
 

 

RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO  

 

 

DA: Comissão de Licitação 

 

PARA:  Diretor Comercial e de Logística de Cargas - DC 

 

ASSUNTO: Recurso Administrativo  

 

REFERENTE:  Concorrência Nº 013/LABR/SBCT/2015 

 

OBJETO:  Concessão de uso de áreas comerciais, destinada à exploração comercial de edifício 

garagem e estacionamento de veículos, localizada no Aeroporto Internacional 

Afonso Pena em São José dos Pinhais/PR. 

 

RECORRENTE: Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo Ltda - CNPJ: 01.808.151/0001-33 

 

RECORRIDA: Pare Bem Administradora de Estacionamentos Ltda - CNPJ Nº 52.636.412/0001-16 

 

 

 

Senhor Diretor, 

 

Versa o presente relatório sobre recurso administrativo interposto pela empresa 

HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA (Recorrente), contra o 

resultado de habilitação da empresa PARE BEM ADMINISTRADORA DE 

ESTACIONAMENTOS LTDA (Recorrida) divulgado na primeira sessão pública para abertura da 

licitação e julgamento dos documentos de habilitação. 

 

Delineamos, ao longo deste Relatório, as arguições apresentadas pela Recorrente, as 

contrarrazões de recurso apresentadas pela Recorrida, o exame e apreciação da Comissão de Licitação 

à luz das condições esculpidas no instrumento convocatório, na Lei e na jurisprudência quanto à 

matéria. 

 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

O recurso e contrarrazões apresentados foram recebidos, uma vez que estão 

presentes os requisitos de admissibilidade e tempestividade previstos no Edital da licitação e na 

legislação pertinente. 

Sendo assim, esta Comissão de Licitação decide pelo CONHECIMENTO do recurso 

e contrarrazões ora interpostos.  
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2. DOS FATOS 

 

Em 01/12/2015 ocorreu a abertura da sessão pública da licitação em tela, onde 

depois de cumprirem os trâmites de credenciamento e análise dos documentos de habilitação das 

empresas participantes, a Comissão declarou ambas as empresas habilitadas: 

 

 HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA; 

 PARE BEM ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA. 

 

Os documentos de habilitação das licitantes foram analisados e a Recorrente, 

discordante com o resultado, registrou sua peça recursal. 

 

 

3. DAS RAZÕES DO RECURSO: 

 

Transcrevemos abaixo, em resumo, as alegações da RECORRENTE: 

 

[...] 

“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 

 

... 

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! 

 

... 

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 
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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: 

 

(...) 

 

 

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/divi

daativa/.  

 

 
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. 

 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/financas/servicos/dividaativa/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/financas/servicos/dividaativa/
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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):....... 

 

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. 

 

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. 
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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”. 

 

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 

 

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 
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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).” 

 

 

4. DAS CONTRARAZÕES DO RECURSO: 

 

Ao tomar conhecimento da peça recursal, por meio do Oficio Nº 3713/LALI-2/2015 

(fls. 614/Vol. 02), a recorrida apresentou suas contrarrazões nos seguintes termos (em breve sinopse): 

 

[...] 

I. ALEGAÇÃO DE QUE O BALANÇO PATRIMONIAL 

APRESENTADO PELA PARE BEM SERIA INSUFICIENTE  

... 

7. Inicialmente, é importante frisar que não há na Lei n° 8.666/93 

qualquer exigência com relação à forma dos balanços patrimoniais a 

serem apresentados pelas licitantes. Quando o art. 31, I refere-se à 

apresentação ‘na forma da Lei’, isso não significa que a licitante 

comprove o regular registro do Livro contábil na Junta, conforme 

preceitua MARÇAL JUSTEN FILHO: 

 

“Quando o art. 31, I, refere-se à apresentação ‘na forma da Lei’, isso 

significa que a contabilização não pode ser produzida de acordo com 

cogitações subjetivas variáveis. Mas não significa que somente possam 

ser admitidas algumas alternativas específicas, determinadas, 

imutáveis. (...) Nem, muito menos, seria possível exigir que o sujeito 

comprove o regular registro do Livro contábil na Junta Comercial ou 

outro órgão.” (grifou-se) 

 

... 

9. Ora, se a previsão legal não é obrigatória e fosse necessário comprovar 

algum aspecto de forma, tal exigência seria trazida no Edital, como por 

vezes ocorre em outras licitações. 

