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     Porto Alegre, 30 de setembro de 2022. 

 

Informação nº 2.885/2022 

  

Interessado: Município de Agudo/RS – Poder Executivo. 

Consulente: Clair Lisandra Wilhelm, Auxiliar Administrativa. 

Destinatário: Prefeito Municipal. 

Consultores:  Marcela Maria Valeriano Moneta Meira Borin, Bruna Polizelli 
Torossian, Felipe Boeira da Ressurreição e Armando Moutinho 
Perin. 

Ementa: 1. Licitação. Recursos Administrativos. Qualificação econômico-
financeira. Necessidade de que todos os documentos que 
integram o balanço social, inclusive o Termo de Abertura e de 
Encerramento, estejam registrados junto aos órgãos legalmente 
constituídos para tal fim. 

2. Erro formal. Afastamento do excesso de formalismo no caso de 
erro meramente formal. Jurisprudência é uníssona no sentido de 
que descabe inabilitação no caso de apresentação de documento 
em cópia simples. Considerações. 

 

 

                                  Através de consulta escrita, registrada sob nº 58.633/2022, é 

solicitada análise da seguinte questão: 

 

Recursos Administrativos TP 49 2022 

Tendo em vista a interposição de recursos administrativos ao Edital 
49/2022 - Tomada Preços, encaminhamos cópia dos mesmos, bem 
como do Edital e da Ata de Julgamento, para Parecer. 
A decisão da Comissão foi em consonância com a orientação 
recebida na data da sessão pública, pela DPM, mediante contato 
telefônico. 
Neste momento, o processo está em fase de apresentação das 
contrarrazões. 
 

                                    Passamos a considerar. 

 

1. Trata-se de processo licitatório realizado sob a modalidade 

Tomada de Preços cujo objeto é o fornecimento de materiais e mão-de-obra para 
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contratação de empresa para ampliação lateral direita do ginásio esportivo da 

E.M.E.F. Santos Dumont, construção de cozinha, copa e depósito que serão ligados 

ao ginásio de esportes da escola, de acordo com o projeto de engenharia retificado, 

memorial descritivo retificado, cronograma físico-financeiro retificado e planilha 

orçamentária retificado, anexos ao edital. 

O consulente destaca que agiu de acordo com as orientações 

dadas por essa consultoria durante a sessão pública, ocorrida em 08/09/2022. De fato, 

na ocasião, adotamos entendimento de que se a empresa apresentou documento que 

não supria as exigências do edital, deveria ser inabilitada. 

Superada essa questão, se passa a análise JURÍDICA dos 

recursos apresentados.  

 

 DAS RAZÕES APRESENTADAS PELA EMPRESA PROAT 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA. 

 

2.  No tocante à qualificação econômico-financeira, deve-se 

destacar que o art. 311 da Lei Federal nº 8.666/1993, ao utilizar a expressão “limitar-

se-á”, impôs um limite para os órgãos da Administração, ou seja, indicou as exigências 

máximas possíveis como requisito de habilitação, cabendo-lhes, na fase interna da 

contratação, avaliar e decidir quais são pertinentes ao objeto específico do certame e 

se são indispensáveis ao cumprimento das obrigações assumidas. 

Já o edital adotou a seguinte exigência, item 3.1: 

 

f) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, 

 

1 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 provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 
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que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados por índices oficias quando encerrado há mais de 
3(três) meses da data da apresentação da proposta,  

f.1) Os documentos exigidos devem possibilitar a apuração e 
avaliação de índices de liquidez da licitante; estarem adequados à 
legislação vigente, incluindo-se as Normas Brasileiras de 
Contabilidade, contendo informação comparativa do exercício 
imediatamente anterior, Termos de Abertura e Encerramento; 
adicionando-se, no caso de Escrituração Contábil Digital (ECD), o 
Recibo de Entrega.  

f.2) Quanto à sua legitimidade, deverá ser comprovado seu 
registro junto aos órgãos legalmente instituídos para tal fim, 
como Junta Comercial Estadual ou Cartório de Notas, bem 
como a Receita Federal do Brasil; de acordo com as regras que 
enquadrem suas características societárias e/ou fiscais. (grifei) 

