
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 

 

 

Página 1 de 20 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º: nº 01.029181.21.44 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º: 034/2021 

OBJETO: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de ar 

condicionado e no sistema de automação e controle do Centro Integrado de Operações 

de Belo Horizonte – COP-BH, com o fornecimento de peças e componentes, acessórios 

e insumos, conforme descrição detalhada constante nos anexos do edital. 

ASSUNTO: Recurso Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

RECORRENTE: Airtemp Central de Serviços e Comércio de Refrigeração Eireli – EPP. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se de recurso administrativo interposto pelo licitante Airtemp Central de Serviços e 

Comércio de Refrigeração Eireli - EPP em face do julgamento que declarou a empresa 

Medical Thermo Engenharia e Serviços Ltda. vencedora do certame. 

 

A Recorrente manifestou a intenção de recorrer no dia 23/07/2021 e encaminhou as 

razões recursais no dia 27/07/2021. 

 

Em 02/08/2021, o licitante Medical Thermo Engenharia e Serviços Ltda. encaminhou as 

contrarrazões, que passam a ser analisadas juntamente ao Recurso interposto. 

 

 

2. ADMISSIBILIDADE 

 

Recurso Administrativo e Contrarrazões aviados a tempo e modo, propostos nos termos 

do edital e da legislação aplicável.   

 

 

3. DAS RAZÕES RECURSAIS E DAS CONTRARRAZÕES  

  

Em síntese, a Recorrente aduz: 

 

1)  Que após análise da documentação de habilitação enviada pela Recorrida,  

constata-se que a mesma não enviou a declaração de elaboração independente de 

proposta exigida no subitem 13.3.2 do edital; 
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2) Que a prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual apresentado pela 

Recorrida está fora da validade, tendo em vista que teve a sua emissão em 

08/07/2020 e, de acordo com as regras do edital, venceu em 04/05/2021; 

 

3) Que de acordo com as regras do Instrumento Convocatório e da legislação, o balanço 

patrimonial e a DRE exigíveis para fins de comprovação da qualificação econômico-

financeira dos licitantes seria o do exercício de 2020 e que, portanto, o documento 

apresentado pela Recorrida está em desconformidade com o subitem 14.2.4 do 

Edital; 

 

3.1. Assevera que “o balanço apresentado pela recorrida não se enquadra na 

Instrução Normativa no 1.950, de 12 de maio de 2020, pois não se trata de 

Sistema Público de Escrituração Digital – SPED”. 

 

4) Que os Atestados de capacidade Técnica apresentados pela Recorrida não podem 

ser aceitos pelas seguintes razões: 

 

4.1. “1º Atestado: Câmara Municipal de Contagem 

O referido atestado, faz menção a manutenção preventiva de 10 (dez) 

equipamentos de 60.000 BTU/h. 

Tendo em vista a especificidade dos equipamentos listados no projeto básico, tal 

atestado não pode ser aceito como sendo de natureza compatível com os do 

objeto da licitação, vale ressaltar que este atestado não possui especificação 

técnica dos equipamentos, não contempla a manutenção corretiva, bem como 

não possui a data de vigência da contratação. O que o torna incompatível com o 

exigido no item 14.2.3 alínea a)”; 

 

4.2. “2º Atestado: Cetus Oncologia 

Neste atestado, não é possível identificarmos a especificação dos aparelhos bem 

como a quantidade dos equipamentos manutenidos. O período de execução 

constante no atestado é de 15/07/2019 a 15/07/2019, o que não faz o menor 

sentido, pois como um contrato poderia ter a duração de apenas um único dia? 

Claramente tal atestado não deve ser aceito como comprovação de qualificação 

técnica. Não sendo possível considerá-lo como compatível com os equipamentos 

do objeto da licitação”; 
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4.3. “3º Atestado: Hospital Universitário de Ciências Médicas 

Assim como o atestado fornecido pela Cetus Oncologia, o 3o atestado, do 

Hospital Universitário de Ciências Médicas, não menciona o quantitativo dos 

equipamentos nem a especificidade destes, o que torna inviável a comprovação 

da expertise na execução dos serviços ora licitados”; 

 

4.4. “4º Atestado: Ferreira e Chagas 

Este é mais um dos atestados apresentados pela recorrida plenamente 

incompatível com o exigido no item 14.2.3 do referido edital, pois também não 

menciona o quantitativo e especificidade dos equipamentos, além de não fazer 

menção à data de vigência e não possuir número de contrato”; 

 

