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A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO – RS   
 
EDITAL Nº 47/2022 – TOMADA DE PREÇOS    
 

 

Ilustríssima Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Agudo - RS 

Referente ao Edital de Tomada de Preços n.º 47/2022 - ATA Nº 01 do Edital nº 47/2022 

    

A LEHNEN & SCHNEIDER ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 30.095.338/0001-35, com 
sede na Rua 15 de novembro, 154 – ap. 301, Estrela/RS, por seu 
representante legal infra assinado, vem à presença de Vossa Senhoria, a fim 
de interpor o presente 

 

RECURSO REFERENTE À INABILITAÇÃO 

 

Considerando a inabilitação da empresa LEHNEN & SCHNEIDER ENGENHEIROS ASSOCIADOS 

LTDA, empresa inscrita no CNPJ 30.095.338/0001-35 no processo licitatório sob nº 47/2022 – Tomada de 

Preços, realizado em 26/07/2022, no Munícipio de Agudo/RS; 

 

Considerando q ue a motivação para tal negativa foi a não apresentação de Demonstrações Contábeis 

do ano de 2021 registradas na Junta Comercial do Rio Grande Sul, conforme constante na ATA em epigrafe. 

 

Tem-se a seguir argumentação para impugnar tal inabilitação. 

 

Em 13/07/2022 foi protocolado Livro Diário e Demonstrações Contábeis da empresa Lehnen & 

Schneider Engenheiros Associados Ltda na Junta Comercial do Rio Grande do Sul, sob protocolo 22/238.777-

7, referente ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021. 

 

A junta comercial disponibilizou em 25/07/2022 tal protocolo com período de 01/01/2021 a 30/06/2021 

onde não ficou registrado o período referente a 01/07/2021 até 31/12/2021 tampouco as Demonstrações 

Contábeis. 
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Esse protocolo foi apresentado na Licitação, sendo invalidado. 

 

Após consulta e contato junto a Junta Comercial, foi disponibilizado outro protocolo, com o restante 

da escrituração e as Demonstrações, também datado de 13/07/2022, com número diferente ao apresentado 

na licitação, conforme abaixo. 
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Em resposta, a Junta Comercial informou que isso ocorre quando o livro diário e demonstrações 

apresentam arquivo com extensão maior do que 10MB, sendo a escrituração dividida em 02 períodos 

(01/01/2021 a 30/06/2021 e 01/07/2021 a 31/12/2021). 

 

Mas somente após passada a licitação e também após contato com a Junta Comercial que foi 

disponibilizado acesso a esse “novo protocolo”. Esse novo protocolo contém a mesma data da já citado 

(13/07/2022). 

 

Em suma, no momento da licitação havia o registro tanto do Livro Diário do ano de 2021, como as 

demonstrações, que coincidem exatamente com os documentos apresentados, conforme segue abaixo. O 

Único aspecto é que o protocolo do restante da escrituração foi disponibilizado pela junta comercial somente 

após contato e insistência de que tínhamos somente parte da escrituração validada. 
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Seguindo, o objetivo da apresentação das Demonstrações Contábeis em licitações é para apresentar 

o boa saúde financeira da empresa, se a mesma não se encontra em processo de falência e ainda para 

comprovação dos índices econômicos financeiros.  

 

 Levando em consideração as Demonstrações Contábeis originais apresentadas, foi perfeitamente 

possível se fazer essa análise e também comprovar os índices econômicos/financeiros apresentados. 

 

 Em consideração as Demonstrações Contábeis não registradas na Junta Comercial do RS, conforme 

conta na ATA de nº 01, temos que foram apresentadas dentro das normas emitidas pelo Conselho Federal 

de Contabilidade. 

 

 Observa-se o artigo 31 e artigo 32 e seus parágrafos da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993,  

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; 

II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1o do 
art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da 
contratação. 

§ 1o  A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira 
do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja 
adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, 
índices de rentabilidade ou lucratividade.        

§ 2o  A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras 
e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência 
de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no 
§ 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação 
econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do 
contrato a ser ulteriormente celebrado. 

§ 3o  O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo 
anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, 
devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, 
na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. 

