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JULGAMENTO DE RECURSO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº: 309.168/2017 – EMSERH 

PREGÃO PRESENCIAL nº: 22/2018 – CSL/EMSERH 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de 

Saúde na especialidade Hemodiálise para atender a demanda do Hospital Dr. 

Adelson de Sousa Lopes – Hospital da Vila Luizão 

RECORRENTE: INSTITUTO MARANHENSE DO RIM LTDA. 

RECORRIDA: CLÍNICA DO RIM E HIPERTENSÃO ARTERIAL LTDA. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE 

O juízo de admissibilidade consiste na análise da presença ou 

ausência dos pressupostos de admissibilidade recursais, isto é, dos requisitos que 

devem estar presentes para que o recurso seja admitido, recebido e aceito pelo 

Agente de Licitação para julgamento do mérito.  

A prerrogativa da admissibilidade recursal conferida ao Agente de 

Licitação não viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório; 

ao contrário, coadunam-se com o princípio constitucional da eficiência previsto, de 

forma expressa, no art. 37 da Constituição Federal e com o princípio da celeridade 

processual, ambos exigidos.  

De acordo o art. 59, §1º da Lei nº 13.303/16, o licitante apresentará 

recurso no prazo de 5 (cinco) dias, senão vejamos: 

 
Art. 59.  (omissis). 
§ 1

o
  Os recursos serão apresentados no prazo de 5 (cinco) dias úteis após 

a habilitação e contemplarão, além dos atos praticados nessa fase, aqueles 
praticados em decorrência do disposto nos incisos IV e V do caput do art. 
51 desta Lei. 

 
Isso é o que também dispõe o art. 214, §1º do Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos da EMSERH: 

 
Art. 214. (omissis) 
§1° Os recursos serão apresentados no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a 
habilitação e contemplarão, além dos atos praticados nessa fase, aqueles 
praticados em decorrência do disposto nos incisos IV e VII do artigo 42 
deste Regulamento. 
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Ademais, as contrarrazões devem ser apresentadas em 5 (cinco) dias, 

iniciando a contagem do prazo logo após o fim do prazo de apresentação das 

razões, conforme §3º do art. 214 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos:  

 
§3° Havendo interesse na apresentação de razões recursais, os demais 
interessados deverão apresentar contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, correndo o prazo na sequência daquele concedido ao recorrente. 
 

Seguindo mesmo entendimento, é o que disciplina o subitem 10.1.2. do 

instrumento convocatório, senão vejamos: 

 

 “Manifestada a intenção de recorrer, por qualquer dos licitantes, será 
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a 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, na Sala da Comissão Setorial de Licitação - CSL, localizada na 
Avenida Borborema, quadra 16, nº 25, Calhau. CEP: 65.071-360 – São 
Luís/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min e 14h00min 
às 18h00min”. 
 

Desse modo, os licitantes puderam apresentar suas alegações, 

conforme consta registrado na Ata da Sessão do dia 07/06/2018 constante das fls. 

361-362, sendo oportunizado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação das 

razões (08/06/2018 a 14/06/2018) e contrarrazões (15/06/2018 a 21/06/2018). 

Na oportunidade, a RECORRENTE, protocolou Recurso Administrativo 

no dia 14/06/2018 na Comissão Setorial de Licitação - EMSERH, sendo, portanto, 

tempestivo seu recurso. 

Por fim, na qualidade de RECORRIDA, a CLÍNICA DO RIM E 

HIPERTENSÃO ARTERIAL LTDA. apresentou, tempestivamente, contrarrazões no 

dia 21/06/2018. 

Cumpridas as formalidades legais, registra-se que todas as empresas 

participantes foram notificadas do interesse na interposição de recurso pelo ora 

recorrente e dos prazos para interposição de razões e contrarrazões, conforme ata 

da sessão. 