4.5. “5º Atestado: Prefeitura Municipal de Matozinhos 

 O atestado em questão menciona a manutenção preventiva e corretiva em 96 

equipamentos, mas quais são estes? Como é possível dizer que são similares e 

de mesma natureza dos equipamentos licitados? Tal atestado não traz consigo o 

mínimo de informações técnicas relevantes para sua comprovação, sendo 

incompatível com o exigido no item 14.2.3 do referido edital”; 

 

4.6. “6º Atestado: Comercial Irmãos Las Casas 

Assim como já mencionado sobre os atestados listados acima, este também não 

possibilita sua comprovação de compatibilidade, pois não há informações 

suficientes sobre os equipamentos em questão”; 

 

4.7. “7º Atestado: Citopharma 

Não há que se falar em compatibilidade ou similaridade, pois tal atestado refere-

se à manutenção de equipamentos de laboratório que não são condizentes com 

os equipamentos constantes no Projeto Básico, devendo ser desconsiderado 

para fins de qualificação técnica”; 

 

4.8. “8º Atestado: Governo de Minas – Secretaria de Estado de Saúde 

Atestado refere-se à manutenção de câmaras frigoríficas, baú frigorífico e 

câmara de conservação, sabendo que embora os serviços realizados nestes 

equipamentos utilizem materiais e mão de obra similares, os sistemas de 

climatização requerem conhecimento específico, portanto as atividades descritas 

não condizem com o objeto licitado”; 
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4.9. Assevera que “tais atestados não são suficientes para comprovar a experiência 

técnica pregressa da recorrida e de seus responsáveis técnicos, na medida em 

que eivados de irregularidades, transmitem informações incompatíveis com às 

exigências do instrumento convocatório”; 

 

4.10. “Cumpre salientar que, a simples apresentação de atestado de capacidade 

técnica não implica na habilitação da licitante, haja vista a obrigatoriedade de 

comprovar a pertinência e compatibilidade das características dos serviços 

executados no objeto do edital. É necessário que a licitante comprove expertise 

na execução de todos os objetos relacionados no edital e, no caso em apreço a 

licitante ora consagrada vencedora não comprovou a devida capacitação 

exigida, pois não apresentou em nenhum de seus atestados serviços de 

natureza similar ao objeto da contratação, descumprindo o item 14.2.3 do 

Edital”. 

 

5) Requer que as razões recursais sejam julgadas procedentes e que seja anulado o 

julgamento que declarou o licitante Medical Thermo Engenharia e Serviços Ltda. 

vencedor do certame.  

 

 

Resumidamente, em suas contrarrazões, a Recorrida alega: 

 

1) “Acredito que por equívoco do licitante recorrente não houve a observância que a 

licitante arrematadora do lote anexou a declaração ANEXO X, juntamente com a 

proposta reajustada solicitada pelo pregoeiro via chat conforme mensagem enviada: 

(Sr. Licitante MEDICALTHERMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP, 

gentileza anexar via sistema licitações-e do Banco do Brasil, a proposta ajustada 

conforme o item 13 do edital e anexo VII. Prazo 24 horas.) A Empresa Medicalthermo 

Engenharia e Serviços Ltda vencedora acatou os requisitos referente ao subitem 13.3 

da aceitabilidade da proposta prazo estabelecido e devidamente cumprido. (foi 

anexada conforme anexo v-Nome do arquivo) na lista de arquivos da proposta no site 

BB licitacoes-e onde encontra-se o ANEXO X - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO 

INDEPENDENTE DE PROPOSTA, Portanto em caso de dúvidas, caberia a 

recorrente abrir o arquivo anexado e fazer a verificação documental”; 
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2) Que “foi apresentado o CERTIFICADO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES 

ESTADUAL hora exigida conforme edital” (SIC); 

 

2.1. A empresa cita a possibilidade de prorrogação do prazo para regularização fiscal 

e trabalhista assegurada aos beneficiários da LC 123/06 e anexa outro 

Comprovante de Inscrição Estado emitido em 02/08/2021.  

 

3) “O Governo Federal criou a Medida Provisória No 931, De 30 De Março De 2020 que 

alterou o art. 1.078 do Cód. Civil. 

 

A alteração em questão estendeu o prazo para deliberação dos sócios sobre o 

balanço, prorrogando para sete meses subsequentes ao término do exercício social. 

Portanto, o prazo para deliberação sobre o balanço patrimonial não será mais o 

quarto mês (abril) e sim o sétimo mês (julho). 

 

Desta forma, para aqueles que defendem o prazo limite como sendo prazo para 

deliberação do balanço previsto pelo Cód. Civil passou a ser o mês de julho. 

 

A Receita Federal, por sua vez, que estabelecia o último dia útil de maio como prazo 

limite para o envio do Balanço Patrimonial através do SPED, prorrogou através da 

Instrução Normativa no 1.950, de 12 de Maio de 2020, em caráter excepcional, para 

o último dia útil do mês de julho de 2020. 

