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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA 

EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE S/A – PRODABEL 

 

 

 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 04-000.009/22-14 

 

 

SR. PREGOEIRO: ROBERTO LAUAR CAMARA 

 

 

 

A IPQ TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 

o n° 07.047.183/0001-40, com sede na Rua Dr. José Peroba, 275, Sala 602, Edf. Metrópoles 

Empresarial, Stiep – CEP. 41.770-235, SALVADOR-BA, vem, mui respeitosamente, perante 

Vossa Senhoria, a tempo e modo nos termos do art. 4°, da Lei n° 10.520/2002, sem prejuízo dos 

demais dispositivos legais aplicáveis ao caso em espécie, interpor o presente: 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Em face da decisão que aceitou e habilitou a empresa ON LINE 

TELECOMUNICACOES INFORMATICA E INTERNET LTDA inscrita no CNPJ n° 

07.520.800/0001-82, como vencedora do certame licitatório, pelas razões abaixo aduzidas. 

 

I - DA TEMPESTIVIDADE 

 

A RECORRENTE, manifestou a sua intenção de interpor Recurso Administrativo contra 

a decisão dessa Autoridade Licitante em 09/03/2022, tendo como prazo para apresentação das 

razões recursais até 14/03/2022. Comprovada, pois, a tempestividade do RECURSO aqui 

apresentado. 

Da mesma forma determina o 4. inc. XVIII, da Lei n° 10.520/2002: 

 

“Art. 4. inc. XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo 

de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes 

desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos.” 
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Verificados os pressupostos recursais de admissibilidade, quais sejam: sucumbência, 

tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, passamos aos fatos e direitos a seguir 

expostos. 

 

II. DO MÉRITO 

Trata o caso vertente de Pregão Eletrônico cujo objeto é “CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE: LOTE 2: CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA PARA EXECUÇÃO DE EXPANSÕES DA 

REDE DE FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL 

NECESSÁRIO E ATUALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA. A EXPANSÃO 

ESTIMADA DA REDE DE FIBRA ÓPTICA SERÁ DE ATÉ 735 QUILÔMETROS. 

 

Atendendo à convocação dessa Instituição, para o certame licitacional supramencionado, 

veio a RECORRENTE dele participar com outras licitantes, pelo que apresentou proposta 

almejando ser contratada.  

 

Decorre do discutido procedimento licitatório, por seu turno, a seguinte decisão, mediante 

a qual o pregoeiro aceitou e habilitou a empresa ON LINE TELECOMUNICACOES 

INFORMATICA E INTERNET LTDA, declarando-a como vencedora do certame.  

No entanto, em contraponto a decisão ora proferida, foram identificadas atipicidades 

procedimentais a evidenciar a ocorrência de flagrante ilegalidade que compromete o certame, 

razão pela qual o imediato saneamento é medida que se impõe na espécie. 

Sem mais delongas, iniciaremos nossa tese, rebatendo os itens que demostra não 

atendimento pela referida empresa declarada vencedora.  

 

II.1 – DOS FATOS: 

 

a empresa ON LINE TELECOMUNICACOES INFORMATICA E INTERNET 

LTDA apresentou proposta para os dois lotes do processo em epígrafe, acontece que a mesma foi 

inabilitada para o lote 01, em decorrência do balanço patrimonial não atender ao especificado no 

item 10.1.1.3.1.2, senão vejamos: 

 
(texto extraído do site) 

http://www.ipq.com.br/


       

 
Rua Dr. José Peroba, 275, Sala 602, Edf. Metrópoles Empresarial, Stiep – CEP. 41.770-235 

Tel. 71 3340-3200 – www.ipq.com.br 

 

Ora nobre comissão, como a empresa havia apresentado as documentações para 

participação dos dois lotes, a mesma deverá também ser inabilitada para Lote 02, tendo em vista 

o não atendimento ao item 10.1.1.3.1.2 do edital. 

 

10.1.1.3.1.2. Serão considerados, “na forma da lei”, o Balanço Patrimonial, o 

Balanço de Abertura e a Demonstração Contábil do Resultado do último exercício 

social, assim apresentados: 

a) Publicados em Diário Oficial ou jornal de grande circulação; ou 

b) Por fotocópia do livro Diário devidamente registrado/ autenticado na Junta 

Comercial ou órgão devidamente credenciado pela Junta Comercial do domicílio do 

Licitante, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou 

c) Na forma de escrituração contábil digital (ECD), instituída pela Instrução 

Normativa da RFB. 

 

Não foi identificado no documento acostado pela empresa, o Termo de abertura e Termo 

de encerramento correspondente ao Balanço apresentado. 

