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Florianópolis, SC, 28 de março de 2019. 

 
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL/SC 
 
 

Por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitação  
Exma. Senhora Presidente Alair Franz Heinz e demais membros 

        
 
 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019  
                       
 
 
 
A empresa BASEW ENGENHARIA EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Av. 

Desembargador Vitor Lima, 260, sala 908, Trindade, Florianópolis/SC, CEP 88040-400, inscrita no 

CNPJ/MF sob n° 08.829.727/0001-98, em conformidade com o Inciso I, letra “a” do artigo 109 da Lei 

8.666/93 vem por meio desta apresentar  

 

 

CONTESTAÇÃO 

 

 

Em face decisão proferida na Ata de Recebimento e Abertura de Documentação nº 25/2019 pela 

Comissão Permanente de Licitação responsável no julgamento da TOMADA DE PREÇOS 2/2019,  

tendo em vista que a empresa Soma Estruturas Pré Fabricadas Ltda não apresentou os documentos 

relativos a qualificação econômico financeira na forma da Lei.  
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I – PRELIMINARES 

Este recurso é tempestivo, posto que esta apresentado dentro do prazo de 5 (cinco) dias 

úteis da data que foi informado o julgamento da fase de habilitação. 

 

II – RESUMO DOS FATOS 

No dia 27/03/2019 a douta Comissão Permanente de Licitação após avaliação da 

documentação emitiu via e-mail a Ata de Recebimento e Abertura de Documentação nº 27/2019 

resolvendo conceder prazo para manifestação em relação a apresentação da documentação relativa 

a qualificação econômico financeira em desacordo com a Lei. 

 

Avaliando o Edital, em seu preâmbulo esta postulado que a  Tomada de Preços nº 

1/2019 será REGIDA pela  Lei 8.666 de 1993 e alterações. Adiante, QUANTO a QUALIFICAÇÃO 

ECONÔMICO-FINANCEIRA E OUTRAS COMPROVAÇÕES, esta estabelecido que:  “Balanço Patrimonial 

e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e APRESENTADOS NA FORMA DA 

LEI,  que  comprovam  a  boa  situação  financeira  da  empresa  (...)“. 

 

Balanço Patrimonial apresentado na forma da Lei consiste em: (a) apresentação do 

balanço patrimonial, o termo de abertura e de encerramento e as demonstrações de resultado do 

exercício - 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 e Art. 9 do ITG 2000(R1); (b) Assinatura do Contador e do titular da Empresa no BP e DRE 

(podendo ser assinados digitalmente), fundamentado no §2º do art. 1.184 da Lei 10.406/02; § 4º do 

art. 177 da lei 6.404/76; alínea "a", do art. 10, da ITG 2000(R1); (c) Prova de registro na Junta 

Comercial ou Cartório (Carimbo, etiqueta, chancela da Junta Comercial ou código de registro), 

fundamentado no art. 1.181, da Lei 10.406/02 e alínea "b", do art. 10, da ITG 2000(R1); (d) Aposição 

da etiqueta DHP Eletrônica do Contador no Balanço Patrimonial para comprovar que o Contador é 

habilitado e está em situação regular perante ao seu Conselho Regional de Contabilidade, 

fundamentado no parágrafo único do art. 2º, da Resolução CFC 1.402/2012; art. 177 da Lei nº 

6.404/76. O Exercício de qualquer atividade contábil é prerrogativa do profissional da Contabilidade 

em situação regular perante o respectivo Conselho Regional de Contabilidade (CRC). 

 

Pelos requisitos da Lei, observamos que a empresa Soma Estruturas Pré Fabricadas Ltda 

NÃO APRESENTOU: Termo de Abertura, Termo de Encerramento, Demonstração do Resultado do 

Exercício, Registro na Junta Comercial/Cartório e aposição da etiqueta eletrônica do contador no 



BASEW ENGENHARIA EIRELI EPP 

Av. Desemb. Vitor Lima, 260, sala 908, Bairro Trindade, Florianópolis/SC, CEP 88040-400 
e-mail: baseweb@hotmail.com -  CNPJ 08.829.727/0001-98  –  Fone: (48) 9 9907-0898   

 

Pg.3 

Balanço Patrimonial. Tampouco implementou a Escrituração Contábil Digital – ECD já exigida pela 

Receita Federal do Brasil pela Instrução Normativa nº 1774 de  22/12/2017. 

 

Neste sentido dispõe o art. 41, caput, da Lei nº 8.666/93: “A Administração não pode 

descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente vinculada”. O edital, neste 

caso, torna-se lei entre as partes, assemelhando-se a um contrato de adesão cujas cláusulas são 

elaboradas unilateralmente pelo Estado. Este mesmo princípio dá origem a outro que lhe é afeto, 

qual seja, o da inalterabilidade do instrumento convocatório. Em sendo lei, o Edital com os seus 

termos atrelam tanto à Administração, que estará estritamente subordinada aos seus próprios atos, 

quanto às concorrentes – sabedoras do inteiro teor do certame. 

 

III – DAS CONSIDERAÇÕES E PEDIDO FINAL  

A licitação é um procedimento administrativo, ou seja, uma série de atos sucessivos e 

coordenados , voltada, de um lado, a atender ao interesse público, pela escolha do negócio mais vantajoso 

para a Administração Pública, e de outro a garantir a Isonomia, de modo que os licitantes possam disputar 

entre si, de forma justa a participação em contratações que as pessoas jurídicas de direito público entendam 

realizar com os participantes.  

 

Entendemos ainda que a douta comissão pauta seus trabalhos pelo Princípio da Razoabilidade, 

corolário dos Princípios da Legalidade e Finalidade, de maneira a possibilitar o acesso do maior número de 

concorrentes, salvaguardando o erário público. Entretanto, devem participar as concorrentes que atendam as 

exigências editalícias integralmente, pois, cada informação solicitada tem um fim específico. Neste caso, a 

empresa Soma Estruturas Pré Fabricadas Ltda não apresentou os documentos relativos a 

qualificação econômico financeira na forma da lei, desta forma, não pode ser considerada habilitada.    

 

Por todo exposto, aguarda a BASEW ENGENHARIA EIRELI EPP que seja conhecido o presente 

Recurso pela Comissão Permanente de Licitação, a fim de que RECONSIDERE o ato objeto deste Recurso, 

INABILITANDO a empresa Soma Estruturas Pré Fabricadas Ltda. 

 

Termos em que pedimos deferimento. 

 
 
 
 
 

Eng. Jules Antonio Parisotto 
Administrador  


