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PROCESSO N.º: 04.000438.21.10  

PREGÃO ELETRÔNICO N.º: 025/2021 

OBJETO: Aquisição e atualização de licenças, suporte técnico, consultoria 

especializada/mentoria na execução de projetos e treinamento de produtos da 

plataforma Qlik, conforme descrições detalhadas constantes no Anexo I do edital. 

ASSUNTO: Recurso Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

RECORRENTE: Aditi Gestão e TI Ltda. - ME. 

 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se de recurso administrativo interposto pelo licitante Aditi Gestão e TI Ltda. - ME 

em face do julgamento que o inabilitou no lote 02 do certame. 

 

A Recorrente manifestou a intenção de recorrer no dia 26/08/2021 e encaminhou as 

razões recursais em 30/08/2021.  

 

Transcorrido o prazo legal, não foram apresentadas contrarrazões ao recurso 

administrativo. 

 

 

2. ADMISSIBILIDADE 

 

Recurso Administrativo aviado a tempo e modo, proposto nos termos do edital e da 

legislação aplicável.   

 

 

3. DAS RAZÕES RECURSAIS  

  

Em síntese, a Recorrente aduz: 

 

1) Que houve a reforma da decisão inicial que inabilitou a Recorrente, mas que “a 

despeito da alteração da fundamentação, a decisão de inabilitação mante-se 

juridicamente inadequada, o que justifica a interposição do presente recurso”; 
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2) “Data máxima vênia, a d. Comissão de Licitação, ao considerar a Recorrente 

inabilitada, fundou-se em argumento extremamente burocrático e formal, impondo 

exigência desnecessária e que restringe o caráter competitivo do certame”; 

 

3) Que “em verdade, o fundamento para a inabilitação é extremamente similar ao 

proferido, inicialmente, pelo d. pregoeiro, com a manutenção da referência ao mesmo 

item do edital”; 

 

4) Que “conforme se denota do documento enviado no processo licitatório, e anexado 

como documento 01 ao presente recurso, o licitante enviou a cópia do Livro Diário, o 

qual foi devidamente registrado na Junta Comercial”; 

 

5) Que “o Balanço Patrimonial, documento efetivamente essencial para análise, foi 

enviado corretamente e possui a própria chancela da Junta Comercial, comprovando 

a regularidade do documento e permitindo inclusive análise pelo site oficial: (...)”; 

 

6) Que “certo é que o Recorrente apresentou o documento requerido, em conformidade 

com as condições presentes no edital, sendo o referido instrumento capaz de 

evidenciar a capacidade econômico-financeira da empresa. Desta feita, todas as 

informações relevantes e a possibilidade de analisar o documento em sua 

integralidade estavam à disposição da Comissão para simples diligência por meio de 

consulta na internet, tal qual diversos outros documentos demandam”; 

 

7)  “No que toca aos termos de abertura e encerramento, novamente não assiste 

qualquer razão ao pregoeiro em inabilitar a Recorrente”. “Isso porque o exame do 

balanço patrimonial enviado é suficiente para aferir a qualificação econômico-

financeira. Inabilitar a Recorrente apenas por não apresentar os termos de abertura e 

encerramento do balanço contraria os princípios do melhor interesse da 

Administração Pública e o princípio da efetividade”. 

 

7.1. “Nesse cenário, está-se diante de um excesso de formalismo, até mesmo porque 

não ficou esclarecido qual informação relevante não foi possível obter com os 

documentos enviados, ou ainda, se não havia como avariar a qualificação 

econômico-financeira e capacidade para execução do objeto. Desse modo, não 

há qualquer prejuízo à avaliação”; 
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8) Que o Decreto nº 9.555/2018 estabeleceu a dispensa de autenticação de livros 

contábeis para todas as empresas que utilizam o SPED; 

 

9) Que “é importante destacar que as exigências de qualificação econômico-financeira 

se destinam a verificar a saúde econômico-financeira da empresa a ser contratada. 