 

Portanto, temos, neste momento, prazos coincidentes, tanto para aqueles que 

defendem a fundamentação no Cód. Civil como para aqueles que defendem a 

fundamentação na IN da Receita Federal: julho! 

 

Pelo menos neste ano, enquanto perdurarem as medidas excepcionais criadas para 

remediar os efeitos colaterais da pandemia podemos afirmar com convicção que o 

prazo do balanço é um só: julho! 

 

Uma vez apresentando em conformidade Instrução Normativa RFB no 2.023, de 28 

de abril de 2021, onde prorroga o prazo de entrega da Escrituração Contábil Digital 

(ECD) referente ao ano-calendário de 2020. 
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“Em relação ao item 14.4.2.4 relativo à qualificação econômico financeiro impetrado 

no recurso administrativo, a licitante apresenta o Balanço Patrimonial e 

Demonstrativo de Resultado do último exercício social, encerrado em 31/12/2020, 

devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o 

protocolo n° no 21/590.050-2, conforme captura de tela, atendendo de forma 

satisfatória qualificação econômico-financeira exigida para habilitação desta licitante, 

nos termos Lei Federal no 8.666/93. (...)” (SIC); 

 

4) A Recorrida cita o inciso I do art. 67 da Nova Lei 14.1333/2021 e afirma: “Portanto 

mais uma vez os questionamentos realizados pela LICITANTE RECORRENTE não 

trazem elementos que permitam a desclassificação da Empresa ora vencedora 

MEDICALTHERMO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, uma vez que foram 

apresentados os atestados técnicos em conformidade com o edital, cumprindo todas 

as exigências do item 14.2.3. Onde não houve a exigência de atestados de 

Capacidade Técnica com integração a automação. Data Vênia”; 

 

5) “Portanto, se a documentação necessária foi apresentada no pregão eletrônico acima 

citado, não há que se falar em desclassificação, uma vez que foi suprida no momento 

licitatório, devendo ser indeferido ao recurso interposto pela ora recorrente”. 

 

Resumidamente, são as alegações da Recorrente e da Recorrida.  

 

 

4. DO MÉRITO:  

 

4.1. DA DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA:  

 

A Recorrente alega que a Medical Thermo Engenharia e Serviços Ltda deve ser 

desclassificada do certame por não ter enviado a declaração de elaboração 

independente de proposta exigida no subitem 13.3.2 do edital. Entretanto, a alegação 

quanto a este item não merece prosperar, uma vez que como afirmado pela Recorrida, 

a empresa declarada vencedora apresentou a citada declaração nos moldes exigidos no 

edital. 

 

Primeiramente, é imperioso esclarecer à ora Recorrente de que, ao contrário do que 

esta parece supor, a declaração prevista no subitem 13.3.2 do edital não é exigível 
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quando do envio da documentação de habilitação dos licitantes, mas somente após a 

convocação do Pregoeiro, como bem explicitado no edital. Veja: 

 

“10. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL E DOS DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO  

 

10.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio eletrônico 

proposta inicial e documentos de habilitação, até a data e o 

horário estabelecidos para abertura da sessão pública.  

 

10.1.1. A Proposta Inicial a ser inserida deverá conter apenas o 

valor global do lote, conforme Anexo VI. O valor mensal do 

serviço e o valor fixo para aquisição de peças e componentes 

será exigido apenas na Proposta Ajustada, adequada ao último 

lance ofertado após a negociação realizada, nos termos do item 

13 e Anexo VII. 

(...) 

 

13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA  

 

13.1. Após a convocação pelo pregoeiro, o arrematante deverá 

apresentar Proposta Ajustada, conforme modelo Anexo VII. 

 (...) 

 

13.3. Juntamente com a proposta de preços ajustada a empresa 

arrematante deverá apresentar:  

 

13.3.1. Declaração de BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 

123/2006, conforme modelo Anexo IX, no caso de beneficiário.  

 

13.3.2. Declaração de elaboração independente de proposta, 

conforme modelo Anexo X. 

(...) 

 

14. DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO  

 

14.1. Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados, 

concomitantemente com a proposta inicial, exclusivamente por 
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meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para a 

abertura da sessão pública. (...)” (destaquei) 

 

Como bem demonstrado acima, somente a proposta inicial e os documentos de 

habilitação devem ser encaminhados até a data marcada para a abertura da Sessão 

Pública, devendo a proposta ajustada e demais declarações, dentre elas, a de 

elaboração independente de proposta (subitem 13.3.2), serem anexadas somente após 

a convocação do Pregoeiro. 