Desta feita, verificada a respectiva admissibilidade e a tempestividade 

do pedido, passamos ao Julgamento do Recurso. 
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II – DAS RAZÕES  

No presente recurso, a Recorrente aponta que a Recorrida descumpriu 

o subitem 8.3.3 do edital ao incluir profissionais além do limite permitido e em 

desacordo com as exigências no que se refere ao vinculo empregatício. Vejamos:   

 
“Exmo. Julgador, conforme se pode apurar do Item 8.3.3 do Edital, se faz 
necessário a apresentação  de 01 (um) profissional Enfermeiro, especialista 
em Nefrologia, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Enfermagem – COREN. Ademais, foi exigido no certamente a comprovação 
do vínculo desse profissional, seja pela apresentação de cópia da Carteira 
de Trabalho (CTPS) ou, ainda, de declaração de contratação futura do 
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de 
declaração de anuência do profissional com firma devidamente reconhecida. 
Ex positis: 
8.3.3.1. Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na 
data prevista para entrega da proposta, ao menos 1 (um) profissional 
médico, especialista em Nefrologia, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Medicina – CRM e 1 (um) profissional Enfermeiro, especialista 
em Nefrologia, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Enfermagem – COREN.  
a) A comprovação do vínculo profissional far-se-á com a apresentação de 
cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) ou, ainda, de declaração de 
contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde 
que acompanhada de declaração de anuência do profissional com firma 
devidamente reconhecida. b) Quando se tratar de sócio da empresa 
licitante, tal comprovação será feita através do Ato Constitutivo da empresa. 
c) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de 
uma empresa proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas. 
[Grifo Nosso] 
In casu, a empresa CLÍNICA DE RIM E HIPERTENÇÃO ARTERIAL LTDA 
apresentou profissionais da área de enfermagem além do limite permitido no 
edital e em desacordo com a exigência supracitada. Vejamos: 
A enfermeira THALIANE LISBOA GONÇALVES não provou a sua 
vinculação profissional com a empresa. Observa-se que o documento 
apresentado para esse fim foi o “Registro do Empregado” (fls. 325) ao qual 
sequer consta a identificação da empresa contratante. É clarividente que o 
documento ali juntado não faz prova que a profissional possui vínculo 
empregatício com a empresa, ora Recorrida.  Ademais, a empresa poderia 
ter juntado a carteira de trabalho ou contrato de prestação de serviço ou a 
declaração de contratação futura do profissional como fez com os outros 
profissionais listados em sua habilitação técnica. Dessa forma, conclui-se 
que a profissional apresentada não cumpriu com a exigência prevista no 
edital. 
Quanto a enfermeira EMANUELE DA SILVA OLIVEIRA, a mesma não tem a 
comprovação do seu vínculo empregatício com a empresa (fls. 332) e tão 
pouca é especialista na área de nefrologia (Fls. 333). A bem da verdade, a 
referida profissional está cursando a especialidade no Instituto Florense. 
Dessa forma, conclui-se que a profissional apresentada não cumpriu com a 
exigência prevista no edital.  
Por fim, a profissional MICHELLE CABRAL DA SILVA MORAES não é 
especialista na área de nefrologia (Fls. 338). A bem da verdade, a referida 
profissional está cursando a especialidade no Instituto Florense. Dessa 
forma, conclui-se que a profissional apresentada não cumpriu com a 
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exigência prevista no edital.  
Diante do exposto, evidenciado que a empresa, ora Recorrido, não 
apresentou a documentação pertinente à habilitação técnico-profissional, a 
saber, o Item 8.3.3.1 “a” do Edital, necessário se faz a sua inabilitação. O 
licitante não apresentou a comprovação de regularidade do responsável 
técnico perante o Conselho Regional de Medicina”.  
 
 

A Recorrente alegou ainda que não consta o termo de abertura do 

balanço patrimonial e índice financeiro da Recorrida, descumprindo os subitens 

8.4.2.1 e 8.4.2.2 alíneas “a” e “b” do Edital, conforme transcrito de forma resumida 

de suas razões recursais:  

