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Sr. Diretor,

Os vertentes autos abrigam a Concorrência Pública nº 1/2022, cujo objeto

perfaz a contratação de 1 (uma) empresa especializada em serviços de publicidade, os

quais possibilitem a 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 (Edital anexo ao despacho 10).

A fase externa do certame contou com a realização de 04 (quatro) sessões

públicas, a primeira em 18 de agosto de 2022, a segunda em 21 de setembro de 2022, a

terceira em 05 de outubro de 2022 e a última em 19 de outubro de 2022, conforme atas

encartadas, respectivamente, nos despachos 27, 41, 53 e 67.

Dos despachos 42, 43, 53 e 70 constam, respectivamente, as atas de reunião

e deliberação: da Subcomissão Técnica para cotejo - planilha geral das pontuações - e

resultado do julgamento; da Comissão de Julgamento de Licitações da FDSBC para

detalhamento da sessão pública realizada em 21/09/2022; da Comissão de Julgamento de

Licitações da FDSBC para deliberação da classificação final das licitantes; e da Comissão

de Julgamento de Licitações da FDSBC para deliberação dos documentos habilitatórios das

concorrentes.

Participaram da indigitada Concorrência Pública as empresas ENGENHO DE

IDEIAS COMUNICAÇÃO LTDA., LUME COMUNICAÇÃO EIRELI e PUXE COMUNICAÇÃO

EIRELI. Em análise, pela Subcomissão Técnica, aos conteúdos dos invólucros nº 1 e nº 3,

foi declarada a desclassificação da empresa ENGENHO DE IDEIAS COMUNICAÇÃO

LTDA., com fundamento no subitem 2.1.1.1.4 do Edital de Concorrência Pública nº 1/2022, e

o julgamento geral das propostas, com ordem de classificação.

Findos os trâmites licitatórios, a empresa PUXE COMUNICAÇÃO EIRELI, ora

Recorrida, foi declarada, pela Comissão de Julgamento de Licitações da FDSBC, habilitada
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e vencedora do certame, em decorrência da apresentação do melhor preço e do

atendimento de todas as exigências contidas no Instrumento Convocatório.

I. Do Recurso aforado pela empresa LUME COMUNICAÇÃO EIRELI

Insurge-se a empresa LUME COMUNICAÇÃO EIRELI contra a decisão da

CJL/FD que declarou a empresa PUXE COMUNICAÇÃO EIRELI habilitada e vencedora da

Concorrência Pública nº 1/2022, consoante memoriais acostados ao despacho 74,

postulando, em suma:

1) que, em relação às demonstrações contábeis, a Recorrida deixou de

apresentar as mutações de patrimônio líquido e notas explicativas;

2) que o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado do Exercício -

DRE, ofertados pela Recorrida, são somente duas das demonstrações contábeis exigíveis

legalmente;

3) que “a definição do que seja demonstrações contábeis decorre não da lei de

licitações e, sim, de outros dispositivos, dentre eles as disposições do Conselho Federal de

Contabilidade e o Comitê de Pronunciamento Contábil”;

4) que “o conjunto completo de demonstrações contábeis de acordo com a

forma jurídica e o porte da empresa vencedora devem incluir as seguintes demonstrações

(subitem 3.17, da NBC TG 1000 (R1):

a) Balanço Patrimonial ao final do período;

b) Demonstração do Resultado do Período de divulgação;

c) Demonstração do Resultado Abrangente do período de divulgação, a qual

pode ser apresentada em quadro demonstrativo próprio ou dentro da DMPL;

d) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para o período de

divulgação;

e) Demonstração dos Fluxos de Caixa para o período de divulgação;

f) Notas Explicativas, compreendendo o resumo das políticas contábeis

significativas e outras informações explanatórias”;
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5) que as mutações patrimoniais e as notas explicativas constituem-se

documentos hábeis a conferir autenticidade às demonstrações financeiras apresentadas

pela interessada;

6) que, tratando-se de exigência expressamente contida no Instrumento

Convocatório, vige o princípio da vinculação ao Edital e da isonomia entre os licitantes;

7) que, outrossim, a Recorrida descumpriu o subitem 6.1.4, letra c, o qual exige

das licitantes a 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; e

8) a inabilitação da Recorrida, face à ausência de todas as demonstrações

contábeis exigidas na forma da lei, bem como pelo descumprimento do subitem 6.1.4 do

Edital de CC nº 1/2022.