 

Diante disto, como afirmado pela Recorrida e informações constantes do Relatório de 

Disputa do Lote, a empresa Medical Thermo foi convocada a anexar a proposta 

ajustada e as declarações até o dia 22/07/2021. Veja:  

 

22/07/2021 
11:18:33:166 PREGOEIRO 

Sr. Licitante MEDICALTHERMO ENGENHARIA E SERVICOS 
LTDA - EPP, gentileza anexar via sistema licitacoes-e do Banco 
do Brasil, a proposta ajustada conforme o item 13 do edital e 
anexo VII. Prazo 24 horas. 

 

 

Desta forma, o licitante Medical Thermo tinha até às 11h18min33s do dia 23/07/2021 

para cumprir com a referida obrigação, o que o fez nos moldes exigidos, como pode ser 

consultado no site www.licitacoes-e.com.br no campo “opções”, “listar anexos de 

propostas” referente ao certame in situ. Veja: 

 

Download dos anexos da proposta 

X [] Imprimir 

Licitação [nº 877759] 

Fornecedor [MEDICALTHERMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP] 

Lista de anexos da proposta 

 resultados por página 

Pesquisar  

Data e Hora de inclusão Nome do arquivo Ação 

02/08/2021 15:32:54 DOCUMENTOSRECURSO.ZIP download  

23/07/2021 08:31:08 ANEXOV.ZIP download  

22/07/2021 15:31:04 PROPOSTAJUSTADAFINAL.ZIP download  

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros 
PrimeiroAnterior1Próximoúltimo 
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Imperioso esclarecer que apesar do equívoco da Recorrida que nomeou o documento 

como ANEXO V, ao se fazer o download do mesmo é possível constatar que a referida 

declaração é a de elaboração independente de proposta nos moldes do Anexo X e, 

como foi anexada dentro do prazo de 24 horas estabelecido pelo Pregoeiro, atende 

plenamente às exigências do edital, não havendo que se falar em descumprimento do 

citado subitem. 

 

Por todo exposto, tendo sido comprovado que a Recorrida apresentou a declaração de 

elaboração independente de proposta dentro das regras previstas no Instrumento 

Convocatório, julgo improcedente o recurso quanto a este quesito.  

 

 

4.2. DA PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL:  

 

Em síntese, a Recorrente alega que a Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes 

Estadual apresentado pela Recorrida está vencida e que, portanto, a empresa deve ser 

inabilitada por descumprimento do subitem 14.2.2 alínea “b” do edital. Para fundamentar 

sua alegação, a empresa cita o disposto no subitem 14.8 do Instrumento Convocatório.  

 

Concessa Vênia, os argumentos apresentados pela Recorrente não possuem qualquer 

fundamento, tendo em vista que o referido documento não possui prazo de validade, 

não havendo que se falar em descumprimento do edital.  

 

Para que não haja dúvidas, colaciono abaixo os itens citados pela Recorrente:  

 

“14.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:  

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou 

Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente 

ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e 

Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma 

da lei;  

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.  
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e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante apresentação de certidão, nos termos do Título VII-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 

5.452, de 1o de maio de 1943. 

(...) 

 

14.8. Para fins de habilitação, os documentos que não possuírem prazo de 

validade deverão possuir data de emissão de no máximo 180 (cento e 

oitenta) dias, tendo como referência a data de abertura da proposta.  

 

14.8.1. Não se enquadram no subitem 14.8 os documentos que, 

pela própria natureza, não apresentam prazo de validade, 

inclusive quanto aos atestados de capacidade técnica”. 

(destaquei) 

 

Assim, ao contrário do que ocorre, por exemplo, com as certidões de regularidade 

perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, a Prova de Inscrição no CNPJ e no 

Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, por suas próprias naturezas, não 

apresentam prazo validade, o que as enquadram no subitem 14.8.1 supratranscrito.  

 

Imperioso destacar que a data da emissão da Prova de Inscrição do licitante no 

Cadastro de Contribuintes Estadual não possui relação com a suposta validade do 

documento. O que deve ser verificado no citado documento é apenas a conferência da 

autenticidade do mesmo e se a empresa está com a situação da Inscrição “ativa”, o que 

foi devidamente analisado na Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual 

apresentada pela Medical Thermo Engenharia e Serviços Ltda. Assim, incabível é a 

alegação da Recorrente de descumprimento ao subitem 14.2.2 alínea “b” do Edital. 

