quais 

informações necessitam constar na indicação das instalações físicas das 

licitantes, tendo a recorrida cumprido com todas as exigidas. Conforme fica 

notoriamente demonstrado em sua declaração, senão vejamos: 

Ou seja, pelo princípio da legalidade e da vinculação ao 

edital, não pode ser exigido pela Comissão de Licitação nada além do previsto na 

lei e no edital. Tendo a recorrida atendido integralmente à previsão do edital, não 

lhe pode ser exigido nada além, entendimento que coaduna com o do Eg. 

Tribunal de Justiça de São Paulo, verbis: 



                                                                                                                                        

 

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. Modalidade 

concorrência. Cláusula que não estabelece a necessidade de 

apresentação dos termos de abertura e encerramento do livro 

diário junto com o balanço patrimonial. Exigência não 

constante do edital e desnecessária, que restringe o número 

de licitantes e prejudica a escolha da melhor proposta. 

Impetrante que preencheu as exigências que constam no 

edital. Sentença mantida. Reexame necessário improvido. (TJ-

SP - Remessa Necessária Cível: 10040503320198260278 SP 

1004050-33.2019.8.26.0278, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, 

Data de Julgamento: 29/11/2019, 2ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 29/11/2019) 

Desta forma, sendo absolutamente infundado o argumento 

trazido pela recorrente, não possui a mínima condição de prosperar, pelos 

fundamentos acima deduzidos.  

III – DA CONCLUSÃO 

Diante do exposto, não merece qualquer acolhida o recurso 

administrativo apresentado, haja vista que desprovido do mínimo de 

fundamento, trazendo juízo dissonante da lei e do entendimento jurisprudencial. 

Termos em que pede deferimento. 

São Paulo, 3 de novembro de 2022. 

 
 

PUXE COMUNICACAO EIRELI 
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