Afinal, o balanço patrimonial é demonstrativo contábil suficiente, que evidencia os 

valores dos bens, diretos e indiretos, assim como as obrigações de uma organização 

empresarial. Desse modo, restou demonstrada a situação de liquidez da empresa, 

possibilitando verificar a capacidade econômica para suportar os ônus inerentes a 

contratação”; 

 

10) “Desse modo, tendo em vista que apresentou-se a fotocópia do livro Diário, a qual 

estava devidamente registrado e autenticado na Junta Comercial de Belo Horizonte, 

certo é que a recorrente deve ser habilitada”; 

 

11) Que “o erro formal não vicia e nem torna inválido o documento. Se um documento é 

produzido de forma diferente da exigida, mas alcançou os objetivos pretendidos ou a 

finalidade essencial, sendo possível compreendê-lo a partir do contexto e 

circunstâncias, reputar-se á válido”; 

 

12) Para fundamentar que a inabilitação foi excesso de formalismo, a empresa cita 

jurisprudências sobre o tema; 

 

13) “Subsidiariamente, caso essa Instituição entenda que os documentos apresentados 

quando da fase de habilitação e argumentos alhures postos ainda não são 

suficientes para adjudicação do objeto em seu favor, o que se admite apenas por 

hipótese, cumpre ressaltar a possibilidade de promoção de diligências para dirimir 

quaisquer dúvidas e esclarecer a regularidade da proponente, sob pena de 

flagrante infringência aos princípios de regência do procedimento licitatório e ato 

antieconômico por contratação não vantajosa para a Administração Pública”; 

 

14) “Diante de todo o exposto, impõe-se a reforma da decisão que inabilitou esta 

Recorrente, porquanto desproporcional e desarrazoada, conformando excesso de 

formalismo. Todavia, subsidiariamente, caso ainda entendam insuficientes os 

argumentos e documentação, premente a promoção de diligências para 

esclarecimentos, nos termos expostos alhures”; 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 

 

 

Página 4 de 14 

 

15) Requer a procedência do recurso e a reforma do julgamento que a inabilitou.  

 

 

4. DO MÉRITO:  

 

Como será devidamente demonstrado, a inabilitação da empresa Aditi Gestão e TI Ltda. 

- ME no lote 02 do certame ocorreu em estrita conformidade com as regras do edital, 

não havendo que se falar em excesso de formalismo.  

 

Primeiramente, é de suma importância esclarecer à Recorrente que como afirmado em 

resposta ao primeiro recurso interposto por esta, houve a alteração da motivação de 

inabilitação e, apesar do subitem editalício citado na fundamentação ter sido o mesmo, 

houve uma substancial alteração na causa da inabilitação que foi citação expressa de 

que a empresa “Aditi” não apresentou como esta alega a fotocópia do livro Diário, mas 

sim, um balanço avulso, em total descumprimento ao edital e à legislação. Para que não 

restem dúvidas sobre este fato colaciono abaixo a resposta ao primeiro recurso 

interposto: 

  

“Após análise das razões recursais, bem como a fundamental inserida no 

sistema licitacoes-e, verificou-se a necessidade de se alterar a justificativa da 

inabilitação da recorrente para que a mesma possa exercer de forma plena o 

direito ao contraditório e ampla defesa. 

 

A fundamentação da inabilitação da licitante foi a seguinte: 

 

“Inabilitado pelo descumprimento do(s) subitem(ns) do edital: 14.2.4. 

Qualificação Econômico-Financeira - alínea a.1 (c): não apresentou os 

Termos de Abertura e de Encerramento, juntamente com Balanço de 

Abertura devidamente registrado/autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio do licitante ou registrado no órgão de registro 

equivalente”. 

 

Apesar do subitem citado ter sido o correto, ou seja, descumprimento do 

subitem 14.2.4, alínea a.1 “c” do edital, a motivação inserida pode ter levado a 

um equívoco da empresa quanto à fundamentação de sua inabilitação, razão 

pela qual o Município considera necessário alterar a referida motivação e 

reabrir o prazo recursal para que a mesma, caso julgue conveniente, possa 
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apresentar uma nova peça recursal ou até mesmo reiterar o recurso 

interposto.  

 

Sendo assim, no exercício da autotutela, o Município decide rever o ato 

proferido anteriormente, para complementar a fundamentação que motivou a 

inabilitação da ora recorrente que passa a ser o seguinte: 

 

“Inabilitado pelo descumprimento do subitem 14.2.4, alínea a.1 “c” do 

edital: A EMPRESA APRESENTOU BALANÇO AVULSO E NÃO A 

FOTOCÓPIA DO LIVRO DIÁRIO, devidamente registrado/autenticado 

na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou registrado no 

órgão de registro equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e 

de Encerramento”. 

