
 

1 
 

 

ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

DA EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – 

INFRAERO. 

 

 

 

 

CONCORRÊNCIA Nº. 013/LABR/SBCT/2015 

 

HORA PARK Sistema de Estacionamento 

Rotativo Ltda., pessoa jurídica estabelecida na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, n. 1.830 – 

Torre 3 – 2º e 3º andares, São Paulo/Capital, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 

01.808.151/0001-33; neste ato por seu representante legal devidamente credenciado nos 

autos do certame em epígrafe, vem mui respeitosamente à presença de V. Sa. apresentar, 

nos termos do art. 109, alínea “b” da Lei n. 8.666/93, 

 

R E C U R S O 

 

administrativo, nos moldes do disposto pela legislação supra mencionada, sendo o 

mesmo apresentado dentro do prazo legal, objetivando a INABILITAÇÃO da 

Empresa/Licitante PARE BEM ADMINISTRADORA DE 

ESTACIONAMENTOS LTDA., pelas razões de fato e de direito a seguir expostas: 
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01 –  DA AUSÊNCIA DE 

APRESENTAÇÃO DO BALANÇO 

PATRIMONIAL. 

 

Para fins de qualificação econômico-financeira, o edital da presente 

concorrência exigiu dos licitantes a comprovação de certidão negativa de falência e a 

apresentação do balanço patrimonial vigente (item 5.6.2, letras b.1 e b.2). 

 

 

Todavia, em total contrariedade à lei, a Recorrida apresentou mero documento, 

denominado de balanço do exercício de 2014, sem a competente comprovação do envio e 

do registro na Junta Comercial, bem como sem a assinatura do representante legal da 

empresa. 

 

 

A habilitação é a fase da licitação pública em que se busca verificar as 

condições de qualificação daqueles que pretendem contratar com a Administração 

Pública, devendo os interessados atender a todas as exigências que a esse respeito forem 

formuladas no instrumento convocatório. 

 

 

O edital da presente concorrência exigiu dos licitantes a apresentação do 

balanço do último exercício social, nos termos do artigo 31, inciso I, da Lei 8.666/93. 

Neste sentido, vale dizer que o balanço patrimonial exigível na forma da lei 

compreende o balanço patrimonial do último exercício social assinado por 

contador e representante legal da empresa, devidamente acompanhado do Termo 

de Abertura e do Termo de Encerramento do Livro Diário, devidamente 

registrado na Junta Comercial! 
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Conforme disposto no Código Civil brasileiro (art. 1078, inciso I), o balanço 

patrimonial deve ser fechado ao término de cada exercício social e apresentado até o 

quarto mês seguinte (abril). Este é o entendimento adotado pelo Tribunal de Contas da 

União, nos termos do Acórdão TCU 2.669/2013, de relatoria do Ministro Valmir 

Campelo: 

 

Nos termos do art. 1.078 da Lei Federal 10.406/02 (Lei do Código Civil), o 
prazo para apresentação, formalização e registro do balanço é até o quarto mês 
seguinte ao término do exercício, ou seja, o prazo limite seria até o final de abril, 
nos termos transcritos a seguir: 
 
Art. 1.078. A assembléia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, 
nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, com o objetivo de: 
 
I - tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial 
e o de resultado econômico; 
 
No caso de empresas com regime tributário de lucro real, o prazo é até o final 
de junho, conforme Instrução Normativa da Receita Federal 787/2007 
(Acórdão 2.669/201,3 de relatoria do Ministro Valmir Campelo, Processo 
008.674/2012-4). 

 

 

O Tribunal de Contas da União (Acórdão 1999/2014, de relatoria do Ministro 

Aroldo Cedraz) consignou, ainda, que o prazo para apresentação dos balanços 

patrimoniais para fins de licitação, mesmo para as empresas tributadas com base no lucro 

real ou presumido, é aquele disposto no art. 1.078 do Código Civil, ou seja, 30 de abril do 

ano subsequente: 

 

Alega a representante que a "validade dos balanços" se findaria em 30/6/14, por 
força da Instrução Normativa da Receita Federal 1.420/13. 
 
10. Tal normativo institui a Escrituração Contábil Digital (ECD), que deverá ser 
transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), pelas pessoas 
jurídicas obrigadas a adotá-la. Segundo o art. 3º dessa norma, ficam obrigadas a 
adotar a ECD as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real ou 
presumido (o que seria o caso da representante). O art. 5º da IN estabelece que 
a ECD será transmitida até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao 
que se refira a escrituração. 
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(...) 
 