§ 4o  Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo 
licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de 
disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e 
sua capacidade de rotação. 
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§ 5o  A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma 
objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente 
justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame 
licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para 
correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações 
decorrentes da licitação.     

Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 
servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.          

§ 1o  A documentação de que tratam os arts. 28 a 31 desta Lei poderá ser 
dispensada, no todo ou em parte, nos casos de convite, concurso, fornecimento de 
bens para pronta entrega e leilão. 

§ 2o  O certificado de registro cadastral a que se refere o § 1o do art. 36 substitui 
os documentos enumerados nos arts. 28 a 31, quanto às informações disponibilizadas 
em sistema informatizado de consulta direta indicado no edital, obrigando-se a parte a 
declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da 
habilitação.             

§ 3o  A documentação referida neste artigo poderá ser substituída por registro 
cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital e o 
registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta Lei. 

§ 4o  As empresas estrangeiras que não funcionem no País, tanto quanto 
possível, atenderão, nas licitações internacionais, às exigências dos parágrafos 
anteriores mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos 
consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representação legal no 
Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 
judicialmente. 

§ 5o  Não se exigirá, para a habilitação de que trata este artigo, prévio 
recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, 
quando solicitado, com os seus elementos constitutivos, limitados ao valor do custo 
efetivo de reprodução gráfica da documentação fornecida. 

§ 6o  O disposto no § 4o deste artigo, no § 1o do art. 33 e no § 2o do art. 55, não 
se aplica às licitações internacionais para a aquisição de bens e serviços cujo 
pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por organismo 
financeiro internacional de que o Brasil faça parte, ou por agência estrangeira de 
cooperação, nem nos casos de contratação com empresa estrangeira, para a compra 
de equipamentos fabricados e entregues no exterior, desde que para este caso tenha 
havido prévia autorização do Chefe do Poder Executivo, nem nos casos de aquisição 
de bens e serviços realizada por unidades administrativas com sede no exterior. 
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§ 7o A documentação de que tratam os arts. 28 a 31 e este artigo poderá ser 
dispensada, nos termos de regulamento, no todo ou em parte, para a contratação de 
produto para pesquisa e desenvolvimento, desde que para pronta entrega ou até o 
valor previsto na alínea “a” do inciso II do caput do art. 23.       

Em vista desta do artigo 31 e seus parágrafos, não fica expressamente obrigatório a apresentação 
de Demonstrações Contábeis registradas na Junta Comercial.  

Em análise destes dois artigos e seus parágrafos, também chega-se à conclusão, que, com os 
documentos apresentados, era perfeitamente possível a administração pública fazer a verificação dos índices 
solicitados e a saúde financeira da empresa, sendo esse o principal objetivo da apresentação das 
Demonstrações Contábeis em certames licitatórios. 

O fato de as Demonstrações Contábeis estarem registradas na Junta Comercial, não significa que 
aquelas informações são as que representam a real situação da empresa. Isso porque não é incumbência da 
Junta Comercial verificar o conteúdo dos balanços apresentados.  

O que queremos atestar com isso é que o registro das Demonstrações Contábeis na Junta Comercial 
não equivale ao real objetivo da apresentação delas em processos licitatórios. 

Ao avançaremos ao art. 32, no seu inciso I, é possível a administração aceitar tais Demonstrações 
em meio original, por cópia ou por qualquer outro meio admitido por ela. 

Em se tratando de Licitação por tomada de preço, consideramos excesso de formalismos por parte 
da Administração, em inabilitar a empresa por falta de apresentação de chancela da Junta Comercial nas 
suas Demonstrações Contábeis. 

Considerando que a empresa inabilitada por digamos, esse excesso de formalismo, poderá ter a 
melhor proposta de preço, concluímos que haverá prejuízo ao erário público com essa situação. 

Em se tratando de eventual prejuízo ao erário público, e também as justificativas apresentadas, pede-
se deferimento na habilitação da empresa LEHNEN & SCHNEIDER ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA, 
na licitação nº 47/2022 – Tomada de Preços. 

 

 

_______________________________________ 

Daniel Schneider 

Sócio-Proprietário 
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