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Ao 

GFD-1.2 

Senhora Consultora Técnica Jurídica, 

 

Versa o presente processo sobre a Concorrência Pública nº 1/2022, cujo 

objeto consiste na contratação de empresa especializada em prestação de serviços de publicidade, 

destinados à Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. 

 

Em consonância com o Termo de Deliberação da Comissão de Julgamento 

de Licitações da Faculdade (CJL/FD) (Invólucro 5) (Despacho 70), pelas razões esposadas neste 

documento oficial, sagrou-se habilitada e vencedora do certame a empresa Puxe Comunicação Eireli, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.022.978/0001-78, pela despesa total estimada de R$ 2.500.000,00 

(dois milhões e quinhentos mil reais), para o período de 12 (doze) meses.   

 

Insurgiu-se, tempestivamente, contra a supracitada decisão a empresa Lume 

Comunicação Eireli, ora Recorrente, fundamentando-se nas razões de Recorrer insertas no Despacho 

74.  

 

Ato contínuo, tempestivamente, apresentou contrarrazões de Recurso a 

empresa Puxe Comunicação Eireli, consoante peça exarada ao Despacho 77.  

 

A CJL/FD, por sua monta, valendo-se dos limites impostos pelo Edital de 

Concorrência Pública nº 1/2022, passa a discorrer, sinteticamente, o motivo pelo qual a decisão 

pronunciada deve ser mantida, senão vejamos: 

 

Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, especialmente no 

que tange ao item 6.1.3.1 do Edital, exigiu-se das proponentes:  

 

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; 

 

a.1) Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, o balanço 

patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar em conformidade com a 

legislação vigente aplicável à espécie; 

 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 

devidamente publicados na imprensa oficial, tratando-se de sociedades por ações, 

salvo em caso de dispensa prevista em lei;   
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c) Se a licitante tiver sido constituída há menos de 1 (um) ano, a documentação das 

alíneas “a” e “b” deverá ser substituída pela demonstração contábil relativa ao 

período de funcionamento; 

 

d) Verificação da boa situação financeira da licitante avaliada pelo Índice de 

Liquidez Geral (ILG), Índice de Liquidez Corrente (ILC) e Índice de Solvência Geral 

(ISG), que deverão ser maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas 

abaixo, com valores extraídos de seu balanço patrimonial: 

 

d.1) ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

                         Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

d.2) ILC =    Ativo Circulante 

                          Passivo Circulante 

 

d.3) ISG =    Ativo Total 

                          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

e) As fórmulas dos índices contábeis poderão ser devidamente aplicadas em memorial 

de cálculo anexo ao balanço; 

 

f) A empresa interessada não obrigada a publicar o balanço deverá: 

 

f.1) Apresentar cópia legível das páginas do LIVRO DIÁRIO, no qual tenham sido 

transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultados do exercício; 

 

f.2) Apresentar a documentação assinada pelos sócios e pelo técnico em ciências 

contábeis legalmente habilitado, com os respectivos termos de abertura e de 

encerramento do livro registrados na Junta Comercial ou no Cartório de Registro 

Civil; 

 

g) A empresa interessada obrigada a publicar o balanço deverá apresentar a 

respectiva prova e a certidão de arquivamento na Junta Comercial; 

 

h) As empresas sujeitas à Tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Real 

obrigadas a apresentar a Escrituração Contábil Digital – SPED DIGITAL deverão 

apresentar: Termo de Abertura e de Encerramento, recibo da entrega do Livro 

Digital, Balanço Patrimonial, Demonstrações dos Resultados do Exercício extraídos 

do Livro Digital e o Termo de Autenticação do Livro Digital na Junta Comercial; 

 

i) Comprovar através do Balanço Patrimonial exigido nas letras “a” e “b”, possuir 

patrimônio líquido não inferior à quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), 

correspondente a 1% do valor da verba publicitária fixada e do valor do Contrato a 

ser firmado.  

 

(Edital de Concorrência Pública nº 1/2022 da Faculdade de Direito de São Bernardo 

do Campo.) 

 

As aventadas Notas Explicativas, arguidas pela Recorrente, não foram 

exigidas pelo Edital, instrumento que faz lei tanto para a Administração Pública como para as 

empresas licitantes, sendo irregular e incoerente afirmar que sua ausência invalida as demais 

demonstrações contábeis, visto que sua finalidade é fornecer informações adicionais, conforme 

Resolução CFC 1255/2009, que descreve o seguinte: 
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“8.1. Esta seção dispõe sobre os princípios subjacentes às informações que 

devem ser apresentadas nas notas explicativas às demonstrações contábeis 

e como apresentá-las. As notas explicativas contêm informações adicionais 

àquelas apresentadas no balanço patrimonial, na demonstração do resultado, 

na demonstração do resultado abrangente, na demonstração dos lucros ou 

prejuízos acumulados (se apresentada), na demonstração das mutações do 

patrimônio líquido e na demonstração dos fluxos de caixa. (Resolução CFC 

1255/2009)” 

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL COMO 

INSTRUMENTO VINCULATÓRIO DAS PARTES. ALTERAÇÃO COM 

DESCUMPRIMENTO DA LEI. SEGURANÇA CONCEDIDA. É entendimento 

correntio na doutrina, como na jurisprudência, que o Edital, no procedimento 

licitatório, constitui lei entre as partes e é instrumento de validade dos atos 

praticados no curso da licitação (grifos nossos). Ao descumprir normas 

editalícias, a Administração frustra a própria razão de ser da licitação e viola os 

princípios que direcionam a atividade administrativa, tais como: o da 

legalidade, da moralidade e da isonomia. A administração, segundo os ditames 

da lei, pode, no curso do procedimento, alterar as condições inseridas no 

instrumento convocatório, desde que, se houver reflexos nas propostas já 

formuladas, renove a publicação (do Edital) com igual prazo daquele 

inicialmente estabelecido, desservindo, para tal fim, meros avisos internos 

informadores da modificação [...]. Segurança concedida. Decisão unânime.” 