“O prazo para aprovação do balanço patrimonial e demais demonstrações 
contábeis para fins de cumprimento do art. 31 da Lei 8.666/1993 é o 
estabelecido no art. 1.078 do Código Civil, portanto, até o quarto mês seguinte 
ao término do exercício social (30 de abril). Desse modo, ocorrendo a sessão de 
abertura de propostas em data posterior a este limite, torna-se exigível, para fins 
de qualificação econômico-financeira, a apresentação dos documentos contábeis 
referentes ao exercício imediatamente anterior.” (Acórdão 1999/2014, Processo 
015.817/2014-8, Plenário, Relator Ministro Aroldo Cedraz, 30/07/2014). 

 

 

Sendo assim, e diante do entendimento consolidado do TCU a respeito do 

prazo para apresentação de balanço patrimonial em licitações públicas, considera-se o 

prazo de 30 de abril do ano subsequente para todas as empresas, inclusive aquelas que 

utilizam o SPED. 

 

 

Nestes termos, considerando que a Recorrida não apresentou o balanço 

devidamente registrado na Junta Comercial, bem como diante da ausência da 

assinatura do representante legal da empresa (o documento está assinado apenas 

por pessoa que sequer fez prova de ser contadora/técnica em contabilidade e que 

está regular perante o respectivo órgão de classe), de rigor sua inabilitação no 

certame, pois deixou de dar cumprimento à exigência básica da lei de licitações e 

contratos administrativos: 

 

Lei 8.666/93: 
 
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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Vale ressaltar, outrossim, que o “balanço” carreado aos autos pela Recorrida 

não foi apresentado nos termos da lei. O balanço patrimonial deve ser apresentado da 

seguinte forma: 

 

 - Indicação do número das páginas e número do livro onde estão inscritos o 
Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 
no Livro Diário, acompanhados do respectivo Termo de Abertura e Termo de 
Encerramento do mesmo, 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; NBC T 2.1.4 (Res. CFC 
563/83); NBC T 3.1.1 (Res. CFC 686/90); 
 
 - Assinatura do Contador e do titular ou representante legal da Entidade no BP 
e DRE, fundamentado no §2º do art. 1.184 da Lei 10.406/02; § 4º do art. 177 da 
Lei 6.404/76; NBC T 2.1.4 (Resolução CFC 563/83); 
 
 - Prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (Carimbo, etiqueta ou 
chancela da Junta Comercial), fundamentado no art. 1.181, Lei 10.406/02; 
Resolução CFC Nº 563/83; §2º do art. 1.184 da Lei 10.406/02; 

 

 

A regra constante no instrumento convocatório decorre do artigo 31, I, da lei 

geral de licitações e obriga que o balanço patrimonial seja apresentado na forma da lei – 

neste caso, nos termos do art. 1.184 do Código Civil e das Normas Brasileiras de 

Contabilidade, em especial a Resolução CFC n. 563/83, item T.2.1.4, in verbis: 

 

Art. 1.184, §2º: Serão lançados no Diário o balanço patrimonial e o de resultado 

econômico, devendo ambos ser assinados por técnico em Ciências 

Contábeis legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade 

empresaria. 

 

NBC (Res. CFC 563/83) T.2.1.4. O balanço e demais Demonstrações Contábeis 

de encerramento de exercício serão transcritos no “Diário”, completando-se 

com as assinaturas do Contabilista e do titular ou representante legal da 

Entidade. Igual procedimento será adotado quanto às Demonstrações 

Contábeis elaboradas por força de disposições legais, contratuais ou estatutárias. 
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Sendo assim, considerando que o “balanço” apresentado não pode sequer ser 

considerado um balanço (pois lhe faltam diversos requisitos de validade), é fato que a 

Recorrida não foi capaz de fazer prova de sua boa qualificação econômico-financeira, 

motivo pela qual sua inabilitação é de rigor. O documento acostado aos autos não passa 

de uma mera descrição da suposta situação contábil da empresa, não possuindo condições 

de permitir ao próprio Poder Concedente, nem aos demais licitantes, a análise da sua 

veracidade, verossimilhança e/ou, quiçá, de sua real existência. Não passa de uma folha 

de papel... 

 

 

02 –  DA AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE 

REGULARIDADE FISCAL 

MUNICIPAL. 