 

10. No entanto, o edital não trouxe qualquer formalidade adicional a ser 

cumprida, limitando-se a exigir um balanço que demonstrasse o 

atendimento dos índices ou do capital mínimo estabelecido. Com a 

devida vênia, “não é possível o ato convocatório aludir a ‘apresentação 

dos documentos na forma da Lei’, produzindo dúvidas para os licitantes 

(...). Em caso de dúvida, deve prevalecer o princípio da tutela ao 

licitante. Ou seja, a interpretação por ele adotada tem de ser aceita pela 

Administração”2.  
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11. Levando-se em conta que, de acordo com o Edital, a única exigência 

a ser seguida pela concorrente era a de apresentação de um balanço que 

evidenciasse os índices estabelecidos, não há nem nesta hipótese que se 

falar em descumprimento das exigências feitas no âmbito da 

Concorrência. 

 

12. Ad argumentandum tantum, supondo-se aqui que mesmo diante do 

silêncio da Lei 8.666/93 e do Edital a Recorrida tivesse de seguir 

formalidades específicas, sua documentação ainda assim seria 

considerada plenamente regular. 

 

13. De acordo com a Recorrente, a documentação da Pare Bem 

apresentaria duas falhas: (i) ausência de comprovação do envio e do 

registro na Junta Comercial; e (ii) ausência da assinatura do 

representante legal da Pare Bem (fls. 2 do Recurso). 

 

14. Para corroborar a suposta irregularidade (i), a Recorrente traz a 

redação do artigo 1.078, I, do Código Civil e precedentes do Tribunal de 

Contas da União (“TCU”), argumentando que, “para fins de qualificação 

econômico-financeira, os documentos contábeis devem ser referentes ao 

exercício imediatamente anterior” (fls. 4 do Recurso). 

 

15. A Recorrente aqui confunde dois conceitos absolutamente distintos. 

Um deles é o fechamento e aprovação do balanço patrimonial pela 

assembleia de sócios da sociedade; outro é o envio e o registro deste 

balanço na Junta Comercial. A Recorrente alega descumprimento do 

segundo; já o artigo 1.078 do Código Civil e os precedentes do TCU 

tratam do primeiro. 

 

16. O que a Recorrente pretende contestar, portanto, não é se o 

documento contábil se referia ao exercício imediatamente anterior, nem 

se o documento foi aprovado pela assembleia da empresa, mas sim se o 

balanço foi registrado perante a Junta Comercial. 

 

17. No entanto, o entendimento da jurisprudência é pacífico no sentido 

de que o registro perante a Junta não deve ser exigido para fins de 

habilitação em licitações: 

 

“MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE CONCORRÊNCIA. 

NOVACAP. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. BALANÇO 

PATRIMONIAL. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. 

 

I – Nos termos do Edital de Concorrência nº 012/2013-
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ASCAL/PRES/NOVACAP, a qualificação econômico-financeira dos 

licitantes é aferida por meio de índices de liquidez geral, de liquidez 

corrente e de solvência geral, sendo incabível a inabilitação da 

impetrante com fundamento na ausência de registro do Balanço 

Patrimonial na Junta Comercial. 

 

... 

18. Nesse caso, mostra-se evidente que a primeira ‘falha’ em que a Pare 

Bem teria incorrido inexiste.  

 

19. A segunda suposta irregularidade apontada pela Recorrente também 

não tem razão de ser. Isso porque a exigência de assinatura pelo 

representante legal é feita pelo Código Civil com o objetivo de legitimar 

o fechamento do livro contábil. 

 

20. Já para fins de habilitação em licitação, o balanço patrimonial 

assinado pelo contador não necessita da assinatura do representante legal 

da empresa. Trata-se de ‘excesso de formalismo’, que como bem pontua 

a jurisprudência não deve ser considerado como motivo para inabilitar a 

licitante: 

 

“Administrativo. Remessa. Licitação. Concorrência Pública. Falta de 

Assinatura do Representante da Empresa no Balanço. Excesso de 

Formalismo. Falta de Menção Expressa das Folhas do Livro Diário em 

que o Balanço se Acha Transcrito. Desnecessidade. Atestado de 

Capacidade Técnica Similar. Validade. 

 

I - A falta de assinatura do representante legal da empresa no balanço 

se afigura como excesso de formalismo quando assinado pelo contador 

devidamente habilitado(...).” (TJMA, RMO 142422002, Rel. Des. Jorge 

Rachid Mubárack Maluf, j. em 7.6.2005 – grifou-se) 

 

21. Portanto, resta claro que tampouco se configura a segunda ‘falha’ 

apontada pela Recorrente. 