 
“EXMO. JULGADOR, a Pregoeira entendeu – no calor da sessão pública e 
após reconsiderar a sua decisão que inabilitou a empresa, ora Recorrida - 
que os documentos que compõem o balanço patrimonial a DRE, é o mais 
importante, pois lá é que estão descritos os ativos e passivos da empresa, 
podendo-se abstrair-se os índices de liquidez se são ou não maiores que 1. 
A compreensão da Pregoeira de que seria desarrazoado ser deveras 
periodista ao exigir uma espécie “capa e contracapa” e a apresentação do 
“Índice Financeiro” pela fórmula prevista no Item 8.4.2.1 do Edital, para 
demonstrar a qualificação econômico-financeira de uma empresa, ao passo 
que a DRE e a certidão de falência e de concordata suprem tal 
entendimento. 
OCORRE, EMINENTE JULGADOR, MESMO QUE A PREGOEIRA 
ASSISTISSE RAZÃO EM SEU JULGAMENTO, OBESERVE QUE A 
EMPRESA CLÍNICA DE RIM E HIPERTENÇÃO ARTERIAL LTDA SEQUER 
APRESENTOU A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – 
DRE. EM ANÁLISE DETIDA ÀS FLS. 347 e 348, VERIFICA-SE QUE O 
DOCUMENTO ALI APRESENTADO SE TRATA DA “DEMONSTRAÇÃO DA 
CONTA DE RESULTADO” E NÃO A “DRE”. ADEMAIS, O REFERIDO 
DOCUMENTO NÃO SE PRESTA PARA DEMONSTRAR O RESULTADO 
DO EXERCÍCIO FINANCEIRO FRENTE A SUA TAMANHA 
SIMPLICIDADE, VISTO QUE A DOCUMENTAÇÃO NÃO APRESENTA 
INFORMAÇÕES MÍNIMAS PARA FORMAÇÃO DO DRE. CONSIGNA-SE, 
POR FIM, QUE O REFERIDO DOCUMENTO JAMAIS PODERIA TER SIDO 
ASSINADO POR UM “TÉCNICO EM CONTABILIDADE”, TENDO EM VISTA 
QUE A ATIVIDADE DE INTERPRETAÇÕES, ANÁLISES E APURAÇÕES 
SÃO FUNÇÕES QUE SOMENTE PODERÁ SER DESENVOLVIDA POR 
CONTADORES, POR SEREM CONSIDERADAS ATIVIDADES 
ACADÊMICAS . ABSURDO FALA POR SI!!! 
Referente ao formalismo vejamos a compreensão do STJ : “Repudia-se o 
formalismo quando é inteiramente desimportante para  configuração do ato”. 
[grifa-se]. 
Sem embargo, ao pesquisar a jurisprudência nacional sobre o tema, em 
especial do TJMA, verifica-se que a decisão majoritária é no sentido de não 
admitir a habilitação de licitante que não tenha apresentado os documentos 
sob comento.  
Assim sendo, deve a Comissão render-se ao entendimento majoritário, 
inclusive do TJMA, de que não será possível habilitar licitante que não tenha 
apresentado o termo de abertura e o Índice de Liquidez, atendo-se a 
interpretação literal da legislação e edital. 
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Ademais, a doutrina ressalta sobre a vinculação ao instrumento 
convocatório: 
A vinculação ao edital é princípio básico de toda licitação. [...]. O edital é a 
lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os 
licitantes como a Administração que o expediu. Assim, estabelecidas as 
regras do certame, tronam-se inalteráveis para aquela licitação, durante 
todo o procedimento.  
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”. 
O STJ já se manifestou diversas vezes a respeito do tema (por exemplo: 
RESP 595079, ROMS 17658). No RESP 1178657, o tribunal decidiu: 
ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO. 
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITO DE 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO CUMPRIDO. DOCUMENTAÇÃO 
APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal de origem entendeu 
de forma escorreita pela ausência de cumprimento do requisito editalício. 
Sabe-se que o procedimento licitatório é resguardado pelo princípio da 
vinculação ao edital; esta exigência é expressa no art. 41 da Lei n. 8.666/93. 
Tal artigo veda à Administração o descumprimento das normas contidas no 
edital. Sendo assim, se o edital prevê, conforme explicitado no acórdão 
recorrido (fl. 264), "a cópia autenticada da publicação no Diário Oficial da 
União do registro do alimento emitido pela Anvisa", este deve ser o 
documento apresentado para que o concorrente supra o requisito relativo à 
qualificação técnica. Seguindo tal raciocínio, se a empresa apresenta outra 
documentação - protocolo de pedido de renovação de registro - que não a 
requerida, não supre a exigência do edital. Aceitar documentação para 
suprir determinado requisito, que não foi a solicitada, é privilegiar um 
concorrente em detrimento de outros, o que feriria o princípio da igualdade 
entre os licitantes. 
 