 

Note-se que tanto a supracitada lei, quanto o edital, exigem 

que a apresentação de balanço patrimonial seja realizada de acordo com as 

formalidades exigidas pela legislação. Sendo assim, em face de possíveis 

incongruências formais relativas à forma de apresentação do balanço patrimonial da 

empresa recorrente, e, subsistindo eventual dúvida quanto ao documento 

apresentado, orientou-se que fosse avaliado pelo setor de contabilidade, promovendo-

se diligência, com vista a esclarecer eventuais pontos controversos constantes da 

documentação apresentada, em observância do disposto no art. 43, § 3º2, da Lei nº 

8.666/1993. 

Ato contínuo, a Comissão de Licitação realizou diligências 

junto a esta Consultoria (atendimentos n.º 56.463 e 56.490/2022), e, sob esta ótica, 

sua atuação foi no sentido de tomar medidas a fim de afastar formalismos excessivos, 

notadamente no que tange à possibilidade de saneamento e diligências, justamente 

 

2 Art.43º 

[...] 

§ 3o  É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 
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com o intuito de privilegiar os princípios da finalidade, da busca pela verdade material, 

do formalismo moderado, da ampla competitividade e da obtenção da proposta mais 

vantajosa.  

Sobre o tema, a manifestação do Tribunal de Contas da 

União, no Acórdão nº 2873/2014 – Plenário:  

 

27.5. dar ciência à Coordenação-Geral de Recursos Logísticos do 
Ministério do Trabalho e Emprego a respeito do fato de que a 
inabilitação de licitante, em razão de ausência de informações 
que possam ser supridas por meio de diligência, facultada pelo 
art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, desde que não resulte inserção de 
documento novo ou afronta à isonomia entre os participantes, 
caracteriza inobservância à jurisprudência do TCU (Acórdãos 
1924/2011, 747/2011 e 918/2014, todos do Plenário); (grifou-se) 

 

Adentrando ao mérito, melhor sorte não socorre a recorrente. 

Isso porque, a par das informações lançadas na presente consulta, vislumbra-se que 

efetivamente houve o descumprimento do disposto no edital de licitação, quanto à 

forma de apresentação do balanço patrimonial. 

Em sede de diligência, constatou-se, pela área técnica do 

Município, que o balanço patrimonial apresentado não possuía Termo de Abertura e 

de Encerramento registrados na Junta Comercial.  

No entendimento desta consultoria, em procedimentos 

licitatórios, para fins de apresentação do balanço patrimonial e demais demonstrações 

contábeis “na forma da lei”, conforme prevê a Lei Federal nº 8666/1993, deve-se exigir 

se que estes sejam elaborados de acordo com as normas de contabilidade em vigor 

e, para que surtam efeitos, deverão estar devidamente registrados na repartição 

competente, e revestidos de todas as formalidades, inclusive no que tange ao termo 

de abertura e encerramento. 
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Com efeito, quanto às formalidades exigidas para 

apresentação dos demonstrativos contábeis, forte no art. 1.1813, do Código Civil 

Brasileiro, tem-se que os livros de escrituração devem ser autenticados no Registro 

Público de Empresas Mercantis. No mesmo sentido, o art. 7º4 da Resolução nº 

1.330/2011 do Conselho Federal de Contabilidade, orienta que os balanços deverão 

ser autenticados no registro público competente.  

E, ainda de forma complementar cabe referir o disposto na 

Instrução Normativa nº 82/2021 do Departamento de Registro Empresarial e 

Integração, (DREI) que dispõe sobre os procedimentos para a validade e eficácia dos 

instrumentos de escrituração dos empresários individuais, das empresas individuais 

de responsabilidade Ltda. - Eireli, das sociedades, bem como dos livros dos agentes 

auxiliares do comércio. 

