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Ao Exmo. Sr. Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa Diretor da Faculdade de Direito de 
São Bernardo do Campo/SP. 
  
Aos Cuidados da Comissão de Julgamento de Licitações.  
 
Concorrência nº 1/2022 
 
 
 
 
 
 
 

Lume Comunicação Eireli, pessoa jurídica de Direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
65.146.375/0001-00, com sede a Rua Pedra Bonita nº 922, Bairro Barroca, Belo Horizonte/MG, 
neste ato representado por Moisés Júnio Rosa, portador da Carteira de Identidade nº MG 
1.379.277, CPF nº 315.068.446-34, brasileiro, publicitário, vem mui respeitosamente perante 
Vossa presença, apresentar 
 

   

  Recurso Administrativo  
 

Em face do julgamento da habilitação na concorrência supracitada das empresas 
classificadas no procedimento licitatório supra descrito, e o faz pelos motivos fáticos – 
jurídicos, abaixo expendidos: 
 

1. Dos Fatos 
 

Foram apresentados os documentos referentes a fase de habilitação, tanto da 
recorrente quanto da agência Puxe Comunicação Eireli.  

 
Aberta a fase, e apresentados os documentos, foi a licitante PUXE habilitada e 

declarada vencedora no certame.  
 
Na análise da documentação apresentada pela vencedora, a recorrente LUME verificou 

que a licitante em questão não apresentou as demonstrações contábeis legais, exigidas na 
forma da lei, estando ausentes: 

 
i. as mutações de patrimônio líquido; 
ii.  notas explicativas.    

 
 

2. 
Da Ausência de Documento Essencial Exigido por Lei às Demonstrações Contábeis 

 



Lume Comunicação Eireli | CNPJ 65.146.375/0001-00 | Inscrição Municipal: 39149800011 | Rua Pedra Bonita, 922 - Barroca - 30431-065 
Belo Horizonte - Minas Gerais | Tel.: (31) 2526 5555 

 

                O EDITAL É LEI ENTRE AS PARTES 
                                                                                                                  Diógenes Gasparini 

 
Essa a regra mais importante de qualquer edital. 
 
E sendo o presente recurso proposto perante uma faculdade de direito, muito mais 

premente a análise das ilegalidades aqui apontadas, que levarão fatalmente à inabilitação da 
vencedora. 
 

As cláusulas e condições impostas no edital sempre devem ser interpretadas em 
consonância com a lei.  

 
O quesito editalício relativo a qualificação econômico financeiro, assim dispõe: 
 
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; (grifamos) 
 
 
O item acima nada mais é que a compilação do art. 31, inciso I, da lei 8666/93: 
 

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; 

 
Ao realizar a análise dos documentos apresentados pela licitante PUXE a recorrente 

detectou que as demonstrações contábeis estão incompletas, sendo apresentado somente o 
Balanço Patrimonial e o DRE – Demonstrativo de Resultado do Exercício, estando ausentes as 
mutações de patrimônio líquido, e as notas explicativas.    
 

Há que se esclarecer que tanto o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado 
do Exercício - DRE são somente duas das demonstrações contábeis exigíveis. 
 

Ao apresentar os documentos contábeis de forma incompleta não seguiu a licitante 
com a imposição do item editalício: 
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“... balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei ...” 

 
 Não se pode perder de vista, que a interpretação a ser dada ao disposto no artigo 31, 

inciso I, da Lei de Licitações deve contemplar a expressão “exigíveis e apresentados na forma 
da lei”, e não é o estatuto licitatório que define como serão as demonstrações contábeis, mas 
sim a norma legal.  
 

Dito isso, impende observar 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.  

 
Tanto o é que o próprio item 10.2 do edital, estabeleceu o critério de completude na 

apresentação dos documentos: 
 
 

10.2 Com base nos documentos apresentados, a Comissão de Julgamento de Licitações 
inabilitará a licitante que deixar de apresentar qualquer documento exigido no Edital 
ou fazê-lo de maneira incompleta, incorreta ou com borrões, rasuras, entrelinhas, em 
desacordo com este Edital, ou com validade vencida, ou ainda qualquer outro vício que 
o invalide. (grifamos) 

 
  O Conselho Federal de Contabilidade é quem define no país as normas a serem 
seguidas no tocante a documentação contábil, seus parâmetros e validade. 
 
  As demonstrações contábeis são compostas por peças (demonstrativos) com 
informações que irão auxiliar na interpretação da situação econômico-financeira das 
empresas, como preconiza o inciso I do artigo 31 da lei 8.666/93. 
 

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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Já que a qualificação econômico-financeira exigida e fundamentada no artigo 37, XXI 
da Constituição Federal, objetiva avaliar a real capacidade de execução do objeto da licitação 
e constatar se as Recorrentes terão solvência e solidez econômico-financeira suficientes para 
cumprir com as obrigações que vierem a ser assumidas, não se pode deixar de exigi-las “na 
forma da lei”, como foi corretamente feito no Edital. 
 