 

Verifica-se que os documentos exigidos no Edital guardam profunda relação com os 

requisitos previstos em lei para a contabilidade empresarial. Nesse contexto, percebe-se que os 

termos de abertura e encerramento são documentos que devem acompanhar o balanço, pois fazem 

parte da demonstração contábil da empresa de escrituração, bem como a autenticação da Junta 

Comercial 

 

O Livro Diário é um livro de exigência obrigatória para a escrituração comercial e 

contábil das Empresas e, seu registro em órgão competente é condição legal e fiscal como elemento 

de prova.  A exigência legal do Livro Diário data desde a edição do Código Comercial 

(25/06/1850), atualmente recepcionado pela Lei nº 10.406/02, tanto para a sua escrituração quanto 

para sua autenticação e registro em órgão competente. 

 

O artigo 1.181, da mesma Lei nº 10.106/02, estabelece que “salvo disposição especial de 

lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as fichas, antes de postas em uso, devem ser autenticadas 

no Registro Público de Empresas Mercantis”; Ainda, a NBCT- 2.1 no item 2.1.5.4, determina: “O 

Livro Diário será registrado no Registro Público competente, de acordo com a legislação vigente”; 

 

A Instrução Normativa do DNRC nº 102/06, de 25.04.2006, diz, no art. 12, que: 

“Lavrados os termos de abertura e de encerramento, os instrumentos de escrituração dos 

empresários e das sociedades empresárias, de caráter obrigatório, salvo disposição especial em lei, 

deverão ser submetidos à autenticação pela Junta Comercial”. 

 

Desta Forma, o Balanço Patrimonial registrado na forma da lei deve apresentar Indicação 

do número das páginas e número do livro onde estão inscritos o Balanço Patrimonial (BP) e a 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) no Livro Diário, acompanhados do respectivo 

http://www.ipq.com.br/
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Termo de Abertura e Termo de Encerramento do mesmo, fundamentado no §2º do art. 1.184 da 

Lei 10.406/02; Art. 1.180, Lei 10.406/02; art. 177 da lei 6.404/76; NBC T 2.1.4 (Res. CFC 563/83); 

NBC T 3.1.1 (Res. CFC 686/90); 

 

 Portanto, o balanço e demonstrações solicitados deverão ser representados por cópias 

reprográficas das páginas do livro diário onde se acham transcritos, acompanhadas de cópia 

reprográfica de seu Termo de Abertura e de Encerramento, comprovando registro na Junta 

Comercial. 

 

É nítido, e de conhecimentos dos legisladores e dos administradores, que o 

Edital é soberano, e a autoridade administrativa, está estritamente vinculada aos termos do 

instrumento do certame, consoante disposto no artigo 41 da Lei nº 8666/1993, senão vejamos:  

 

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

qual se acha estritamente vinculada.” 

 

O edital é, por si só, considerado a lei de uma licitação e nele 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. 

Segundo Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal 

de Contas da União, o instrumento convocatório é a lei do caso, aquela que irá regular a atuação 

tanto da administração pública quanto dos licitantes. 

 Esse princípio é mencionado no art. 3º da Lei de Licitações, e enfatizado pelo art. 41 

da mesma lei que dispõe que “a Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. (Curso de Direito 

Administrativo, 2007, p.416) 

Sobre o tema, igual orientação pode ser encontrada nos Tribunais de Justiça, como será a 

seguir demonstrado. 

 

TJ-SC - Agravo de Instrumento AG 105565 SC 2009.010556-5 (TJ-SC) 

 Data de publicação: 11/02/2010  

 

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR - 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - TOMADA DE PREÇO – APRESENTAÇÃODO 

TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOLIVRO DIÁRIO - EXIGÊNCIA 

EXPRESSAMENTE CONTIDA NO EDITAL - DESCUMPRIMENTO - EMPRESA 

CONSIDERADA INABILITADA - LIMINAR DENEGADA - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO IMPROVIDO. É certo que nas licitações deve-se evitar rigorismos inúteis 

e formalidades ou documentos desnecessários à qualificação dos interessados. Nesta 

toada, a exibição do termo de abertura e encerramento do livro diário não representa 

http://www.ipq.com.br/
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mero formalismo da comissão licitante, pois configura ele documento hábil a conferir 

autenticidade ao balanço patrimonial 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. 

 

TJ-MA - MANDADO DE SEGURANÇA: MS 182132005 MA 

 

 Direito Administrativo. Mandado de segurança. Concorrência Pública. Inabilitação. 

Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário. Não apresentação. 