Considerando as questões impetradas neste recurso, embasadas nos 
devidos julgados, chega-se à conclusão que a falta de apresentação do 
termo de abertura do Balanço Patrimonial e o do Índice de Financeiro não 
se configura como uma simples falha no formalismo e sim uma exigência 
legal obrigatória.  
Assim sendo, a ausência dos documentos “termo de abertura” (Item 8.4.2.2, 
alínea “a” e b” do Edital), bem como a ausência do “Índice de Financeiro” 
(Item 8.4.2.1, do Edital) enseja a inabilitação para os termos do certame, o 
que ora se REQUER.A comprovação de aptidão para desempenho de 
atividade pertinente apresentada não é suficiente para o atendimento do 
item 6.1.2.1 do Edital, pois não apresenta compatibilidade em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação”. 

 
 

Desta forma, a Recorrente requer que o presente recurso seja julgado 

procedente para declarar inabilitada a CLÍNICA DO RIM E HIPERTENSÃO 

ARTERIAL LTDA. 
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III – DAS CONTRARRAZÕES  

Em sede de contrarrazões, acerca do alegado pela Recorrente sobre o 

descumprimento do item 8.3.3 do edital, a Recorrida apresentou o seguinte em sua 

defesa:  

Inicialmente, aduz a empresa Recorrente: 
a) “In casu, a empresa CLÍNICA DE RIM E HIPERTENSÃO ARTERIAL 
LTDA apresentou profissionais da área de enfermagem além do limite 
permitido no edital e em desacordo com a exigência supracitada.” 
Justificamos que tal apontamento trata de desespero Pleno da Recorrente, 
pois sua documentação foi elaborada nos critérios estabelecidos no Edital. 
Conforme podemos visualizar na documentação em anexo, a Recorrida 
precisava comprovar 01 (Uma) enfermeira com especialização em 
Nefrologia como responsável técnico, entretanto, foram apresentadas três 
enfermeiras sendo 02 (Duas) especialistas em Nefrologia e com vínculo 
empregatício (carteira assinada). 
Portanto, não deve prosperar tal argumento. 

 
Sobre a ausência do termo de abertura do balanço e do índice 

financeira, a Recorrida informa que estes foram juntados de acordo com o que 

determina a lei. Senão vejamos: 

 
Alega a Recorrente que apenas os profissionais habilitados em 
contabilidade, inscritos nos Conselhos Regionais de Contabilidade, podem 
ser responsáveis pela escrituração da empresa. 
Entretanto, a Sra. Maria dos Remédios Cunha Gusmão é profissional 
habilitada em contabilidade, inscrita no Conselho Regional de 
Contabilidade, CRC-MA nº. 3.160 (carteira em anexo). 
Ademais, o artigo 1.179 do Código Civil refere que o empresário e a 
sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade 
com base na escrituração uniforme de seus livros. 
Alega a Recorrente que:  
“Vale ressaltar que o livro Diário, para efeito de prova a favor do empresário, 
deverá conter, respectivamente, na primeira e última página, termos de 
abertura e de encerramento, e ser registrado e autenticado pelas Juntas 
Comerciais ou repartições encarregadas do Registro do Comércio. Essa é a 
redação da Instrução Normativa n.º 107 do DNRC:  
Art. 12. Lavrados os Termos de Abertura e de Encerramento, os 
instrumentos de escrituração dos empresários e das sociedades 
empresárias, de caráter obrigatório, salvo disposição especial de lei, 
deverão ser submetidos à autenticação pela Junta Comercial (art. 1.181 – 
CC/2002, excepcionadas as impossibilidades técnicas): 
I - antes ou após efetuada a escrituração, quando se tratar de livros em 
papel, conjuntos de fichas ou folhas contínuas; 
II - após efetuada a escrituração, quando se tratar de microfichas geradas 
através de microfilmagem de saída direta do computador (COM) e de livros 
digitais.” 
Todavia, nobre Pregoeira, a Recorrida já juntou Balanço patrimonial 
registrado no Cartório Cantuária Azevedo como determina a lei, microfilme 
59898. 
Imperioso, ainda, aduzir que a compreensão da Pregoeira de que seria 
desarrazoado ser deveras periodista ao exigir uma espécie “capa e 
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contracapa” e a apresentação do “Índice Financeiro” pela fórmula prevista 
no Item 8.4.2.1 do Edital, para demonstrar a qualificação econômico-
financeira com a certidão de falência e de concordata suprem tal 
entendimento, é decisão acertada, justa e pautada nos princípios 
administrativos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. 
Portanto, cai por terra mais um argumento descabido formulado pela 
empresa Recorrente. 
 