O Mestre Cretella Júnior assim a classifica a qualificação econômico financeira:  
 

“Qualificação econômico-financeira é a capacidade ou possibilidade de a empresa 
suportar os encargos econômicos do contrato, qualificação que deverá ser 
demonstrada pelo licitante, objetivamente na fase da habilitação, para que seja 
admitido como participante do certame, no qual se caracterize, de modo pleno, sua 
situação de solvência, diante dos créditos existentes e dos compromissos assumidos, 
bem como do faturamento” (CRETELLA JÚNIOR, José. Das licitações públicas. 9. ed. Rio 
de Janeiro, Forense, 1995, pag. 253.)  
 
Mister observar que, em nenhum momento qualquer das licitantes impugnaram o 

edital, ou questionaram a exigência válida e legal ali lançada.  
 
Ou seja, não se exigiu nada além do que a lei obriga, porém, o conteúdo apresentado 

nas demonstrações contábeis da vencedora não atende às exigências legais, tal e qual consta 
do inciso I do artigo 31 da Lei 8.666/93 e no item 6.1.3.1 do edital. 

 
O Tribunal de Contas da União, consoante o aqui defendido, preceitua: 
 
Faça constar nos editais de licitação a obrigatoriedade de que sejam apresentadas as 
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, no caso em que essas tenham sido 
emitidas, de modo a permitir o conhecimento de informações relevantes capazes de 
alterar as situações econômica, financeira ou patrimonial das empresas participantes 
dos procedimentos licitatórios.  
Acórdão 1544/2008 Primeira Câmara 
 
Utilize, nos editais que elaborar, critérios objetivos, usualmente adotados em 
Contabilidade, para aferir a qualificação econômico-financeira das licitantes. Acórdão 
1519/2006 Plenário 
 
Dessa forma, habilitar licitante que claramente não apresentou sua documentação 

contábil na forma da lei, e como prevê o próprio edital, seria o mesmo que admitir tratamento 
não isonômico aos licitantes, posto que as regras impostas devem ser iguais para todos.   
 
 A exibição das mutações patrimoniais e das notas explicativas, não constituem mero 
formalismo, pois configuram documentos hábeis a conferir autenticidade às demonstrações 
financeiras apresentado pelo interessado. Ademais tratando-se de exigência expressamente 
contida no instrumento convocatório, vige o princípio da vinculação ao edital, devendo o 
licitante observá-lo para que possa ser regularmente habilitado, e esse não foi o caso. 
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 Nesse sentido, o julgamento pela inabilitação é medida que se impõe e cumpre 
plenamente os requisitos exigidos na lei e no edital, além da doutrina e jurisprudência 
indicadas, haja vista que a manutenção da habilitação representaria a relativização das regras 
do certame. 
 
 

2.Descumprimento do Edital 
Ausência de Especificações das Instalações Físicas 

 
Não obstante, os descumprimentos acima, a vencedora deixou de atender mais um 

item editalício, especificamente o item 6.1.4, letra c, que estabelece: 
 

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; 
 
 
No caso, a vencedora se limitou a descrever a infraestrutura relativo aos equipamentos 

que possui, deixando de especificar as suas instalações físicas, quando a recorrente o fez de 
forma exaustiva. A reconhecer a validade da declaração faltosa, quebra-se o princípio da 
isonomia, uma vez que privilegia-se àquele que descumpridor do estabelecido não foi 
penalizado. 

 
A nobre Comissão de Licitação, como guardiã maior da lisura do procedimento não 

poderá se furtar a aplicar a “lei” estabelecida no edital que é a desclassificação para aqueles 
que a descumprem.  
 
 

Diz Hely Lopes Meirelles: 
 

"Nada se pode exigir ou decidir aquém ou além do edital, porque é a lei interna da 

concorrência e da tomada de preços e segundo as condições, estabelecidas na 

convocação licitatória, é que os interessados deverão apresentar suas propostas, 

obedecendo, tanto na forma quanto no conteúdo, as especificações do órgão que 

promove a licitação. Em tema de proposta nada se pode oferecer, considerar, aceitar 

ou exigir além ou aquém do edital ou do convite. 

Este princípio pode ser verificado no art. 41, caput, da Lei nº 8.666/93:  

“A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha 
estritamente vinculada”. (grifamos) 

O edital, neste caso, torna-se lei entre as partes, assemelhando-se a um contrato de 
adesão cujas cláusulas são elaboradas unilateralmente pelo Estado. Este mesmo princípio dá 
origem a outro que lhe é afeto, qual seja, o da inalterabilidade do instrumento convocatório.  
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Em sendo lei, o Edital com os seus termos atrela tanto à Administração, que estará 
estritamente subordinada a seus próprios atos, quanto às concorrentes – sabedoras do inteiro 
teor do certame. 

 

3. Requerimento 

 
Assim, diante do exposto, a recorrente vem requerer: 

 
- A INABILITAÇÃO da licitante Puxe Comunicação Eireli, por não apresentar as 

Demonstrações Contábeis exigidas na forma da lei, para tanto requer seja enviado à equipe 
técnica contábil, para que se declare se os mesmos se encontram completos ou não, além da 
declaração incompleta do item 6.1.4, sendo analisados pelos i. CJL e Autoridade Superior. 
 
 
 
 

Pede Deferimento. 
 

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2022. 
 
 
 

LUME COMUNICAÇÃO EIRELI 

Moisés Júnio Rosa – Representante legal 
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