 

Do mesmo modo, torna-se claro também, que o benefício de prorrogação do prazo para 

regularização fiscal para empresas beneficiárias da LC 123/06 citado pela Recorrida 

para apresentar outro Certificado de Cadastro de Contribuintes Estadual mais recente 

não se enquadra para o caso em questão, tendo em vista que o aludido documento não 

possui prazo de validade. Assim, e como não poderia deixar de ser, o Certificado válido 

e considerado para a habilitação da Medical Thermo é o que foi entregue juntamente 

com toda a documentação de habilitação antes da abertura das propostas.  
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Por todo exposto, tendo sido comprovado que o Certificado de Cadastro de 

Contribuintes Estadual apresentado pela Recorrida está apto para comprovar sua 

habilitação, julgo improcedente o recurso quanto a este quesito. 

 

 

4.3. DO BALANÇO PATRIMONIAL E DA DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL DO 

RESULTADO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:  

 

Em apertada síntese, a Recorrente alega que o balanço patrimonial e a DRE 

apresentados pela Recorrida estão em desconformidade com o subitem 14.2.4 do edital, 

tendo em vista que de acordo com a legislação, o exercício social já exigível é o do ano 

de 2020 e não o de 2019. 

 

Em sede de contrarrazões, a Recorrida cita as prorrogações concedidas para a 

elaboração do balanço patrimonial e da DRE ocorridas diante da Pandemia e também 

apresenta a captura de tela de uma de caixa de mensagens que comprovaria o registro 

do Balanço e da DRE referente ao exercício de 2020. 

 

Primeiramente, em relação ao questionamento referente ao exercício do balanço 

patrimonial e da DRE a ser aceito, esclarecemos que a Administração, em consonância 

com os princípios da razoabilidade e da isonomia, considera ser possível aceitar o 

exercício de 2019 mesmo das empresas que não utilizam a Escrituração Contábil Digital 

(ECD). Entendimento semelhante tem sido adotado por diversos órgãos da 

Administração Pública, como por exemplo, pela Controladoria Geral do Estado do Mato 

Grosso que em resposta ao questionamento de nº 8204 realizado em 28/05/2021, se 

manifestou por meio da seguinte Orientação Técnica: 

Pergunta: 

 

 “Olá, diante da problemática na interpretação ora ocorrida pelas alterações 

advindas da MEDIDA PROVISÓRIA Nº 931, DE 30 DE MARÇO DE 2020, 

convertida em LEI Nº 14.030, DE 28 DE JULHO DE 2020, bem como diante da 

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.023, DE 28 DE ABRIL DE 2021, solicito 

orientação técnica no seguinte: 1) Licitação cuja sessão de abertura foi realizada em 

maio de 2021, terá obrigatoriedade de apresentação de balanço 2020 para todos os 

tipos societários? 2) As empresas submetidas ao ECD poderão apresentar o 

balanço de 2019? E as que não estão submetidas, em maio/2021 já seria exigível 

balanço/2020? Aguardo orientação”. 
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Resposta: 

 

“Prezado Consulente,   

 

1. Para efeito de contextualização da resposta a ser discorrida neste FOT, far-se-á 

uma abordagem da Orientação Técnica nº 8183/2021, cujo conteúdo tem 

grande similaridade com o cenário apresentado pelo consulente da SEDUC, e 

seus respectivos questionamentos formulados no Canal “Pergunte à CGE”.    

 

2. Enuncia-se, então, no preâmbulo desta resposta, o texto apresentado na consulta 

formulada pela SEPLAG, e que deu origem à Orientação Técnica nº 8183/2021, na 

forma seguinte:   

 

“Está em andamento o Pregão Eletrônico nº 009/2021/SEPLAG, em que o licitante 

vencedor apresentou balanço patrimonial registrado na Junta Comercial relativo ao 

ano-calendário 2019. No entanto, a Instrução Normativa nº 2.023 de 28 de abril de 

2021, da Receita Federal do Brasil, prorrogou até 30 de julho de 2021 a 

apresentação da Escrituração Contábil Digital - ECD referente ao ano-calendário de 

2020. Em 30 de abril de 2021 a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia 

emitiu comunicado informando que todos os demonstrativos do exercício de 2019 

cadastrados no SICAF terão validade até 30 de julho de 2021, em razão dessa IN 

da Receita Federal. No entanto, a IN da Receita Federal prorroga o prazo somente 

para as empresas que apresentam ECD. Assim, para fins de habilitação em 

processo licitatório, questiono se a prorrogação deve ser interpretada 

extensivamente às empresas que registram o balanço patrimonial na Junta 

Comercial, tendo em vista que o motivo (pandemia de covid-19) atinge a todas as 

empresas indistintamente.”    

 

3. Respondendo a esse questionamento, a CGE elaborou a mencionada 

Orientação Técnica nº 8183/2021, aqui apresentada em seu inteiro teor, nos 

seguintes termos:    

 

"1. Em relação a exigência da apresentação do Balanço Patrimonial para fins de 

habilitação em processo licitatório o artigo 31 da Lei 8.666/93, assim dispõe:   

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 
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provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 

mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;    

2. Em relação ao prazo de apresentação após o encerramento do exercício o 

Código Civil, em seu artigo 1.065 estabelece que:   Ao término de cada exercício 

social, proceder-se-á à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do 

balanço de resultado econômico.    