 

O edital da presente concorrência exigiu dos licitantes a comprovação de 

regularidade fiscal perante a fazenda municipal (item 5.6.2, letra c.3 e c.3.3). Para 

comprovação do item em comento a Recorrida apresentou as seguintes certidões: 

certidão de tributos mobiliários – fls. 170 e certidão de rol nominal – fls. 171. 

 

 

Todavia, deixou a Recorrente de apresentar a certidão negativa de débitos 

mobiliários inscritos em divida ativa, a qual é expedida através do sitio eletrônico da 

Prefeitura de São Paulo, no link: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/financas/servicos/dividaativa/. 
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Em diligência, a Recorrente constatou que a Recorrida possui pendencias para 

com a Prefeitura de São Paulo, motivo pelo qual a certidão de divida ativa não foi 

expedida (Doc. Anexo – 01). 

 

 

Sendo assim, deixou a Recorrida de comprovar sua regularidade fiscal perante a 

Fazenda Municipal, contrariando o disposto no edital, motivo pelo qual deve ser 

inabilitada no certame, pelo não atendimento ao item 5.6.2, letra c.3 e c.3.3. Mesmo que 

esta D. Comissão opte por diligenciar e obter a certidão faltante, verificará que a 

positivação fatalmente conduzirá à inabilitação. 

 

 

Além da ausência de comprovação de regularidade com os débitos inscritos em 

divida ativa, a certidão de rol nominal apresentada (fls. 171) não pode ser aceita, uma vez 

que faz referência, tão somente, à empresa PARE BEM, e não à licitante PARE BEM 

ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS. 

 

 

Em pesquisa ao site da Junta Comercial verifica-se que há diversas empresas 

com o nome PARE BEM; desta forma, não há como se certificar se a referida certidão, 

constante dos documentos habilitatórios da Recorrida, a ela se refere (ou não): 
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Segue anexa consulta efetivada tão somente pelo nome da Recorrida (Doc. 

Anexo 02) – o que demonstra que a certidão de fls. 171 é imprestável, vez que não 

possibilita a real constatação de regularidade da licitante para com a fazenda do município 

onde está sediada. 

 

 

03 –  DA INVERSÃO DE DOCUMENTOS 

– EXCLUSÃO DA LICITANTE. 

 

A Recorrida PARE BEM fez juntar em seus documentos de habilitação – 

Invólucro I – documento que faz referencia à sua proposta comercial, invertendo as fases 

do certame (habilitação e proposta comercial). 

 

 

A autorização de fls. 158 apresentada pela Recorrida menciona qual será a sua 

proposta comercial máxima; portanto, já adiantou, no limite, qual será a sua proposta 

teto, ferindo o princípio do sigilo das propostas e dando ensejo à sua exclusão do 

certame. 
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O edital é claro ao dispor que havendo a inversão de documentos ocorrerá a 

exclusão sumária da licitante – item 5.3. Desta forma, e nos termos da lei interna da 

licitação, há ser excluída a licitante PARE BEM do presente processo. 

 

 

 

04 –  DA INCONSISTÊNCIA DOS 

NÚMEROS CONSTANTES DO 

SUPOSTO “BALANÇO” 

APRESENTADO PELA “PARE 

BEM”. 

 

Não obstante a evidente ausência de balanço, nos moldes do acima explicitado, 

e considerando a remota possibilidade de se aceitar os números apresentados como se 

balanço fosse (o que se faz por mero amor aos debates), nota-se a necessidade de 

diligência quanto às rubricas contábeis de “Adiantamentos Diversos” e “Depósitos 

Judiciais”, as quais estão classificadas como “Ativo Circulante” e que, a depender de sua 

natureza, deveriam ser classificadas como “Realizável a Longo Prazo”. 

 

 

De acordo com a Lei 6.404/76, em seu art. 179, as contas devem ser 

classificadas: 

 

I – no ativo circulante: as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do 

exercício social subseqüente e as aplicações de recursos em despesas do 

exercício seguinte; 
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II – no ativo realizável a longo prazo: os direitos realizáveis após o término do 

exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou 

empréstimos a sociedades coligadas ou controladas (artigo 243), diretores, 

acionistas ou participantes no lucro da companhia, que não constituírem 

negócios usuais na exploração do objeto da companhia; 

 

 

Portanto, é necessário avaliar se o montante registrado pela PARE BEM na 

rubrica de “Adiantamentos Diversos”, no valor de R$383.668,86, constitui negócios 

usuais na exploração do objeto da companhia. Além disso, caso os “Adiantamentos” 

sejam relacionados a aquisição de equipamentos, devem ser classificados no “Ativo 

Imobilizado”. Caso corresponda a Adiantamento de Aluguel, deve ser avaliado se sua 

realização dar-se-á nos próximos 365 dias. 