II. Das Contrarrazões apresentadas pela empresa PUXE COMUNICACÃO EIRELI

Intimadas, as licitantes, a respeito do Recurso em exame, conforme fazem

prova os documentos anexos aos despachos 75 e 76, a empresa PUXE COMUNICACÃO

EIRELI apresentou contrarrazões, as quais encontram-se encartadas ao despacho 77,

resumidas a seguir:

1) que, “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”;

2) que a Recorrida apresentou seus índices contábeis via SPED - Sistema

Público de Escrituração Digital, normatizado pelo artigo 2º do Decreto nº 6.022/2007, o qual

integra toda documentação contábil e fiscal que é obrigatória à pessoa jurídica, atendendo,

portanto, integralmente o exigido no Edital em questão;

3) que a norma indicada pela Recorrente não possui aplicação obrigatória,

tratando-se de mera orientação do Conselho Federal de Contabilidade;
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4) que exigir o contrário se consubstancia excesso de formalismo e causaria

prejuízo financeiro à Administração;

5) que os documentos inerentes à demonstração contábil da Recorrente são

irregulares, porquanto apócrifos;

6) que a Recorrida, para atendimento do subitem 6.1.4 do Instrumento

Convocatório, apresentou todas as informações de identificação exigidas, fazendo prova por

meio de print de tela referente à respectiva declaração; e

7) pelo exposto, requer não seja acolhido o Recurso em debate.

III. Da manifestação da Comissão de Julgamento de Licitações da FDSBC

Em análise às razões recursais, a CJL/FD manifestou-se, em documento

encartado ao despacho 78, nos termos a seguir:

“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:

‘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)’

(...)

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.

(...)
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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.

(...)

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.”

Balizada nos fatos e fundamentos descritos acima, somados à instrução

constante dos autos, a CJL/FD conheceu o Recurso interposto, mas manteve 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.

IV. Da manifestação da unidade técnica da Faculdade

Instada a respeito das afirmações de ordem técnica aduzidas pela Recorrente,

a Sra. Chefe da Seção de Contabilidade (SFD-106) da Faculdade apresentou as

elucidações contidas no despacho 81, sintetizadas a seguir:

1) “Todos os Índices Contábeis da Recorrida são maiores que 1 (um),

verificando-se a boa situação financeira da licitante avaliada”;
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2) “Fórmulas corretamente aplicadas pela Recorrida, nos termos do 6.1.3.1 do

Edital de Concorrência Pública nº 1/2022, em documento firmado pelo Contador Alberto dos

Santos (CRC nº 1SP058413/O-9), consoante fls. 774”;

3) “As Mutações de Patrimônio Líquido e as Notas Explicativas são

demonstrações contábeis obrigatórias, conforme destacado no parecer item 3.17 e pela

Resolução CFC nº 1255 de 10/12/2009 alínea D e F, porém tais demonstrações não foram

exigidas pelo Edital de Concorrência Pública nº 1/2022, tampouco necessárias para os

cálculos dos índices apresentados”; e

4) “Pelas razões expostas acima, o Balanço Patrimonial e Demonstrações

Contábeis da empresa Puxe Comunicação Eireli se encontram suficientes e atendem

plenamente ao previsto no subitem 6.1.3.1 do Edital de Concorrência Pública nº 1/2022”.

É a síntese do que até aqui foi processado. Passamos a opinar.

V. Dos Fundamentos Jurídicos e da Conclusão

O Edital de Licitação concentra e consolida as regras de regência do processo

de contratação, às quais a Administração e os interessados em participar do certame

encontram-se necessariamente vinculados, conforme dispõem os artigos 3º e 41 da Lei nº

8.666/19931.

Com efeito, o Instrumento Convocatório em apreço exige, enquanto requisito

obrigatório para a comprovação da qualificação econômico-financeira das licitantes, no

subitem 6.1.3.1, letra “a”, a exibição do “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 (...)”.

1 Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada.
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Neste patamar, é possível constatar a ausência de exigência expressa, no

Edital, quanto à apresentação, pelas participantes do certame, de “notas explicativas” e de

“mutações do patrimônio líquido”. Da mesma maneira, essa obrigatoriedade não encontra-se

prevista na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, senão vejamos:

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:
I - 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 encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta; [destacamos]
(...)

As “notas explicativas” e as “mutações de patrimônio líquido” fazem parte do

conjunto completo de demonstrações contábeis da entidade, previsto nas Normas

Brasileiras de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, conforme preceitua o

subitem 3.17 da Resolução CFC nº 1.255/2009, com suas alterações posteriores.

Isso, todavia, não implica conexão e nem integra, ainda que de modo implícito,

as regras contempladas pela Lei nº 8.666/1993 no que toca à qualificação

econômico-financeira das licitantes, cuja documentação tem o condão intrínseco de atestar

a boa situação financeira da empresa.