 

Diante do exposto, para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório da 

ora Recorrente, esclareço que a motivação de inabilitação da licitante Aditi 

será alterada, sendo reaberto o prazo para a manifestação da intenção 

recursal e apresentação de novo recurso que, caso seja protocolado, deverá 

se referir à fundamentação acima colacionada 

 

 Desta forma, conheço do recurso interposto pela empresa Aditi Gestão e TI 

Ltda. - ME, para no mérito, julgar a perda o seu objeto, tendo em vista que a 

fundamentação da inabilitação será alterada/reformada, sendo posteriormente 

reaberto os prazos recursais”. (destaquei) 

 

Desta forma, resta claro que a ora Recorrente foi devidamente informada de que, ao 

contrário do que tenta reafirmar neste recurso, o balanço apresentado pela mesma na 

fase de habilitação é o avulso e não fotocópia do Livro Diário. Assim, mesmo sendo 

devidamente alertada desse fato, a empresa insiste em justificar que a inabilitação por 

não apresentação dos Termos de Abertura e Encerramento é excesso de formalismo, 

mas não se atém ou apresenta qualquer fundamento para justificar a apresentação de 

um Balanço Avulso, sendo apenas afirmado, de forma clara e totalmente errônea, que o 

referido documento seria Cópia do Livro Diário, o que, por uma simples análise do 

documento apresentado é perfeitamente visível que o mesmo não se trata de uma 

Cópia do Livro Diário.  

 

Assim, torna-se importante ressaltar que a ora Recorrente não foi inabilitada 

simplesmente pelo não envio dos Termos de Abertura e Encerramento do balanço, mas 
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principalmente, pelo fato do licitante ter apresentado um balanço avulso e não uma 

cópia do livro diário, como é exigido no subitem 14.2.4, alínea a.1, letra “c” do edital, que 

assim dispõe: 

 

“14.2.4. Qualificação Econômico-Financeira:  

 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último 

Exercício Social já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

demonstrem a situação financeira do licitante, vedada a sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios, devendo ser observados os 

subitens abaixo para o devido enquadramento.  

 

a.1. Serão considerados, “na forma da lei”, o Balanço Patrimonial e a 

Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social, 

assim apresentados:  

 

a) publicados em Diário Oficial; ou  

b) publicados em Jornal; ou  

c) POR FOTOCÓPIA DO LIVRO DIÁRIO, devidamente 

registrado/autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 

do licitante ou registrado no órgão de registro equivalente, 

inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou  

 

d) na forma de escrituração contábil digital (ECD) nos termos da 

Instrução Normativa da RFB”. (destaquei) 

 

Como demonstrado acima, o edital é claro ao estabelecer que será considerado “na 

forma da lei” e, portanto, aceito, o balanço patrimonial e a DRE apresentado “por 

fotocópia do livro Diário, devidamente registrado/autenticado na Junta Comercial 

(...)”, documento este que não foi o entregue pela Recorrente.  

 

Desta forma, refuta-se a alegação da Recorrente de que “o Balanço Patrimonial, 

documento efetivamente essencial para análise, foi enviado corretamente e possui a 

própria chancela da Junta Comercial, comprovando a regularidade do documento e 

permitindo análise pelo site oficial”. Primeiramente, cabe novamente esclarecer que ao 

contrário do que supõe a empresa, esta não entregou o balanço patrimonial e a DRE 

“corretamente”, visto que a empresa apresentou na fase de habilitação um balanço tido 

como avulso, uma vez que não se trata de documento extraído do Livro Diário que 
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consolida as demonstrações contábeis constantes no mesmo como exigido no edital, 

não podendo, portanto, ser aceito para fins de habilitação.  

 

Insta frisar ainda que apesar do balanço avulso entregue pela Aditi Gestão e TI Ltda. na 

fase de habilitação ter sido registrado na Junta Comercial, tal documento não pode ser 

considerado apto para comprovação da qualificação financeira da empresa, uma vez 

que sua elaboração não seguiu as regras previstas nas normas contábeis para 

escrituração do Livro Diário, como a seguir será demonstrado. Ressalte-se que a 

JUCEMG, diferentemente do que tenta sustentar a Recorrente, não realiza a análise do 

conteúdo do documento registrado, portanto sua chancela não traz a presunção de sua 

regularidade perante as normas de escrituração contábil.  