 

A vista disso, a Recorrida requer que sejam julgados improcedentes os 

argumentos levantados pela Recorrente e a manutenção da decisão que a declarou 

vencedora do certame. 

 
III – DO JULGAMENTO 
                    
a) Das disposições iniciais 

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta 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 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da 

probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional 

sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de 

competitividade e do julgamento objetivo.  (art. 31 da Lei n° 13.303/16). 

Convém esclarecer que a vinculação ao ato convocatório, princípio 

fundamental das licitações, determina que os atos sucessivos do certame acordem 

com os dispositivos do edital.  

Em sendo lei, o Edital com os seus termos atrelam tanto a 

Administração, que estará estritamente subordinada aos seus próprios atos, quanto 

às concorrentes – sabedoras do inteiro teor do certame. 

Por conseguinte a Administração e as licitantes ficam restritas ao 

disposto no Edital, quanto ao procedimento, à documentação, às propostas, ao 

julgamento e ao contrato. Todos os atos decorrentes do procedimento licitatório, por 

óbvio, vincular-se-ão ao contrato. 

Na percepção de Diógenes Gasparini, “submete tanto a Administração 

Pública licitante como os interessados na licitação, os proponentes, à rigorosa 

observância dos termos e condições do edital”. 
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As leis e princípios que cingem os processos licitatórios, bem como a 

contratação, neste caso especialmente o da vinculação ao instrumento convocatório, 

ressalvam a liberdade para a administração definir suas condições, entretanto, 

concomitantemente, estrutura-lhes de modo a restringir a discricionariedade a 

determinadas etapas. 

O procedimento licitatório em questão é regido pelo Edital de Pregão 

Presencial nº 22/2018, fundamentado pelo Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da EMSERH, Lei Federal nº 13.303/16, Lei Federal nº 10.520/02, Lei 

Estadual nº 10.403/15 e subsidiariamente Lei Complementar nº 123/06 e suas 

alterações.  

Assim, em obediência a legislação que rege o referido certame, traz-se 

à análise, para maior elucidação dos fatos, as seguintes considerações que 

apreciam as argumentações elaboradas pela Recorrente e Recorrida. 

 

b) Da comprovação dos requisitos do subitem 8.3.3 do edital  

A princípio, cabe evidenciar que a licitação visa à seleção da proposta 

mais vantajosa para Administração Pública através da competição que se 

estabelece entre os interessados que preencham os atributos e requisitos 

necessários para melhor proposta, motivo pelo qual deve assegurar a igualdade de 

condições de todos os concorrentes. 

Partindo desse pressuposto, a Recorrente alegou que a Recorrida não 

cumpriu o requisito da qualificação profissional constante do subitem 8.3.3 do edital. 

Vejamos o que diz o subitem mencionado:  

 
8.3.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL:  
8.3.3.1. Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na 
data prevista para entrega da proposta, ao menos 1 (um) profissional 
médico, especialista em Nefrologia, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Medicina – CRM e 1 (um) profissional Enfermeiro, especialista 
em Nefrologia, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Enfermagem – COREN.  
a) A comprovação do vínculo profissional far-se-á com a apresentação de 
cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) ou, ainda, de declaração de 
contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde 
que acompanhada de declaração de anuência do profissional com firma 
devidamente reconhecida.  
b) Quando se tratar de sócio da empresa licitante, tal comprovação será 
feita através do Ato Constitutivo da empresa.  
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c) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de 
uma empresa proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas. 
 
 

Da leitura do texto supracitado é possível observar que para 

comprovação da qualificação técnico-profissional é necessário pelo menos um 

profissional de enfermagem com especialização em nefrologia, requisito este que 

fora cumprido pela Recorrida ao juntar a documentação de 3 (três) profissionais. 

Contudo, dois destes profissionais estavam com a especialização em 

andamento, conforme declarações juntadas as fls. 333 e 338 dos autos, 

descumprindo então requisito previsto no edital. No entanto a profissional 

remanescente, Thaliane Gonçalves do Vale Costa, era detentora do título de 

especialista em nefrologia, vide fls. 326, sendo necessária somente a comprovação 

do vinculo empregatício. 