Vejamos o que diz a instrução normativa: 

 

Art. 2º Serão submetidos à autenticação da Junta Comercial os 
termos de abertura e de encerramento de qualquer 
instrumento de escrituração que o interessado julgue 
conveniente adotar, segundo a natureza e o volume de seus 
negócios, inclusive, livros não obrigatórios. 

[...] 

Art. 5º Os livros contábeis ou não conterão termos de abertura 
e de encerramento, que indicarão: 

 

3 Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as fichas, antes de 
postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de Empresas Mercantis. 
4 7. O registro contábil deve conter o número de identificação do lançamento em ordem sequencial 
relacionado ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que 
comprovem ou evidenciem fatos contábeis. 
8. A terminologia utilizada no registro contábil deve expressar a essência econômica da transação. 
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. 
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I - Termo de abertura: 

a) a finalidade a que se destina o livro (nome do livro); 

b) o número de ordem; 

c) o nome empresarial; 

d) o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 

e) o município da sede ou filial; 

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

g) a data e as assinaturas; 

II - Termo de encerramento: 

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

b) o número de ordem; 

c) o nome empresarial; 

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

e) a data e as assinaturas. 

Art. 6º Os termos de abertura e de encerramento deverão estar 
devidamente assinados pelo respectivo interessado ou 
procurador e por contabilista legalmente habilitado, quando for 
o caso, com indicação do número de sua inscrição no Conselho 
Regional de Contabilidade - CRC. 

Art. 7º A autenticação dos instrumentos de escrituração consiste na 
verificação das formalidades extrínsecas dos dados contidos nos 
termos de abertura e encerramento. 

§ 1º A autenticação dos instrumentos pela Junta Comercial não 
a responsabiliza pelos fatos e atos neles escriturados, não 
sendo de competência dos órgãos de registro a análise das 
formalidades intrínsecas neles contidas. 

Art. 8º Lavrados os Termos de Abertura e de Encerramento, os 
livros devidamente escriturados e de caráter obrigatório, salvo 
disposição especial de lei, deverão ser submetidos à 
autenticação pela Junta Comercial: 

§ 1º A Junta Comercial procederá às autenticações previstas nesta 
Instrução Normativa por termo, que conterá: 

a) identificação: Termo de Autenticação; 

b) declaração: declaro a exatidão dos Termos de Abertura e 
Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim 
examinado e conferido; 

c) identificação do arquivo, composta por hash da escrituração e 
hash do requerimento; 
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d) identificação da escrituração, composta por sigla da unidade da 
federação, nome empresarial, CNPJ, forma da escrituração, data 
de início e data de término da escrituração, natureza e número de 
ordem do livro; 

e) informação dos requerentes, compreendendo: CPF, nome e 
cargo; 

f) identificação dos signatários da escrituração; 

g) número de autenticação; 

h) número da versão do Termo de Autenticação; 

i) localidade; 

j) número e a data de autenticação; e 

k) hash do Termo de Autenticação e assinatura eletrônica do 
autenticador. 

§ 2º O termo de autenticação deverá ser assinado por servidor 
devidamente habilitado com qualquer certificado digital emitido por 
entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - ICP-Brasil ou utilizar qualquer outro meio de 
comprovação da autoria e integridade de documentos em forma 
eletrônica, nos termos do § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 
2.200-2, de 24 de agosto de 2001, e da Lei nº 14.063, de 23 de 
setembro de 2020. (grifou-se) 

 

Ao exame da documentação encaminhada (recurso 

administrativo) relativa a empresa recorrente, verifica-se que tais instrumentos (Termo 

de Abertura e de Encerramento) foram apresentados sem a respectiva autenticação 

da Junta Comercial em desconformidade com o DREI nº 82/2021, bem como com o 

previsto no Edital Tomada de Preços nº 49/2022, devendo ser mantida sua 

inabilitação. 