 

Destaca-se também, que em suas razões recursais a Recorrente cita a legislação 

referente ao registro da escrituração contábil digital (ECD) por meio do Sistema Público 

de Escrituração Digital (SPED). Entretanto, o balanço apresentado pela mesma não se 

refere à escrituração digital enviada através do SPED, não podendo, portanto, ser 

comparado àquele.  

 

Cumpre lembrar que as regras referentes à apresentação do balanço patrimonial e a 

DRE não foram estabelecidas aleatoriamente pelo edital. Estas regras seguem a 

legislação.  

 

Destaca-se que as regras referentes à escrituração e registro dos livros contábeis estão 

previstas na Lei Federal nº 10.406/02 (Código Civil). Veja 

 

“Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir 

um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração 

uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação 

respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado 

econômico. 

(...) 

 

Art. 1.180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o Diário, 

que pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou 

eletrônica. 

Parágrafo único. A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado 

para o lançamento do balanço patrimonial e do de resultado econômico. 
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Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o 

caso, as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro 

Público de Empresas Mercantis. 

Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o 

empresário, ou a sociedade empresária, que poderá fazer autenticar livros 

não obrigatórios. 

(...) 

 

Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e 

caracterização do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou 

reprodução, todas as operações relativas ao exercício da empresa. 

(...) 

§ 2 o Serão lançados no Diário o balanço patrimonial e o de resultado 

econômico, devendo ambos ser assinados por técnico em Ciências Contábeis 

legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade empresária. 

(...) 

 

Art. 1.186. O livro Balancetes Diários e Balanços será escriturado de modo 

que registre: 

I - a posição diária de cada uma das contas ou títulos contábeis, pelo 

respectivo saldo, em forma de balancetes diários; 

II - o balanço patrimonial e o de resultado econômico, no encerramento do 

exercício. 

(...) 

Art. 1.188. O balanço patrimonial deverá exprimir, com fidelidade e clareza, a 

situação real da empresa e, atendidas as peculiaridades desta, bem como as 

disposições das leis especiais, indicará, distintamente, o ativo e o passivo. 

Parágrafo único. Lei especial disporá sobre as informações que 

acompanharão o balanço patrimonial, em caso de sociedades coligadas. 

 

Art. 1.189. O balanço de resultado econômico, ou demonstração da conta de 

lucros e perdas, acompanhará o balanço patrimonial e dele constarão crédito 

e débito, na forma da lei especial. (...)” (destacamos) 

 

Além das regras previstas no Código Civil Brasileiro, convém destacar também a 

Resolução CFC nº 1.330/11 que aprovou a ITG 2000 – Escrituração Contábil, 

posteriormente alterada e consolidada em 5.12.14 como ITG 2000 (RI): 
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“RESOLUÇÃO CFC N.º 1.330/11    

(...) 

 Objetivo 

1. Esta Interpretação estabelece critérios e procedimentos a serem adotados 

pela entidade para a escrituração contábil de seus fatos patrimoniais, por 

meio de qualquer processo, bem como a guarda e a manutenção da 

documentação e de arquivos contábeis e a responsabilidade do 

profissional da contabilidade.  

 

Alcance 

2. Esta Interpretação deve ser adotada por todas as entidades, independente 

da natureza e do porte, na elaboração da escrituração contábil, 

observadas as exigências da legislação e de outras normas aplicáveis, se 

houver.  

 

Formalidades da escrituração contábil  

(...) 

9. Os livros contábeis obrigatórios, entre eles o Livro Diário e o Livro Razão, 

em forma não digital, devem revestir-se de formalidades extrínsecas, tais 

como: 

a) serem encadernados; 

b) terem suas folhas numeradas sequencialmente; 

c) conterem termo de abertura e de encerramento assinados pelo titular 

ou representante legal da entidade e pelo profissional da contabilidade 

regularmente habilitado no Conselho Regional de Contabilidade. 

 

10. Os livros contábeis obrigatórios, entre eles o Livro Diário e o Livro Razão, 

em forma digital, devem revestir-se de formalidades extrínsecas, tais 

como: 

a) serem assinados digitalmente pela entidade e pelo profissional da 

contabilidade regularmente habilitado; 

b)  quando exigível por legislação específica, serem autenticados no 

registro público ou entidade competente. (Alterada pela ITG 2000 

(R1)) 

(...) 