Neste sentido, a manifestação da unidade contábil da Faculdade (despacho

81), na pessoa de sua chefia, a respeito da análise da documentação apresentada pela

Recorrida, demonstra, de modo irrefutável e incontroverso, nesse aspecto, o pleno

atendimento dos rigores editalícios, bem como a saúde financeira e a capacidade da

empresa, em termos contábeis, para atender o objeto licitado.

Essa circunstância acautela a Faculdade a lhe promove a segurança

necessária para prosseguir com a contratação ventilada, mormente porque a Recorrida,

além de ter cumprido todos os requisitos contidos no Edital, ofereceu à Instituição o menor

preço, proporcionando indubitável vantagem ao erário.

Para arrematar, o entendimento propugnado pelo Tribunal de Justiça do Estado

de São Paulo vai ao encontro do que até aqui foi esposado, senão vejamos:
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“Apelação Cível/Remessa Necessária – Mandado de Segurança – Inabilitação –
Concessão parcial da ordem – Indevida exigência de apresentação de notas
explicativas e de declaração de lucros e prejuízos acumulados – Pela análise atenta do
instrumento convocatório, faltava, de fato, previsão clara e expressa no edital sobre a
necessidade da apresentação dos específicos documentos – Impossibilidade, como
bem apontado pela r. sentença, de reluzir no andamento do certame requisito implícito
(novo) – Ofensa à legalidade, à vinculação ao edital e, ainda, risco à segurança jurídica
e à competitividade isonômica. Entendimento adotado pela r. sentença em perfeita
consonância ao doutrinário-jurisprudencial. R. Sentença escorreita que deve ser
mantida – Apelação e Remessa Necessária desprovidas.”
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1013370-05.2021.8.26.0451; Relator (a):
Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de
Piracicaba - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/08/2022; Data de
Registro: 22/08/2022)

Frisamos que o procedimento de licitação possui rito definido e vinculado ao

Edital, destinado a garantir, minimamente, a observância do princípio constitucional da

isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, devendo ser

processado e julgado em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa,

da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são

correlatos.

Nesse sentido, o entendimento consolidado do Tribunal de Contas do Estado

de São Paulo, concatenado em trecho de acórdão prolatado em Representação, o qual

permitimo-nos transcrever:

“Vale lembrar que o artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/93 prescreve que a licitação deve
ser processada e julgada em conformidade com o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório, dentre outros.
Nessa conformidade, acompanho a PFE, voto pela improcedência da Representação.”
(TC-001879.989.20-0, Primeira Câmara, Sessão de 29/09/2020).

Deste modo, considerando que o Edital de CP nº 1/2022 não exigiu, das

participantes, a apresentação dos documentos arrolados pela Recorrente em suas razões, à

Administração é vedado fazê-lo em sede de julgamento.

Superado esse primeiro argumento, passamos a enfrentar a alegação da

Recorrente quanto ao suposto descumprimento, pela Recorrida, do subitem 6.1.4, letra c, do

Edital de Concorrência Pública nº 1/2022, o qual exige das licitantes a indicação das

instalações físicas (incluindo endereço do escritório, número do telefone, fax, e-mail etc.) e a
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declaração do aparelhamento técnico que será disponibilizado para a execução do contrato

decorrente desta licitação.

Na esteira das informações prestadas pela CJL/FD, não há dúvidas de que a

informação completa do logradouro onde se encontra estabelecido o escritório da Recorrida,

com a indicação do CEP, se revela suficiente para comprovar o endereço onde se situam as

instalações físicas da licitante; ademais, tais referências de localização também constam

das certidões e dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, corroborando a

informação prestada pela empresa.

Dessarte, conforme explicado pela CJL/FD, em se tratando de objeto contratual

de natureza intelectual, o aparelhamento técnico a ser empregado pela futura Contratada é

ainda mais importante do que as instalações físicas em si, considerando, sobretudo, o

notório e indiscutível assentamento do trabalho em ambiente remoto.

Por fim, rememora, a CJL/FD, que os atestados de qualificação

técnica-operacional exibidos pela Recorrida comprovam sua aptidão para a prestação dos

serviços licitados.

Compreendemos, portanto, que a decisão recorrida, diferente do aduzido pela

Recorrente, encontra-se parametrizada aos ditames editalícios, com abrandamento do rigor

excessivo das formas, em benefício da finalidade da licitação, cuja manutenção traduz

consequência inexorável do absoluto cumprimento dos princípios que norteiam as

contratações públicas e a atuação da Administração, em seus expressos fundamentos.

Portanto, a par dos elementos que permeiam os autos, o Recurso em exame
não congrega elementos para ser provido.

É o nosso parecer, o qual submetemos à superior deliberação.

GFD-1.2, 10 de novembro de 2022.

HELOISA BONORA
Consultora Técnica Jurídica

PAULA AP. ALVES ANDREOTTI
Procuradora Autárquica