 

 DAS RAZÕES APRESENTADAS PELA EMPRESA 
RÔMULO BALMER CHAMORRA ME 

 

3.  Convém lembrar que a licitação é um procedimento através 

do qual, a partir da fixação de critério objetivos, é disciplinada a competição entre os 

interessados na contratação pública, de modo a afastar preferências arbitrárias ou a 

estipulação de critérios subjetivos. Para tanto, a Lei nº 8.666/1993 subordina o 
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processo licitatório a uma série de regras, diretrizes e princípios, os quais vem 

destacado no art. 3º: 

 

Art. 3o.  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 legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

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;      

 

A vinculação as condições do edital vêm estampada no art. 

415 do mesmo diploma legal. E o edital é claro e vincula todos os licitantes, é a lei da 

licitação no caso concreto, não sendo facultado à Administração usar de 

discricionariedade para desconsiderar determinada exigência do instrumento 

convocatório. O descumprimento de suas cláusulas implica inabilitação da licitante, 

pois, do contrário, estar-se-iam afrontando os princípios norteadores da licitação. 

Em que pese necessária a observância dos princípios da 

vinculação ao instrumento convocatório e ao julgamento objetivo, se essa 

Administração entender de forma diversa, destaca-se que o excesso de formalismo, 

não pode ser privilegiado em detrimento das principais finalidades do certame, quais 

sejam: a seleção da proposta mais vantajosa e dos licitantes mais capacitados. 

Sob essa ótica, salientamos que a licitação consiste em 

processo administrativo que visa à escolha do futuro contratado que apresente a 

 

5 Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3
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melhor proposta. Não se constitui em “corrida de obstáculos, cujo vencedor é o 

participante mais veloz”. 

 Acima do interesse privado dos participantes em vencer o 

certame sobrepaira o interesse público a ser perseguido pela Administração Pública. 

Daí que há de ser assegurado tanto quanto possível a maior competitividade no 

certame. Neste quadro, a exclusão de licitante sob alegada irregularidade formal é 

medida que põe o interesse privado dos demais licitantes acima do interesse público.  

 Acerca da matéria, colhe-se a lição de Hely Lopes Meirelles:  

 

A licitação está vinculada às prescrições legais que a regem em 
todos os seus atos e fases. Não só a lei, mas o regulamento, as 
instruções complementares e o edital pautam o procedimento da 
licitação, vinculando a Administração e os licitantes a todas as suas 
exigências, desde a convocação dos interessados até a 
homologação do julgamento6.  

O princípio do procedimento formal não significa que a 
Administração deva ser “formalista” a ponto de fazer exigências 
inúteis ou desnecessárias à licitação, como também não quer dizer 
que se deva anular o procedimento ou o julgamento, ou inabilitar 
licitantes, ou desclassificar propostas diante de simples 
omissões ou irregularidades sejam irrelevantes e não causem 
prejuízos à Administração ou aos concorrentes. A regra é a 
dominante nos processos judiciais: não se decreta a nulidade 
onde não houve dano para qualquer das partes – “pas de 
nullité sans grief”. (grifou-se). 

 

Com efeito, a jurisprudência é farta no sentido de que a 

exigência quanto à autenticação dos documentos constituiu mera formalidade, não 

podendo seu simples descumprimento gerar a inabilitação no processo licitatório. 

Nesse sentido, colhe-se alguns julgados no nosso Egrégio 
Tribunal de Justiça: 

 
 

 

 