 

Livro diário e livro razão 

 

14.  No Livro Diário devem ser lançadas, em ordem cronológica, com 

individualização, clareza e referência ao documento probante, todas as 
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operações ocorridas, e quaisquer outros fatos que provoquem variações 

patrimoniais. 

 

15.Quando o Livro Diário e o Livro Razão forem gerados por processo que 

utilize fichas ou folhas soltas, deve ser adotado o registro “Balancetes 

Diários e Balanços”. 

 

16. No caso da entidade adotar processo eletrônico ou mecanizado para a 

sua escrituração contábil, os formulários de folhas soltas, devem ser 

numerados mecânica ou tipograficamente e encadernados em forma de 

livro. 

(...) 

 

18. A entidade é responsável pelo registro público de livros contábeis em 

órgão competente e por averbações exigidas pela legislação de 

recuperação judicial, sendo atribuição do profissional de contabilidade a 

comunicação formal dessas exigências à entidade. (...).” (Destacamos) 

 

Imperioso citar também a Instrução Normativa DREI nº 82, de 19 de fevereiro de 2021 

que “Institui os procedimentos para autenticação dos livros contábeis ou não dos 

empresários individuais, das empresas individuais de responsabilidade limitada - Eireli, 

das sociedades, bem como dos livros dos agentes auxiliares do comércio”: 

 

“CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 2º Serão submetidos à autenticação da Junta Comercial os termos de 

abertura e de encerramento de qualquer instrumento de escrituração que o 

interessado julgue conveniente adotar, segundo a natureza e o volume de 

seus negócios, inclusive, livros não obrigatórios. 

(...) 

CAPÍTULO II 

DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

 

Art. 5º Os livros contábeis ou não conterão termos de abertura e de 

encerramento, que indicarão: 

 

I - Termo de abertura: 

a) a finalidade a que se destina o livro (nome do livro);  
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b) o número de ordem;  

c) o nome empresarial;  

d) o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;  

e) o município da sede ou filial;  

f) o número e a data do arquivamento dos atos constitutivos na Junta 

Comercial; e  

g) a data e as assinaturas;  

II - Termo de encerramento:  

a) a finalidade a que destinou o livro (nome do livro);  

b) o número de ordem;  

c) o nome empresarial;  

d) o período a que se refere a escrituração; e  

e) a data e as assinaturas. 

(...) 

CAPÍTULO III 

DA AUTENTICAÇÃO 

Art. 7º A autenticação dos instrumentos de escrituração consiste na 

verificação das formalidades extrínsecas dos dados contidos nos termos de 

abertura e encerramento. 

(...) 

Art. 8º Lavrados os Termos de Abertura e de Encerramento, os livros 

devidamente escriturados e de caráter obrigatório, salvo disposição especial 

de lei, deverão ser submetidos à autenticação pela Junta Comercial: § 1º A 

Junta Comercial procederá às autenticações previstas nesta Instrução 

Normativa por termo, que conterá: (...)” (destaquei) 

 

Assim, após análise da legislação e das Instruções Normativas supratranscritas, resta 

mais do que comprovado que o balanço patrimonial e a Demonstração Contábil do 

Resultado do Último Exercício Social devem cumprir diversos requisitos para serem 

considerados “na forma da lei”, requisitos estes, que ao contrário do alegado pela 

Recorrente, não se encontram nos documentos apresentados pela mesma. 

 

O que se constata da análise da peça recursal é que a Recorrente tenta justificar que a 

falta dos Termos de Abertura e Encerramento não poderia levar à sua inabilitação, mas 

não se atentou para o fato de que a sua inabilitação não ocorreu apenas por falta destes 

documentos, mas também porque a empresa entregou um balanço avulso em 

desacordo com as exigências da legislação e do edital. 
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Neste ponto, torna-se importante refutar a seguinte afirmação da Recorrente: “Conforme 

se denota do documento enviado no processo licitatório, e anexado como documento 01 

ao presente recurso, o licitante enviou a cópia do Livro Diário, o qual foi devidamente 

registrado na Junta Comercial”. Permissa Vênia, tal alegação é duplamente errônea: 

Primeiro, porque o documento anexado ao presente Recurso não é o mesmo que foi 

enviado na fase de habilitação, tendo em vista que naquele não constavam os Termos 

de Abertura e Encerramento constantes nestes e somente o primeiro continha a 

certificação de registro no JUCEMG. Segundo, porque o documento anexado ao 

presente recurso continua a ser um balanço avulso e não cópia do Livro Diário como 

exigido no edital, não podendo, portanto, sob nenhum ângulo ser utilizado para revisão 

do julgamento que habilitou a ora Recorrente.  