Qualificação econômico-financeira não demonstrada. Exigência do edital. 

Ilegalidade. Não há ilegalidade no edital que exige, para a habilitação de licitante em 

concorrência pública, a apresentação de seus Termos de Abertura e de Encerramento 

do Livro Diário, isso porque a correta exegese da expressão "na forma da lei", 

constante do texto do art. 31 da Lei n.º 8.666/93, remete a matéria à legislação 

suplementar, motivo pelo qual aplicável à espécie é o novo Código Civil, no Livro II, 

que disciplina o Direito da Empresa, especificamente o Capítulo IV, que trata da 

Escrituração, em seus artigos 1.180, p. único; 1.181, p. único; e 1.184, § 2º. Os Termos 

de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, desde que devidamente registrados 

na Junta Comercial, são meios hábeis a comprovar a qualificação econômico-

financeira da empresa, pois neles acham-se transcritos todo o balanço patrimonial da 

licitante. A ausência desses documentos, entretanto, enseja a inabilitação para os 

termos do certame, já que a Administração Pública não terá à sua disposição dados 

objetivos para avaliar se a empresa possui capacidade para satisfazer os encargos 

econômicos decorrentes do contrato. Não possui direito líquido e certo a impetrante 

que deixa de cumprir a exigência constante do edital de concorrência, que tinha por 

objetivo a demonstração de sua qualificação econômico-financeira. Ordem denegada. 

 

Portanto, a Administração Pública, no curso do processo de licitação, não pode se afastar 

das regras por ela mesma estabelecidas no instrumento convocatório, pois, para garantir segurança 

e estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como para se assegurar 

o tratamento isonômico entre os licitantes, é necessário observar estritamente as disposições 

constantes do edital ou instrumento congênere. 

III. DO DIREITO 

 

É princípio basilar das licitações, dentre tantos outros, o da VINCULAÇÃO AO 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, ou seja, a Administração e os licitantes não podem se 

afastar da adequação aos termos do edital. 

 

Os princípios, num processo de licitação, são fundamentos que norteiam a atuação 

do Poder Público e, portanto, devem ser estritamente observados. Dentre eles, se encontram 

os constitucionais, que estão previsto no art. 37, caput, da Constituição da República 

http://www.ipq.com.br/
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Federativa do Brasil (CRFB) e os próprios da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993), dispostos 

em seu art. 3º.  

O art. 3 da lei 8.666/93 

 

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, da seleção 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, impessoalidade, da 

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

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

correlatos.” (Grifos nossos). 

 

“§ 1o É vedado aos agentes públicos:  

 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições 

que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos 

casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão 

da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 

ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 

de outubro de 1991; (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)” (Grifos nossos). 

 

Como ensina Hely Lopes Meirelles: 

 

“A vinculação ao edital significa que a Administração e os licitantes ficam sempre 

adstritos aos termos do pedido ou permitido no instrumento convocatório da licitação, 

quer quanto à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras 

palavras, estabelecidas as regras do certame, tornam-se obrigatórias para aquela 

licitação durante todo o procedimento e para todos os seus participantes, inclusive 

para o órgão ou entidade licitadora. 

 

Ora, após terem sido estabelecidas as exigências do edital, apenas as empresas que a elas 

se adequem por completo podem ser classificadas, apreciadas e terem a chance de sagrar 

vencedoras. 

 

No mesmo diapasão tem-se mais uma lição de Hely Lopes Meirelles: 

 

“Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital o modo e a forma de 

participação dos licitantes, bem como as condições para a elaboração das ofertas, e, 

no decorrer do procedimento ou na realização do julgamento ou no contrato, se 

afastasse do estabelecido e admitisse documentação e propostas em desacordo com o 

solicitado. O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos 

tanto os licitantes quanto a Administração que o expediu”. 

 

http://www.ipq.com.br/
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Vale ressaltar que o critério de menor preço adotado não supera a exigência de vinculação 

ao edital das propostas apresentadas, motivo pelo qual apenas as propostas de menor preço que 

tenham se adequado às exigências e especificações técnicas editalícia é que podem merecer 

apreciação no certame com vistas a concorrerem à vitória no mesmo. 

 

Jurisprudência do TCU: 

 

“A decisão subjetiva é rechaçada pelo ordenamento jurídico, que impõe o julgamento 

objetivo e a vinculação ao edital, em homenagem aos princípios constitucionais da 

isonomia, da impessoalidade e da moralidade. 