 

 

II. ALEGAÇÃO DE QUE A COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE 

FISCAL MUNICIPAL APRESENTADA PELA PARE BEM SERIA 

INSUFICIENTE 

 

22. De acordo com o art. 29, III, da Lei n° 8.666/93, a documentação 

relativa à regularidade fiscal e trabalhista exige: “prova de regularidade 

para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 

do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei”. 
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23. Por sua vez, os itens 5.6.2.c.3 e 5.6.2.c.3.3 do Edital exigem, para a 

prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, apenas e tão-

somente a “certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão 

Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Municipal, da sede 

da licitante ou Certidão, de Não Contribuinte”. 

 

24. De acordo com a Recorrente, a Recorrida teria deixado de apresentar 

a certidão negativa de débitos mobiliários inscritos em dívida ativa (fls. 6 

do Recurso). No entanto, da leitura dos dispositivos acima, depreende-se 

que tal documento não é exigido para fins de habilitação na 

Concorrência, dada a ausência total de menção a ele. 

 

25. Importante frisar que, mais uma vez, não há na Lei n° 8.666/93 

qualquer exigência específica com relação a quais certidões deverão ser 

apresentadas pelas licitantes. Quando o art. 29, III refere-se à 

apresentação ‘na forma da Lei’, isso não significa que a licitante tenha de 

apresentar todas as outras certidões existentes além daquelas 

expressamente exigidas pelo Edital. 

 

26. Tal entendimento infringiria não apenas o princípio constitucional 

que subordina as exigências de habilitação ao mínimo possível 

necessário para assegurar a execução satisfatória do objeto licitado, 

como também o princípio da vinculação ao edital3, que prevê que o 

edital é lei entre as partes. 

 

27. Infere-se daí que não há que se falar em ‘rol exemplificativo’ 

elencado pelo Edital. Essa orientação foi consagrada no Acórdão 

1.848/2003 do Tribunal de Contas da União (“TCU”), que acolheu 

parecer de unidade técnica nos seguintes termos: 

 

“A audiência se resume na resolução de duas questões: a possibilidade 

de se exigir do licitante a certidão de inexistência de débitos não 

inscritos em dívida ativa e a exigência de certidões de regularidade 

fiscal não suficientemente especificadas no edital de licitação. 

 

Quanto a esta última questão, entendemos que a forma de comprovação 

da regularidade fiscal deverá estar suficientemente detalhada no 

Edital, não cabendo à Comissão de Licitação fazer interpretação 

extensiva dos requisitos de habilitação presentes no instrumento 

convocatório. Ainda assim, caso duas ou mais interpretações forem 

possíveis, deverão ser admitidos os licitantes que atenderem a 

quaisquer delas. 
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Quanto à exigência de débitos não inscritos em dívida ativa, cabe dizer 

que podem estes estar sendo parcelados ou questionados em juízo, ou 

ainda, discutidos no âmbito da própria administração, o que, por si só, 

não torna a situação do licitante irregular perante à Fazenda Pública, 

haja vista o disposto no art. 151, incisos III, IV, V e VI, do Código 

Tributário Nacional, com as alterações posteriores (suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário). 

 

Com efeito, o STJ já admitiu, inclusive, que deve ser habilitada empresa 

que tem contra si execução fiscal, mas que, não se negando a pagar, 

indica bens a penhora para poder discutir a dívida, fato que não 

configura inadimplência (vide RESP 425400/MG). Neste Acórdão, 

sustenta-se que o art. 29, III, da Lei nº 8.666/93 deve ser interpretado 

com a flexibilidade preconizada no princípio inserido no art. 37, XXI, da 

Constituição Federal.” (grifou-se) 

 

28. Considerando, portanto, que o Edital se limitou a exigir a 

apresentação da Certidão Negativa de Tributos Municipais – exigência 

devidamente cumprida pela Recorrida às fls. 170 –, não há que se falar 

em irregularidade da documentação fornecida. Tanto é assim que esta D. 

Comissão validou a autenticidade da certidão apresentada pela Recorrida 

às fls. 170, justamente por se tratar de uma certidão unificada, que abarca 

inclusive débitos inscritos na dívida ativa, devidamente emitida ao tempo 

da elaboração da proposta. 

 

... 