 

3. Neste sentido em virtude do tempo demandado para realização de registros, 

levantamentos e deliberações o Código Civil (art. 1.078, I) e a Lei das SA 

(6.404/76) determinam como prazo o 4º mês após o fim do exercício anterior 

para regularizar o balanço, neste caso 30 de abril.    

 

4. Assim, a empresa teria até dia 30 de abril para concluir o balanço patrimonial, 

e, portanto, deveria apresentar, a partir dessa data, o balanço do exercício 

anterior nas licitações.    

 

5. Entretanto a receita Federal instituiu norma definindo que as empresas que 

utilizam Escrituração Contábil Digital (ECD) devem apresentar esses 

documentos até o último dia do mês de maio, conforme previsto no artigo 5º da 

Instrução Normativa RFB nº 2003, de 18 de janeiro de 2021, que transcrevemos: 

  Art. 5º A ECD deve ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital 

(Sped), instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, até o último 

dia útil do mês de maio 2007 do ano seguinte ao ano-calendário a que se refere 

a escrituração.   § 1º O prazo para entrega da ECD será encerrado às 

23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove 

segundos), horário de Brasília, do dia fixado para entrega da escrituração.    

 

6. Porém a Instrução Normativa RFB nº 2023, de 28 de abril de 2021 prorrogou 

esse prazo em caráter excepcional, para o último dia útil do mês de julho de 

2021.   Assim, temos dois prazos a serem considerados: - 30 de abril segundo o 

Código Civil; ou - Último dia útil do mês de julho de 2021.    

 

7. De tal modo, deverá ser previsto no edital se será cobrado do licitante a 

apresentação do balanço patrimonial e também como o mesmo deverá ser 

apresentado (de acordo com o previsto no Código Civil e Lei 6.404/76 ou de 

acordo com a normativa da RFB para as empresas apresentam ECD)    

 

8. No questionamento em tela não há informações se foi previsto no edital qual a 

forma de apresentação do Balanço Patrimonial e no âmbito estadual não há 
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regulamentação quanto a esses prazos após a publicação da IN RFB 2023/2021. 

   

 

9. Portanto, a solução a ser adotada ao caso deve se basear no princípio da 

razoabilidade e, também, no princípio da isonomia entre os participantes.    

 

10. A Constituição Federal prevê, no seu art. 37, XXI, a contratação de 

obras, serviços, compras e alienações mediante a observação do princípio 

da isonomia, assegurando a todos os concorrentes a igualdade de 

condições. A obrigatoriedade da aplicação do princípio é reiterada no art. 3º 

da lei 8.666/93.    

 

11. O princípio da isonomia pode ser considerado como um instrumento 

regulador das normas, para que todos os destinatários de determinada lei 

recebam tratamento parificado.    

 

12. Muito embora a Instrução Normativa RFB Nº 2.023, de 28 de abril de 

2021, tenha prorrogado o prazo de entrega do Balanço Patrimonial, 

referente ao ano-calendário de 2020, apenas para aqueles que realizam a 

Escrituração Contábil Digital (ECD), no processo licitatório não é possível 

fazer distinção entre os participantes somente em razão da sua forma de 

escrituração.    

 

13. Assim, recomendamos que, em respeito aos princípios da razoabilidade 

e da isonomia, que seja dado o mesmo tratamento entre os participantes, 

devendo se utilizar de medida idêntica à que adotou a Secretaria de Gestão 

(Seges) do governo federal, que decidiu que todos os demonstrativos do 

exercício de 2019, independente da forma de escrituração, terão validade 

até 30 de julho de 2021, em razão da IN RFB nº 2023/2021, conforme nota 

disponibilizada no Portal de Compras do Governo federal no endereço:   

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-

informacao/noticias/instrucaonormativarfb-no-2-023-de-28-de-abril-de-

2021prorroga-o-prazo-de-entrega-da-escrituracaocontabil-digital-ecd-

referente-ao-ano-calendario-de-2020."    

 

03. Por fim, indica-se que a Orientação Técnica nº 8183/2021, apresentada em 

supra, responde adequadamente aos questionamentos 1, 2 e 3, formulados, nesta 

oportunidade, pelo consulente da SEDUC, quais sejam:     
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1) Licitação cuja sessão de abertura foi realizada em maio de 2021, terá 

obrigatoriedade de apresentação de balanço 2020 para todos os tipos 

societários? 2) As empresas submetidas ao ECD poderão apresentar o balanço 

de 2019? 3) E as que não estão submetidas, em maio/2021 já seria exigível 

balanço/2020?    