 

O Edital é lei interna do processo de licitação, vinculando aos seus termos tanto a 

Administração Pública como os licitantes. Não seria aceitável que a Administração 

fixasse no edital a forma e modo de participação dos licitantes e, no decorrer, do 

processo ou na realização do julgamento, se afastasse do estabelecido. Ou ainda, que 

aceitasse de apenas um dos participantes a apresentação da proposta em desacordo 

com o estabelecido”. 

 

O Instrumento convocatório cristaliza a competência discricionária da Administração, 

que se vincula a seus termos. Isto significa dizer que o edital de licitação é fundamento de validade 

dos atos praticados no curso da licitação, na acepção de que a desconformidade entre o edital e os 

atos administrativos praticados no curso do certame se resolve pela invalidade destes últimos. Ao 

descumprir normas constantes no edital, a Administração Pública frustra a própria razão de ser da 

licitação. 

 

Art. 43 da lei 8666/93.  A licitação será processada e julgada com observância dos 

seguintes procedimentos:  

 

V - Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação 

constantes do edital;  

Art. 44 da lei 8666/93.  No julgamento das propostas, a Comissão levará em 

consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem 

contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei.  

 

O princípio da legalidade determina que as atividades administrativas deverão se resumir 

aos limites fixados pelas leis.  

 

Hely Lopes Meirelles define este princípio da seguinte maneira:  

 

“A legalidade, como princípio da Administração (CF, art. 37, caput), significa que o 

administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos 

mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou 

http://www.ipq.com.br/
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desviar, sob pena de praticar ato invalido e expor-se a responsabilidade disciplinar, 

civil, e criminal, conforme o caso, sob pena de praticar ato invalido e expor-se a 

responsabilidade disciplinar, civil, e criminal, conforme o caso.  

“Nas relações entre particulares sabemos que o princípio aplicado é o da autonomia 

da vontade, pelo qual as partes ficam livres para fazer tudo o que não for contrário à 

lei. Já nas relações em que participa o Poder Público, conforme afirma Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro: “a Administração Pública só pode fazer o que a lei permite.”.  

 

No mesmo sentido, Hely Lopes Meirelles destaca:  

 

“Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na 

administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração 

Pública só é permitido fazer o que a Lei autoriza. A lei para o particular significa” 

pode fazer assim”; para o administrador público significa “deve fazer assim.  

 

IV- DO INCONFORMISMO DA RECORRENTE  

 

A empresa ON LINE TELECOMUNICACOES INFORMATICA E INTERNET 

LTDA não atende perfeitamente o que determina o edital, caso a classificação perdure, a comissão 

de licitação ferirá os princípios norteadores do processo licitatório, bem como os pilares da 

administração pública.  

 

Tal conduta certamente não se coaduna com os princípios básicos das licitações, contidos 

no Art. 37, XXI, da Constituição Federal e no Art. 30 da Lei das Licitações, tais como os da 

Isonomia, impessoalidade, Legalidade, probidade administrativa, e do princípio da celeridade. 

 

Desse modo, face à jurisprudência aplicada e vasta doutrina administrativista que apoia a 

ampla competitividade, outra solução não há, senão o acolhimento das razões acima elencadas, 

para que a decisão tomada pela comissão seja reformulada, determinando a desclassificação da 

empresa ON LINE TELECOMUNICACOES INFORMATICA E INTERNET LTDA, pois a 

mesma não atende os requisitos do presente edital bem como o termo de referência. 

 

 V- DOS PEDIDOS 

 

Por tudo quanto se expôs, com fundamento nos princípios Constitucionais da Legalidade, 

da Impessoalidade, da Moralidade, da Publicidade e da Eficiência, assim como os correlatos, da 

vinculação ao instrumento convocatório, requer a essa digna Comissão de Licitação, que seja dada 

provimento ao recurso para o fim de que:                

                                                                                    

 1. Seja reformulada a decisão para DESCLASSIFICAR A EMPRESA ON LINE 

TELECOMUNICACOES INFORMATICA E INTERNET LTDA A, dando o devido 

prosseguimento ao processo, convocando a próxima colocada. 

http://www.ipq.com.br/
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  2. Caso não haja a reconsideração da decisão atacada, requer que seja recebido o 

presente Recurso Administrativo e, após o processamento legal, encaminhá-lo à Instância 

Superior, para a devida apreciação, dando provimento ao mesmo.   

 

 

Uma vez Julgado Procedente o presente pedido, esta R. Comissão fará com que prevaleça 

a costumeira, JUSTICA!!! 

  

Termos em que, 

Pede e espera deferimento. 

 

 

Salvador, 14 de março de 2022. 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

IPQ TECNOLOGIA LTDA 

CNPJ:07.047.183/0001-40 
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