32. O segundo ponto levantado pela Recorrente diz respeito à certidão de 

rol nominal apresentada pela Recorrida às fls. 171, “uma vez que faz 

referência, tão somente, à empresa PAREBEM, e não à licitante PARE 

BEM ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS” (fls. 7 do 

Recurso). 

 

33. A Recorrente, em manifesta má-fé, juntou ao seu Recurso ‘print’ 

indicando a existência de várias “Pare Bem” no site da Junta Comercial 

do Estado de São Paulo (JUCESP), que nada tem a ver com a emissão da 

certidão, sugerindo que não haveria como se comprovar que a certidão 

diz respeito à ora Recorrida. 

 

34. No entanto, ao proceder à consulta no site da Prefeitura de São 

Paulo, responsável pela emissão da certidão, tanto pelo número de 

protocolo da certidão, como do CNPJ da empresa (tela abaixo), o sistema 

encontra a certidão emitida pela Recorrida e juntada aos autos às fls. 

171: 
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... 

III. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA INVERSÃO DE DOCUMENTOS 

35. Em seu recurso, a Recorrente alega que a Pare Bem juntou em seus 

documentos de habilitação “documento que faz referencia (sic) à sua 

proposta comercial, invertendo as fases do certame”. 

 

36. A Recorrente vai além e ainda sustenta, levianamente, que a 

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

sua proposta comercial máxima”. 

 

37. A Pare Bem apresentou autorização de sua sócia controladora, a 

empresa P2 Brasil Investimentos VI S.A., para apresentar proposta 

comercial na Concorrência “no valor global de até R$ 450.000.000,00” 

(“Autorização”). 

 

38. A Autorização apenas estabelece limite de alçada financeira, 

conforme exigência da cláusula 10, (iv), do contrato social da Pare Bem: 

 

... 

39. Desse modo, a Autorização faz-se necessária para fins de 

cumprimento do disposto no contrato social da Pare Bem, para praticar 

quaisquer atos que impliquem em obrigação de pagamento em valor 

superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 

 

40. Além disso, o invólucro II (proposta comercial) da Pare Bem sequer 

foi aberto e ainda está sob custódia da D. Comissão de Licitação da 

Concorrência. Assim, não existe como a Hora Park alegar que a 

Autorização feriu o princípio do sigilo das propostas ao apresentar a 

Autorização. 

 

41. O mero fato de a Pare Bem ter apresentado a Autorização de forma 

alguma caracteriza inversão de documentos, pois o documento constitui 

tão somente limite máximo de alçada financeira imposto à Pare Bem por 

sua sócia controladora. 

 

42. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio do sigilo das 

propostas, conforme alegado pela Recorrente. A Hora Park age até 

mesmo com má-fé, ao tentar sugerir que o limite de alçada financeira da 

Autorização e o valor da proposta comercial se confundem. 

 

IV. DA REGULARIDADE DO BALANÇO APRESENTADO PELA 

PARE BEM 

 

43. Conforme mencionado no item 5 acima, o art. 31, I, da Lei n° 
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8.666/93 exige que se apresente o “balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 

forma da lei”. 

 

44. Ora, foi exatamente o que a Pare Bem fez – apresentou seu balanço 

patrimonial do último exercício social, já exigível e na forma da lei. Para 

fins da exigência do art. 31, I, da Lei n° 8.666/93, a Pare Bem cumpriu 

com suas obrigações ao apresentar o balanço de fls. 160-163. 

 

44. A Recorrente alega que “nota-se a necessidade de diligência quanto 

às rubricas contábeis de ‘Adiantamentos Diversos’ e ‘Depósitos 

Judiciais’” e que seria “imprescindível a realização de diligência desta D. 

Comissão no sentido de verificação dos valores” do balanço. 

 

45. Ora, o balanço apresentado pela ora Recorrida às fls. 160-163 foi 

devidamente assinado por contadora registrada e legalmente habilitada 

no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Se a 

Recorrente tivesse dúvida fundada da regularidade do balanço, caberia a 

ela fazer prova cabal disso. Até mesmo porque se trata de alegação de 

fato grave. 

 

46. Não é obrigação da D. Comissão de Licitação auditar balanço, ao 

contrário do que sugere a Recorrente, ao afirmar ser “imprescindível a 

realização de diligência desta D. Comissão no sentido de verificação dos 

valores” do balanço. Se a Recorrente entende que há erros no balanço, 

cabe a ela o ônus de prova disso. 

 

... 