Nesse sentido, a Recorrente questionou a validade da ficha de registro 

de empregado para comprovar se há vinculo entre a empresa e a profissional 

apresentada. Partindo desse fato, é possível observar que a ficha colacionada 

as fls. 325 é insuficiente para demonstrar se há elo com a Recorrida, tendo em 

vista que não consta a identificação da empresa no documento. 

Cabe ressaltar que o TCU já possui jurisprudência no sentido de que o 

vínculo pode ser comprovado de outra forma além do trabalhista e societário. 

Vejamos: 

 
“O vínculo do profissional qualificado não precisa, portanto, ser 
necessariamente trabalhista ou societário. É suficiente a existência de um 
contrato de prestação de serviços, regido pela legislação civil comum 
(Acórdão nº 1.842/2013-Plenário). 
 

Esse é o entendimento que o TCU vem mantendo, conforme Acórdão 

872/2016 - Plenário in verbis: 

 
A exigência de que as empresas concorrentes possuam vínculo 
empregatício, por meio de carteira de trabalho assinada, com o profissional 
técnico qualificado mostra-se, ao meu ver, excessiva e limitadora à 
participação de eventuais interessados no certame, uma vez que o 
essencial, para a Administração, é que o profissional esteja em condições 
de efetivamente desempenhar seus serviços no momento da execução de 
um possível contrato. 
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Seguindo o entendimento do TCU acima exposto, é possível afirmar 

que a referida ficha (fls.325) não é capaz de demonstrar que o profissional faz parte 

do quadro de funcionários da empresa. 

Ainda que se invoque o principio da proporcionalidade e razoabilidade 

é cediço que a atuação administrativa não pode ser um “cheque em branco”, sendo 

fundamental o respeito ao principio da legalidade, levando-se em consideração o 

interesse público presente na Constituição e nos princípios basilares do 

ordenamento jurídico, assim não se justifica aceitar tal documento perante o perigo 

de ferir a isonomia do certame. 

Desse modo, entende-se que o argumento esculpido pela Recorrente, 

merece prosperar, devendo esta Pregoeira rever sua decisão no sentido de inabilitar 

a Recorrida. 

 

c) Das supostas inconformidades no balanço patrimonial 

É cediço saber que nos processos licitatórios a administração deve 

dispensar o uso de documentos desnecessários a qualificação dos licitantes sob 

pena de ferir a competitividade do certame. 

No tocante a qualificação econômico-financeira a apresentação do 

Balanço Patrimonial e da Demonstração dos Resultados do Exercício são os 

documentos essenciais para os licitantes demonstrarem que dispõem de recursos 

financeiros para custeio das despesas (mão de obra, matérias-primas, maquinário, 

tecnologia etc.) necessárias ao cumprimento das obrigações do contrato. Aquele 

que não dispuser dos recursos necessários para tanto, não poderá titularizar o 

direito de licitar, pois a carência de recursos faz presumir a inviabilidade da 

execução satisfatória do contrato e a impossibilidade de arcar com as 

consequências de eventual inadimplemento. 

Nesse diapasão, o art. 37, XXI da Carta Magna é clara no sentido de 

que a Administração só exigirá os documentos que se mostrem necessários para 

qualificação econômico-financeira para o objeto licitado. Vejamos: 

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
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publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998): 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações. (grifo nosso). 
 

Ademais, é imperioso afirmar que a não apresentação dos documentos 

supracitados na forma prevista no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 

EMSERH e no Edital, denota afronta ao principio da legalidade e do instrumento 

convocatório. 

Com base nisso, a Recorrente alegou que a Recorrida não apresentou 

o termo de abertura do balanço patrimonial, bem como os índices financeiros e a 

demonstração de resultado do exercício.  

Acerca do balanço, verifica-se que o documento acostado as fls. 346 

descumpriu o item 8.4.2.2 do Edital e a Interpretação Técnica Geral – ITG 2000 (R1) 

editada pelo Conselho Federal de Contabilidade, vejamos: 

 