 

04. Resumindo, para os três quesitos supra elencados, infere-se que as 

empresas e seus societários poderão apresentar como requisito do processo 

licitatório, o balanço patrimonial de 2019 (e não, necessariamente, de 2020), 

desde que se observe a data limite, estabelecida para, no máximo, 30 de julho 

de 2021.   É a orientação.   Atenciosamente,” (destaquei) 

(http://www.controladoria.mt.gov.br/pergunte-a-cge)  

 

Como demonstrado acima, entende-se que em cumprimento aos princípios da isonomia 

e da razoabilidade, todas as empresas, independentemente da forma de escrituração 

que utilizam, devem ser tratados de forma idêntica em relação à prorrogação para 

apresentação do balanço patrimonial e da DRE exigidos na Lei 8.666/93 e no presente 

Edital, posicionamento que esta Administração coaduna.  

 

Imperioso destacar também, que está em tramitação no Senado Federal o Projeto de 

Lei nº 539/2021 que busca a aprovação de texto similar ao da Lei nº 14.030/2020 para 

dilatar os prazos das obrigações contábeis referentes ao exercício de 2019, o que 

corrobora com o entendimento prolatado. Veja: 

 

 “Ementa: 

Altera a Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020, para prorrogar os seus efeitos pelo 

período de um ano, visando a resguardar os atos das assembleias e das reuniões 

de sociedades anônimas, de sociedades limitadas, de sociedades cooperativas e de 

entidades de representação do cooperativismo, durante o período de pandemia. 

 

Explicação da Ementa: 

Prorroga os efeitos da Lei nº 14.030 de 2020 até 31 de dezembro de 2021 no que se 

refere à flexibilização dos prazos para a realização de assembleias e reuniões de 

sociedades anônimas, de sociedades limitadas, de sociedades cooperativas e de 

entidades de representação do cooperativismo. 

(https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/146699) 
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Não obstante ter sido demonstrado que poderia ser aceito o Balanço Patrimonial e a 

DRE referente ao exercício de 2019, esclarecemos que após análise minuciosa das 

razões recursais e da documentação apresentada pela licitante Medical Thermo 

Engenharia e Serviços Ltda. constatou-se que a referida empresa apresentou 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 Medical Thermo Engenharia e 

Serviços Ltda., que apresentou um balanço tido como avulso, uma vez que não se trata 

de documento extraído do Livro Diário que consolida as demonstrações contábeis 

constantes no mesmo como exigido no edital, não podendo, portanto, ser aceito para 

fins de habilitação.  
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Desta forma, resta demonstrado que o balanço apresentado pela Recorrida não pode 

ser aceito para fins de habilitação não por ser do exercício de 2019 como alegado pela 

Recorrente, mas porque não atendeu o ao subitem 14.2.4, alínea a.1, letra “c” do edital. 

 

Por fim, é imperioso esclarecer que a captura de tela da caixa de mensagens contida 

nas contrarrazões que supostamente comprovaria o registro do Balanço e da DRE 

referente ao exercício de 2020 em nada interfere no presente julgamento por duas 

razões: a primeira, porquê foi apresentado apenas um print e não o documento em si. A 

segunda, porquê mesmo que tivesse sido apresentado um balanço patrimonial e a DRE 

referente ao exercício de 2020 e nos moldes exigidos no subitem 14.2.4, alínea a.1 do 

edital, o aludido documento não poderia ser utilizado para fins de habilitação, uma vez 

que o art. 43, § 3º da Lei 8.666/93 veda veementemente a inclusão de documento ou 

informação que deveria constar originariamente da proposta.  

 

Por todo o exposto, apesar de não ser procedente o argumento apresentado pela 

Recorrente quanto ao exercício a ser aceito, informo que o licitante Medical Thermo 

Engenharia e Serviços Ltda. será inabilitado do certame por descumprimento do 

subitem 14.2.4, alínea a.1, letra “c” do edital. 

 

 

4.4. DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA:  

 

Em síntese, a Recorrente cita todos os atestados apresentados pela Recorrida e afirma 

que os mesmos não comprovam a qualificação técnica da empresa, em 

descumprimento ao subitem 14.2.3 do Edital.  

 

Em sede de contrarrazões, a Recorrida afirma que os atestados apresentados por ela 

estão em conformidade com as exigências do subitem 14.2.3 do edital e assevera que 

“não houve a exigência de atestados de Capacidade Técnica com integração a 

automação”. 