V. PEDIDOS 

 

50. Pelo exposto, vê-se que os pontos trazidos pela Recorrente não 

resistem a exame minimamente atento. Alguns dos argumentos beiram a 

má-fé. Fica claro o objetivo da Recorrente de eliminar concorrentes a 

qualquer custo, antes da abertura dos envelopes de preço. Isso deve ser 

rechaçado por essa D. Comissão, em prol da ampla competição. 

 

51. Requer-se, pois, seja negado provimento ao recurso interposto pela 

Hora Park, mantendo-se a habilitação da Pare Bem.” 
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5. DA ANÁLISE DAS ARGUMENTAÇÕES: 

 

Tendo esta Comissão de Licitação, assim como a INFRAERO, o compromisso com a 

legalidade, com a correção dos atos e com os princípios aos quais a Administração Pública está 

sujeita, passamos a examinar os argumentos despendidos pela recorrente e recorrida. 

 

Em princípio faz-se necessário destacar que, atuando como gestores da rés pública, esta 

Comissão não poderia prescindir de observar o princípio da supremacia do interesse público sobre o 

privado em todos os seus atos. Segundo Marçal Justen Filho:  

 

“a supremacia do interesse público significa sua superioridade sobre os 

demais interesses existentes na sociedade. Os interesses privados não 

podem prevalecer sobre o interesse público. A indisponibilidade indica a 

impossibilidade de sacrifício ou transigência quanto ao interesse público, 

e é em decorrência de sua supremacia”.  

 

A Infraero que é representada nas sessões públicas pelos presidentes de comissão de 

licitação e equipes de apoio, sempre age com imparcialidade e não confere privilégios a nenhum 

participante, tratando todos igualitariamente. Na análise dos documentos de habilitação e do recurso 

apresentado, esta Comissão se baseou nos critérios conforme mandamento do edital e seus anexos, o 

qual foi e continua sendo, senão o único, e principal alicerce deste colegiado. Portanto, o julgamento 

foi feito em estrita conformidade com o princípio da legalidade, da isonomia e da vinculação ao 

instrumento convocatório, conforme disposições do art. 3º da Lei 8.666/931. 

 

Sobre o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, Hely Lopes Meirelles 

considera que o edital é a lei entre as partes, a lei da licitação: 

 

[...] 

“A vinculação ao edital é princípio básico de toda licitação. Nem se 

compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma e o modo 

de participação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na 

realização do julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse a 

documentação e propostas em desacordo com o solicitado. O edital é a 

lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os 

licitantes como a Administração que o expediu.” (MEIRELLES, Hely 

Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 32ª edição atualizada por 

                                                        

1 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, 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. 
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Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel 

Burle Filho. São Paulo:  

 

Considerando aspectos eminentemente técnicos do Balanço Patrimonial, foi solicitado 

parecer da área financeira, a qual se manifestou de acordo com os quesitos formulados nos seguintes 

termos: 

[...] 

 

1) As rubricas “Adiantamento Diversos” e “Depósitos Judiciais” 

podem ser classificadas como Ativo Circulante? 

  

A diferença entre classificar no Ativo Circulante e no Ativo Não 

Circulante está no prazo. No Ativo Circulante estão as contas que se 

esperam realizar em até um ano (ou no curso do exercício). No Ativo 

Não Circulante estão as contas que serão realizadas após um ano ou no 

exercício seguinte.  

  

Quanto aos adiantamentos diversos, considerando a classificação 

supracitada, entendo que poderia estar registrado no Circulante ou Não 

Circulante, de acordo com as operações da empresa. 

  

Em relação aos depósitos judiciais, o registro irá depender do andamento 

e da previsão de conclusão das ações judiciais, se no curto ou no longo 

prazo. 

  

Em ambas situações, presume-se a correta classificação contábil se 

houver a identificação do contabilista responsável pela assinatura das 

Demonstrações Financeiras registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade. Dessa maneira, a constatação de erros e/ou falhas de 

registros contábeis somente poderia ser verificada mediante 

procedimentos de perícia e/ou auditoria contábil. 

  

2) A classificação das rubricas “Adiantamento Diversos” e “Depósitos 

Judiciais” como Ativo Circulante afeta os índices de Liquidez Geral 

(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC)? 

 

Entendo que a classificação dessas rubricas só afetaria o índice de 

Liquidez Corrente, pois esse índice é calculado a partir da razão entre 

Ativo Circulante e Passivo Circulante. Liquidez Corrente = Ativo 

Circulante / Passivo Circulante. 