6 MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo, 5ª edição atualizada. Editora Revista 
dos Tribunais: São Paulo, 1983, p. 9 e 10. 
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APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. 
DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ATO CONVOCATÓRIO. 
AUTENTICAÇÃO. EXIGÊNCIA DESARRAZOADA. I. Há 
litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela 
natureza da relação jurídica, o juiz tiver que decidir a lide de modo 
uniforme para todas as partes (art. 47 do CPC). No litisconsórcio 
necessário, a causa pertence a mais de um em conjunto e a 
nenhum isoladamente, por isso, não pode prosseguir sem a 
presença de todos. Na espécie, existe apenas o interesse da 
impetrante em permanecer no certame licitatório, em razão de ilegal 
inabilitação; e não interesse comum com os demais participantes 
da licitação. Inexistência de litisconsórcio necessário. II. A licitação 
deve permitir a participação do maior número de interessados 
possível, justamente para atingir seu escopo: promover a 
concorrência, trazendo vantajosidade na contratação (art. 3.º 
da Lei n.º 8.666/93). Logo, meras irregularidades no 
procedimento devem ser afastadas ou sanadas, sem maiores 
percalços. Ordem concedida. Apelação desprovida. Voto 
vencido. (Apelação Cível Nº 70034311340, Vigésima Primeira 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio 
Heinz, Julgado em 14/04/2010); 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E 
PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. 
DESCABIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO EM 
VIRTUDE DA ABERTURA DOS ENVELOPES. INOCORRÊNCIA. 
Não contribuindo a agravante para que o seu pedido somente fosse 
levado ao conhecimento do juízo a quo após a data programada 
para a abertura dos envelopes, não se pode entender prejudicado 
o pedido. Basta que se proceda a abertura do segundo envelope 
da recorrente, ainda que as propostas das demais licitantes já 
tenham sido abertas. Decretação de inabilitação do licitante em 
virtude da falta de autenticação das cópias da documentação 
apresentada. Excesso de formalismo. Juntada das cópias 
autenticadas com a interposição do recurso administrativo 
junto à Comissão de Licitação. Edital que em nenhum 
momento refere que a deficiência nos documentos 
apresentados não poderia ser suprida posteriormente. 
Licitação que tem por fim, além de garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, propiciar à entidade 
licitante selecionar a proposta mais vantajosa. AGRAVO 
PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70012282240, Segunda 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do 
Nascimento Cassiano, Julgado em 30/11/2005); 
 
MANDADO DE SEGURANCA. LICITACAO. AUSENCIA DE 
AUTENTICACAO DE DOCUMENTO. MERA IRREGULARIDADE. 
APELO IMPROVIDO. MANUTENCAO DA SEGURANCA. 
SENTENCA MANTIDA EM REEXAME NECESSARIO. (3FLS.) 
(Apelação e Reexame Necessário Nº 70000294660, Primeira 
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Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 
Rodrigues Bossle, Julgado em 03/04/2000). 

 

Dessa forma, poderá a Administração, nesse caso, rever o ato 

que inabilitou a empresa Rômulo Balmer Chamorra ME, forte na Súmula 4737 do STF, 

habilitando-a no certame e reabrindo o prazo recursal. 

 

4.          Diante de todo o exposto, respondendo de forma objetiva à 

consulta, opinamos: 

a) como correta a inabilitação da empresa Proat 

Instalações Elétricas Ltda, em virtude de não ter apresentado o Termo de Abertura 

e de Encerramento devidamente registrados nos órgãos legalmente constituídos para 

tal fim, conforme orienta a legislação; 

b) no sentido de não identificarmos motivos para mantença 

da inabilitação do licitante Rômulo Balmer Chamorra ME, uma vez que a 

apresentação de documento em cópia simples é considerado mero vício formal, que 

pode ser sanado mediante a realização de simples diligência, se for o caso. Logo, a 

nosso ver, poderá ser revisto o ato administrativo de inabilitação, abrindo-se novo 

prazo recursal.     

         São as considerações que se julga pertinentes. 

 

Documento assinado eletronicamente 
Marcela Maria Valeriano Moneta Meira Borin 

OAB/RS nº 97.867 
  

Documento assinado eletronicamente  
Bruna Polizelli Torossian  

OAB/RS nº 82.644 
 

Documento assinado eletronicamente 
Felipe Boeira da Ressurreição 

OAB/RS nº 77.007 

 

7 A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 
porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 
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Documento assinado eletronicamente 

Armando Moutinho Perin 
OAB/RS nº 41.960 

 

 

 

 
  Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme o art. 1º, § 2º, 

inciso II, da Lei Federal nº 11.419/2006, de 19/12/2006. Para conferência do 
conteúdo, acesse, o endereço  www.borbapauseperin.adv.br/verificador.php ou 
via QR Code e digite o número verificador: 891759976767215031 

    

 

http://www.borbapauseperin.adv.br/vericador.php