 

A empresa aduz ainda que a sua inabilitação foi desarrazoada e lastreada de 

formalismo, entretanto, tal alegação não pode ser acatada. Diante da clara constatação 

de descumprimento do edital e da legislação, habilitar a empresa, mesmo esta não 

tendo apresentado o balanço patrimonial e a DRE nos termos exigidos configuraria a 

concessão de favorecimento indevido em detrimento aos demais licitantes, o que 

caracterizaria uma afronta à legislação e em especial aos princípios basilares da 

licitação.  

 

É imperioso destacar que ao contrário do que supõe a Recorrente, a apresentação do 

balanço avulso, ou seja, documento em desacordo com o edital e com a legislação, não 

é passível de “correção” através de diligências e também não se enquadra no caso 

jurisprudencial citado pela mesma.  

 

Frisa-se que o art. 43, §3 da Lei nº 8.666/93 limita as hipóteses de seu cabimento, bem 

como veda de maneira expressa a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar originariamente da proposta, como demonstrado abaixo: 

 

“Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 

procedimentos: 

(...) 

§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.”  (destaquei)  



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 

 

 

Página 13 de 14 

 

Ora, da leitura do artigo supratranscrito resta claro que a diligência somente pode ser 

realizada com o fim de esclarecer ou complementar a instrução do processo. Assim, 

torna-se necessário elucidar que não havia dúvidas quanto à inadequação do 

documento apresentado, conditio sine qua non para realização da mesma. Portanto, 

configura-se inadequada a sugestão da promoção da diligência prevista no art. 43, § 3º 

da Lei 8.666/93.  

 

Cumpre ressaltar que todos os licitantes participaram em condição de igualdade no 

certame, entrementes, a ora Recorrente solicita um tratamento privilegiado quanto à 

análise da sua documentação. As regras que regem o processo licitatório foram 

previamente estabelecidas no edital, sendo aceitas por todos. Mudá-las durante a sua 

condução caracterizaria um vício insanável passível de nulidade de todo o processo. A 

segurança jurídica é requisito essencial para se garantir a lisura e idoneidade de 

qualquer licitação o que afasta a possibilidade de se alterar as exigências previamente 

estabelecidas para favorecer determinada empresa.  

 

Destaca-se que o edital é elemento fundamental do procedimento licitatório. Ele é que 

fixa as condições de realização da licitação, determina o seu objeto, discrimina as 

garantias e os deveres de ambas as partes, regulando todo o certame público. Após 

publicado, faz lei entre os licitantes e à Administração Pública, estando o Pregoeiro 

vinculado às regras estabelecidas, em obediência ao princípio do julgamento objetivo.  

 

Inquestionável, portanto, a necessidade da Administração Pública de alicerçar os seus 

atos sempre em respeito ao princípio da vinculação ao edital e não menos importante 

que este, aos princípios do julgamento objetivo e da isonomia. Não há permissão legal 

para se flexibilizar as regras previamente estabelecidas e muito menos realizar 

julgamento utilizando-se de fatores subjetivos ou de critérios não previstos. É 

exatamente isso que estabelece o art. 41 da Lei 8.666/93: 

 

“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada."  

 

Frente ao exposto, estando comprovado o descumprimento às regras editalícias por 

parte do licitante Aditi Gestão e TI Ltda. - ME, resta demonstrado que a inabilitação da 

ora Recorrente ocorreu em estrita conformidade com a legislação e com o edital, não há 

que se falar em alteração do julgamento.  
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5. CONCLUSÃO  

 

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela empresa Aditi Gestão e TI Ltda. - 

ME, para no mérito, julgá-lo totalmente improcedente.  

 

Nada mais havendo a relatar, submeto à Autoridade Administrativa Superior para 

apreciação e decisão, tendo em vista o princípio do duplo grau de jurisdição e conforme 

preceitua a legislação. 

  

 

Belo Horizonte, 08 de setembro de 2021. 

 

 

 

Wanice Beatriz de Lima 

Pregoeira  

 

 

 

 

  De acordo, 

 

 

 

 

  Emerson Duarte Menezes 
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