 

 

Já o montante registrado pela PARE BEM na rubrica de depósitos judiciais no 

“Ativo Circulante” é de R$411.734,35. Considerando a incerteza sobre o(s) término(s) 

dos processos em que o(s) depósito(s) foram realizados, a prática contábil recomenda que 

seja classificados no “Realizável a Longo Prazo”, visto que geralmente ultrapassam 365 

dias. 

 

 

Constatado o equívoco da classificação dessas rubricas no “Ativo Circulante”, 

o impacto sobre o cálculo dos índices é significativo, tornando-a inapta à participação no 

processo em tela. Vejamos: 

 

Ativo Circulante:   R$3.254.011,28  

(-) Adiantamentos Diversos:  R$   383.668,86 

(-) Depósitos Judiciais:  R$   411.734,35 

(=) Ativo Circulante Ajustado: R$2.458.608,07 
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Com base no “Ativo Circulante Ajustado”, o índice de Liquidez Corrente da 

PARE BEM é inferior a 1,00: 

 

Liquidez Corrente (LC) = Ativo Circulante / Passivo Circulante 

LC = 2.458.608,07 / 3.106.380,77 = 0,7914 

 

 

Portanto, mesmo considerando a remota possibilidade de aceitar-se o 

“balanço” da PARE BEM como válido, é imprescindível a realização de diligência desta 

D. Comissão no sentido de verificação dos valores apontados neste frágil e inválido 

“documento”, para o fim de constatar se estes, de fato, podem ser classificados no Ativo 

Circulante, sob pena de habilitar uma licitante que não atende aos requisitos de 

Habilitação Econômica exigida no certame. 

 

 

 

 

 

 

Diante de todo o exposto, espera a Recorrente seja o presente 

Recurso recebido, conhecido e provido, para o fim de, reformando a R. Decisão recorrida, 

determinar a INABILITAÇÃO da Licitante PARE BEM ADMINISTRADORA DE 

ESTACIONAMENTOS LTDA, em atendimento aos princípios e leis que regem as 

contratações públicas, especialmente pela vinculação ao instrumento convocatório, bem como 

no disposto no artigo 30, §1º da Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 

8.666/93). 
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Por fim, caso entenda por bem de manter a R. Decisão recorrida, o 

que se tem por muito remoto, requer se digne determinar a remessa de todo o processado à 

Autoridade Superior, para o julgamento final da via administrativa, por ser assim o que 

determinam os imperativos da mais lídima e escorreita JUSTIÇA!!! 

 

 

Termos em que, 

P. Deferimento. 

 

 

São Paulo/Brasília, 04 de dezembro de 2015. 

 

 

 

 

HORA PARK Sistema de Estacionamento Rotativo Ltda. 

Paulo Fernando Zillo 
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Doc. Anexo 01 



SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DEPARTAMENTO FISCAL 

EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA 

Número do Contribuinte: CCM 9.038.447-4

Não foi possível emitir a certidão via internet para o número do contribuinte indicado em epígrafe.

Para quaisquer esclarecimentos, dirigir-se ao DEPARTAMENTO FISCAL DA PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO, situado na Rua Maria Paula, nº 136, Centro, de segunda-feira à sexta-
feira, das 8:30 às 17:00 horas.

Para a comodidade de V.Sas. siga as seguintes orientações:

a. verifique se não há débitos para o número de contribuinte informado. Este serviço encontra-se
disponível na internet na página da Prefeitura do Município de São Paulo, Seção Serviços e
Reclamações. Há dois tipos de consulta:

1. consulta débito CCM;
2. consulta Dívida Ativa;

b. no caso de constarem débitos nas consultas, comparecer ao endereço acima citado com os
comprovantes de pagamentos dos mesmos (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada
do original);

c. se, por outro lado, não forem acusados débitos nas consultas efetuadas, comparecer ao
endereço referido, para obter maiores informações a respeito das pendências tributárias
existentes.

 

NNão foff i possível emitir a certidão via internet para o número do contribuinte indicado em epígrafeff .
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Doc. Anexo - 02 

 