 

Realizada consulta junto à Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças, Órgão 

Demandante, esta encaminhou o recurso, as contrarrazões e os atestados 

apresentados pela Recorrida para o Setor Técnico da Sudecap, tendo esta emitido o 

seguinte parecer (documento constante nos autos): 
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“O Edital do Pregão Eletrônico nº 034/2021 estabelece no item 14.2.3 o que 

é necessário para demonstração da qualificação técnica das empresas 

licitantes:  

 

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprovando que o licitante presta ou prestou 

serviços de natureza compatível com o objeto deste pregão.  

 

a.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em papel(eis) 

timbrado(s) do(s) Órgão(s) ou da(s) Empresa(s) que o expediu(ram), ou 

deverá(ão) conter carimbo do CNPJ do(s) mesmo(s) ou outra 

informação que permita a devida identificação do emitente. 

 a.2. O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser 

apresentado(s) em nome da empresa, com CNPJ da matriz e/ou da(s) 

filial(ais) do licitante.  

a.3. Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica 

emitido(s) pelo próprio licitante. 

 

b) Prova de Registro no CREA – Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia constando o nome do Responsável Técnico de nível superior, 

na forma da Lei. 

 

Observa-se que o Edital exige que o atestado de capacidade técnica 

comprove que a licitante tenha prestado serviços de natureza compatível 

com o objeto da licitação, que foi previsto no Edital nos seguintes termos: 

 

2. DO OBJETO  

Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de 

ar condicionado e no sistema de automação e controle do Centro 

Integrado de Operações de Belo Horizonte – COP-BH (...). 

 

Pela análise dos atestados encaminhados, que teriam sido apresentados 

pela empresa MEDICALTHERMO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA., não 

foi possível verificar a execução de manutenção preventiva e corretiva em 

sistemas de automação. Assim, pela análise das disposições editalícias, a 

empresa não teria atendido o solicitado no âmbito do processo licitatório”. 
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Diante do Parecer supratranscrito, julgo procedente a alegação da Recorrente de que a 

licitante Medical Thermo Engenharia e Serviços Ltda. não comprovou por meio dos 

atestados apresentados a prestação de serviço de natureza compatível com a 

manutenção preventiva e corretiva em Sistema de Automação, parte essencial do objeto 

licitado, e que se distingue da parcela comprovada pela empresa que demonstrou 

apenas manutenção preventiva e corretiva no sistema de ar condicionado. 

  

Imperioso destacar que a Recorrente questiona em diversos atestados o fato destes não 

conterem quantitativo, especificação completa dos equipamentos e vigência do contrato, 

itens estes que não foram exigidos no edital e que não podem ser utilizados como 

fundamento para alegar o descumprimento do edital.  

 

Considerando que a Recorrida será inabilitada por não ter comprovado a prestação de 

serviço de natureza compatível com a manutenção preventiva e corretiva em Sistema 

de Automação, entendo não ser necessário refutar cada uma das alegações da 

Recorrente referentes aos atestados apresentados pela empresa. 

 

Não obstante, apenas para demonstrar que foi comprovada prestação de serviço 

referente à manutenção preventiva e corretiva no sistema de ar condicionado, citaremos 

apenas um dos atestados apresentados e que atende ao edital, que é o exarado pela  

Prefeitura Municipal de Matozinhos, em que consta a informação de execução 

satisfatória da prestação de serviço de instalação, manutenção preventiva e corretiva de 

96 (noventa e seis) equipamentos de ar condicionado, e que, mesmo não constando a 

especificação dos referidos documentos como alega a Recorrente, é suficiente para 

comprovar a prestação de serviço de natureza compatível. 

 

Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente as razões recursais quanto à 

comprovação de qualificação técnica da Recorrida e informo que o licitante Medical 

Thermo Engenharia e Serviços Ltda. será inabilitado do certame por não comprovar por 

meio dos atestados de capacidade técnica apresentados a prestação de serviço de 

natureza compatível com a manutenção preventiva e corretiva em Sistema de 

Automação. 
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5. CONCLUSÃO  

 

Pelos fatos e fundamentos expostos, recebo o recurso interposto pela empresa Airtemp 

Central de Serviços e Comércio de Refrigeração Eireli – EPP por ter sido protocolado 

tempestivamente e nos termos dispostos no Edital, e no mérito, julgo parcialmente 

procedente o recurso e reformo o julgamento que declarou o licitante Medical Thermo 

Engenharia e Serviços Ltda. vencedor do certame, devendo o mesmo ser inabilitado por 

descumprimento dos subitens 14.2.4, alínea a.1, letra “c” e 14.2.3, alínea “a” do edital. 

 

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, 09 de setembro de 2021. 

 

 

 

Rogério Ferreira Cabral 

Pregoeiro 
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