(STJ, MS nº 5.597/DF, 1ª S., Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU 01.06.1998) 

Ao exibir Memorial de Cálculo, a Recorrida, por meio do ILG, ILC e ISG, 

comprovou sua boa situação financeira com valores extraídos de seu balanço patrimonial, sendo que 

todos os documentos contábeis apresentados à CJL/FD atenderam, integralmente às letras “a” a “i” do 

Item 6.1.3.1 do Edital de Concorrência Pública nº 1/2022. 

Neste sentido, a ausência de notas explicativas não tem o condão de, por si só, 

conduzir à irregularidade da prestação de contas e tão pouco de invalidar a apreciação da condição 

financeira da Recorrida, posto que não comprometeu o exame de sua condição financeira. 

Na verdade, a ausência de notas explicativas, em relação ao conjunto dos 

documentos contábeis apresentado pela Recorrente, não imiscui a análise e confiabilidade destes, 

merecendo exame e aprovação para fins licitatórios, posto que conduta contrária por parte deste órgão 

licitante, representaria formalismo excessivo e inabilitação de proponente que ofertou proposta mais 

vantajosa para esta Administração Pública. 
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O princípio da isonomia, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 

o princípio do formalismo excessivo e o princípio da proposta mais vantajosa se somam, dando guarida 

à decisão da CJL/FD ao declarar a Recorrida habilitada na Concorrência Pública nº 1/2022, pelo 

atendimento integral aos requisitos habilitatórios impostos pelo instrumento convocatório.  

“[...] a licitação pode ser definida como o certame que as entidades 

governamentais devem promover para possibilitar a disputa entre os 

interessados, a fim de escolher a proposta mais vantajosa. Para tanto, 

tem por fundamento a ideia de competição isonômica entre todos os que 

preencham os requisitos necessários para atender as obrigações que se 

propõem assumir. O que se busca é garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia e selecionar a proposta mais vantajosa para 

a Administração, sempre de modo a assegurar oportunidade igual a 

todos os interessados e possibilitar o comparecimento ao certame do 

maior número possível de concorrentes.” (MELLO, Celso Antônio 

Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 32 ed. Malheiros: 2009.) 

Segundo leciona Amorim (2017, p. 22), as licitações têm os seguintes 

objetivos: “[...] a) a observância do princípio constitucional da 

isonomia: assegura aos administrados interessados a oportunidade de 

contratar com o Estado tendo por base as regras previamente 

estipuladas e aplicáveis, de forma indistinta, a todos os eventuais 

interessados; (grifos nossos) b) a seleção da proposta mais vantajosa 

para a Administração Pública: a competição que se estabelece entre os 

interessados que preenchem os atributos e requisitos necessários para 

contratar resulta na obtenção da melhor proposta para a 

Administração; (grifos nossos) c) a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável: tal objetivo foi expressamente inserido na redação 

do art. 3o da Lei no 8.666/1993 por força da Lei no 12.349/2010 

(BRASIL, 2010).”  
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No que concerne à indicação das instalações físicas, em que pese a 

Recorrente entenda ser justificável a inabilitação da Recorrida pelo fato dela ter especificado, de forma 

exaustiva, suas instalações físicas, alcança a CJL/FD que a designação completa de logradouro com 

CEP é suficiente para aferir a existência de escritório sede da Recorrida, acima de tudo ao realizar o 

cotejo com os endereços constantes das certidões e dos documentos de regularidade fiscal e 

trabalhista. 

Tratando-se de objeto contratual de natureza puramente intelectual, o 

aparelhamento técnico a ser empregado pela futura Contratada mostra-se infinitamente mais pujante 

do que instalações físicas, acima de tudo porque a tendência de mercado para todo e qualquer ramo 

de atividade é o estabelecimento do trabalho “home office”, representando maior economicidade para 

empresas de todos os portes e, refletindo, diretamente, no custo final da prestação de serviços.  

Neste diapasão, levando-se em consideração, também, os atestados de 

qualificação técnica operacional exibidos pela Recorrida, comprobatórios de sua capacitação técnica, 

não há o que se falar em inabilitação desta por razões diminutas e formais.  

Evidencia-se que as razões de Recorrer da empresa Puxe Comunicação Eireli 

não comprovam a existência de vícios ou falhas praticados pela Recorrida no bojo da Concorrência 

Pública nº 1/2022, em especial na etapa de habilitação deste certame. 

À vista disso, de maneira concisa, apoiada em todas as razões expostas 

acima, a CJL/FD conhece do Recurso anexado ao Despacho 74, porém OPINA por seu não 

provimento, mantendo-se a decisão que declarou habilitada e vencedora da Concorrência Pública nº 

1/2022, a empresa Puxe Comunicação Eireli, pela despesa total estimada de R$ 2.500.000,00 (dois 

milhões e quinhentos mil reais), para o período de 12 (doze) meses.   

CJL/FD, 4 de novembro de 2022. 

 

GIULIA CARRAMASCHI CORRÊA 
 
   NAIARA REGINA LIRA FARIA 

Membro da CJL/FD 
 

 Membro da CJL/FD 

   

   

  

MICHELLE HELENO ARAÚJO DE MELLO  

Secretária da CJL/FD 
 

 

 

CRISTIANE APARECIDA OLIVEIRA AGOSTINHO 
Presidente da CJL/FD 
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