8.4.2.2. Quanto às demonstrações contábeis, entende-se que estas serão 
“apresentadas na forma da Lei”, nas seguintes situações e condições: 
a) Demonstrações contábeis devem conter o Termo de Abertura e de 
Encerramento devidamente registrados ou arquivados na Junta Comercial do 
Estado, ou órgão pertinente, com as respectivas folhas numeradas, ou seja, cópia 
fiel do Livro Diário, autenticado, exceto se a empresa apresentar as Demonstrações 
Contábeis na forma da alínea “c” deste subitem.  
b) As empresas que publicam suas Demonstrações Contábeis na imprensa Oficial, 
poderão apresentar cópia autenticada da publicação no Diário Oficial da União, do 
Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a empresa  
ou em jornal de grande circulação;  
c) As empresas sujeitas à apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD), nos 
termos do artigo 2º do Decreto Federal nº 6.022/2007, com a utilização do Sistema 
Público de Escrituração Digital (SPED) deverão apresentar em documentos 
impressos extraídos do livro digital, tais como: o Balanço Patrimonial, a 
Demonstração de Resultado, os Termos de Abertura e Encerramento do livro digital 
e o Recibo de entrega do livro digital.  
d) As empresas constituídas no Exercício em curso, deverão enviar cópia do 
Balanço de Abertura, devidamente assinado pelo Profissional Contábil e 
Representante Legal da Empresa;  
e) Até 30 de abril serão aceitas Demonstrações Contábeis do penúltimo exercício 
encerrado, após esta data é obrigatória à apresentação das Demonstrações do 
último exercício encerrado;  
f) Para as empresas sujeitas à apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD), 
nos termos do artigo 2º do Decreto Federal nº 6.022/2007, com a utilização do 
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), fica prorrogado até o dia 30 de 
junho aceitabilidade das Demonstrações Contábeis do penúltimo exercício 
encerrado;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
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g) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por 
Profissional de Contabilidade, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade e pelo Titular ou representante legal da empresa;  
h) Registrados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da sede ou domicílio do 
licitante para as sociedades simples; 
 
(...) 
 
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.  

 
Levando em consideração o disposto no edital e na norma do Conselho 

Federal de Contabilidade, esse é o entendimento contido no Acórdão TCU nº 

2.206/14 – 2ª Câmara sobre a exigência do termo de abertura e encerramento do 

balanço patrimonial quando previsto no edital: 

 
3. A Secex/PA, após a análise das informações prestadas pela Companhia Docas e 
pela empresa Microdata, considerou improcedente a impugnação do balanço 
patrimonial apresentado pela empresa vencedora da licitação, uma vez que o 
documento, ainda que desacompanhado dos termos de abertura e 
encerramento do livro diário, atendeu aos requisitos do edital. 
(...)  
11. Assim, a ausência da apresentação dos termos de abertura e encerramento 
do livro diário, exigência não contida no respectivo edital, não justificaria a 
exclusão da licitante do certame. Correta foi, pois, a conduta da comissão de 
licitação.    
(...) 
24. Embora tal falha não tenha comprometido a licitação, como demonstrou a 
unidade técnica, é aconselhável a formulação das recomendações à CDP sugeridas 
pela Secex/PA, com vistas ao aprimoramento da gestão daquela entidade. 
Em vista do exposto, voto pela adoção da minuta de acórdão que trago ao escrutínio 
deste Colegiado (destaques no original) (sem grifos no original) 

 
Logo, conclui-se que se o Edital exigia a apresentação do balanço 

patrimonial para fins de habilitação, a apresentação deste sem os requisitos 

legais, ou seja, sem o registro e termos de abertura e encerramento, impede a 

habilitação da empresa.  

Sendo assim, o argumento invocado pela Recorrente sobre o 

descumprimento do edital no tocante ao balanço patrimonial mostra-se 

fundamentado para inabilitar Recorrida, ressalvado a apresentação dos índices 

financeiros, porque estes podem ser calculados pela administração com base nos 

valores apresentados, assim como a demonstração da conta resultado, que nada 

mais é que um sinônimo para demonstração de resultado do exercício. 
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IV – DA DECISÃO 

Pelo exposto sem nada mais a evocar, CONHEÇO o recurso interposto 

pela empresa INSTITUTO MARANHENSE DO RIM LTDA, para no mérito DAR 

PROVIMENTO em razão dos argumentos suscitarem a necessidade de 

reconsideração da decisão desta pregoeira no sentido de INABILITAR a empresa 

CLÍNICA DO RIM E HIPERTENSÃO ARTERIAL LTDA, por descumprir os subitens 

8.3.3.1 e 8.4.2.2 do Edital. 

 

São Luís, 10 de julho de 2018. 
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