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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, DECRETO Nº. 01/2022, DE 03 
DE JANEIRO E 2022, RETIFICADO PELO DECRETO Nº. 22/2022, DE 26 DE 
JANEIRO DE 2022 

 
AGUDO – RS 

 
 

RECURSO EM RELAÇÃO A DECISÃO PROFERIDA NA ATA N.º 01 DO 
EDITAL Nº 49/2022 – TOMADA DE PREÇOS – INABILITANDO A EMPRESA 
PROAT INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA. 

 
 

Prezada Comissão 
 

No edital referenciado e como dito na ata, ora objeto do presente recurso, “por 
ter apresentado seu balanço patrimonial em desacordo com a legislação 
vigente, uma vez que foi apresentado o requerimento para registro do 
Balanço Patrimonial junto a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio 
Grande do Sul, “sem apresentação do Termo de Abertura e de 
Encerramento, em desacordo com a IN do DREI nº 11/2013, revogada pela 
IN do DREI nº 82/2021, e com o sub-item f.1 do Edital”, ainda, item f.1 do 
edital, como segue, “f) 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 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.”, a partir destas justificativas para a inabilitação da empresa ora 
recorrente. 

 
Isto posto, cabe ressaltar o seguinte: 

 

A IN do DREI número 82/2021, foi revogada pela IN DREI número 55 de 
02/06/2021, ANEXADA AO PRESENTE, BEM COMO, CONSULTA AO 
SISTEMA LEGIS WEB REFERENTE A IN 82, no seu Art. Segundo do Capítulo 
I – das disposições gerais, a qual revogou o parágrafo segundo, e textualmente, 
passou a ter a seguinte redação, 



“ CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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. 
§ 1º A autenticação da Escrituração Contábil Digital - ECD, por meio do 
Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, desobriga qualquer outra 
autenticação, nos termos do §2º do art. 78-A do Decreto nº 1.800, de 30 de 
janeiro de 1996. 
§ 2º O balanço patrimonial contido em livro contábil poderá, a critério 
exclusivo do interessado, ser arquivado no âmbito das Juntas Comerciais, 
devendo a análise se ater às formalidades legais e extrínsecas do 
documento. (Revogado pela Instrução Normativa DREI Nº 55 DE 
02/06/2021): 
§ 3º Para os fins do § 2º deste artigo, não há obrigatoriedade de indicação 
dos dados do livro do qual foi extraído o respectivo balanço. 

 

Art. 3º Os livros de que trata o art. 1º deverão ser exclusivamente digitais, 
podendo ser produzidos ou lançados em plataformas eletrônicas, 
armazenadas ou não nos servidores das Juntas Comerciais. 
Parágrafo único. Os sistemas eletrônicos utilizados devem garantir, no 
mínimo, a segurança, a confiabilidade e a inviolabilidade dos dados. 
Art. 4º As Juntas Comerciais adaptarão seus sistemas para recepcionar os 
livros ou seus dados, inclusive os livros societários e os livros dos agentes 
auxiliares, de modo que, após a entrada em vigor desta Instrução 
Normativa, não deverão ser apresentados para autenticação novos livros 
em papel, preenchidos ou em branco. 
§ 1º Os termos de abertura e de encerramento deverão ser assinados com 
qualquer certificado digital emitido por entidade credenciada pela 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil ou 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. 
§ 2º Os arquivos dos livros digitais não ultrapassarão o tamanho a ser 
estabelecido pela Junta Comercial, de acordo com a sua capacidade 
tecnológica. 
§ 3º O armazenamento dos livros nos servidores das Juntas Comerciais, 
nos termos do caput, poderá perdurar pelo prazo de 30 dias, nos termos do 
parágrafo único do art. 39da Lei nº 8.934, de 1994. 

 
 

Então a partir disto, em grau de recurso, solicita-se: 
 

A habilitação da empresa, tendo em vista de que, a IN mencionada foi 
atualizada, trazendo as seguintes informação e/ou formalidades: 

 
............§ 2º O balanço patrimonial contido em livro contábil poderá, a critério 
exclusivo do interessado, ser arquivado no âmbito das Juntas Comerciais, 
devendo a análise se ater às formalidades legais e extrínsecas 



do documento. (Revogado pela Instrução Normativa DREI Nº 55 DE 
02/06/2021): 
§ 3º Para os fins do § 2º deste artigo, não há obrigatoriedade de indicação 
dos dados do livro do qual foi extraído o respectivo balanço. 
........ 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.” 

 

Ou seja, segundo a IN não há obrigatoriedade de indicação dos dados 
“Termos de abertura e Encerramento” dos livros que originaram o Balanço Geral 
e suas demonstrações, o que, e, para qualificar a condição financeira da 
Empresa, que é intenção desta comissão, a mesma apresenta o Balanço Geral, 
devidamente registrado, para revestir-se da forma Pública, o que qualifica seus 
índices financeiros, para que os mesmos sejam os mais transparentes e na 
mesma intenção, sejam de conhecimento Público. Salientando ainda que todos 
os índices solicitados, se originam exclusivamente do Balanço Patrimonial. 

 
Sendo o que tinha, pede o acolhimento do presente recurso, repercutindo 

na HABILITAÇÃO da empresa, e o prosseguimento do Edital. 
 
 

 
Santa Cruz do Sul, 12 de Setembro de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Representante: Alex Rodruigues Beck 
                                       Empresa: Proat Instalações Eeletricas ltda-me 
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