 

3) Quem seria o órgão ou pessoa responsável para verificar se todas as 

rubricas estão corretamente classificadas no Balanço Patrimonial? 
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O profissional de contabilidade é a pessoa responsável pelas informações 

contábeis da empresa, por isso esse profissional é obrigado a assinar as 

Demonstrações Financeiras. O artigo 1177 do Código Civil trata da 

responsabilidade civil desse profissional.” 

 

Além das razões e contrarrazões de recurso apresentados, julga-se mister complementar 

os seguintes itens: 

 

a) Do Balanço Patrimonial: além das contrarrazões da Recorrida e análise da área 

técnica, chama-se a atenção para o motivo de apuração da qualificação econômico-financeira, onde 

MARÇAL JUSTEN FILHO2, defende que a qualificação econômico-financeira não é, no campo das 

licitações, um conceito absoluto:  

 

“O ato convocatório deve definir precisamente o modo de exibição das 

demonstrações financeiras. A disciplina norteadora da questão é 

composta por dois princípios fundamentais. 

 

O primeiro é o da ausência de remessa da solução à avalição 

discricionária da Comissão, por ocasião do julgamento da habilitação. 

Portanto, não é possível o ato convocatório aludir a “apresentação dos 

documentos na forma da lei”, produzindo dúvida aos licitantes que 

acabam omitindo a exibição de documentos de que dispõem. Não é 

juridicamente compatível com o regime das licitações que se dê 

oportunidade à eliminação de licitantes por suposto descumprimento de 

qualificação econômico-financeira em virtude de má redação, da 

omissão ou da ausência de claridade e transparência do ato convocatório. 

Em caso de dúvida, deve prevalecer o princípio da tutela ao licitante. Ou 

seja, a interpretação razoável por ele adotada tem de ser aceita pela 

Administração, que apenas pode reprovar a si mesma quando estiver 

omitido a explicação clara dos documentos que se pretendia que lhe 

fossem apresentados. 

 

O segundo é o da instrumentalidade das formas. A exigência da 

apresentação de documentos contábeis destina-se a propiciar o 

exame da situação econômico financeira da licitante. O que se 

pretende é a seriedade e atualidade dos dados. Todas as exigências 

formais caracterizáveis como desnecessárias, excessivas ou inúteis 

devem ser proscritas. Logo, não há cabimento em formular exigências 

de apresentação de documentos mirabolantes, tal como se ausência 

de sua exibição importasse alguma presunção de inidoneidade. 

(grifamos) 
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... 

Afigura-se descabida, a disputa sobre o tema da forma concreta de 

apresentação dos documentos contábeis, especialmente quando isso se 

traduza em problema gerado pela omissão do ato convocatório.  

 

... 

É imperioso ter em vista que o balanço é um instrumento para avalição 

do preenchimento dos requisitos de habilitação. O documento, em si 

mesmo, nada prova. O balanço é exibido para verificar se o licitante 

preenche os requisitos adequados. O relevante é o conteúdo do 

balanço, o qual tem de merecer inquestionável confiabilidade. (grifos 

não existentes no original) 

 

 

Como se pode verificar, o texto do edital não traz a expressão “na forma da lei”, a fim 

de evitar interpretação dúbia dos requisitos editalícios. Por isso, em louvor ao Princípio da Vinculação 

ao Instrumento Convocatório, não pode a Comissão extrapolar as exigências do edital, tal qual nos 

ensina Marçal Justen Filho, acima citado. 

 

O art. 3°, da Lei nº 8.666/93 dispõe que a licitação destina-se a garantir a observância 

do princípio constitucional da vinculação ao instrumento convocatório, entre outros, bem como o art. 

41 da mesma lei, reforça aquele dispositivo, quando prescreve que a Administração não pode 

descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

 

Cumpre ressaltar que o estabelecido na alínea “b.2” do subitem 5.6.2 do Instrumento 

Convocatório, não prevê para apresentação do balanço patrimonial que este documento seja registrado 

em junta comercial, ou ainda, acrescido de termo de abertura e encerramento e demonstrativo do 

resultado do exercício. O texto solicita a apresentação do balanço do último exercício social, que 

evidencie os Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que 

deverão ser maiores que 1,00 (um inteiro). Esse requisito foi cumprido pela Recorrida no momento 

em que apresentou documento original assinado por profissional que possui competência estrita para o 

exercício da função contábil e que, ao assinar o Balanço Patrimonial, assume a responsabilidade das 

informações ali descritas. 

 

Além disso, o Decreto 3.078, de 10 de janeiro de 1919, em seu art. 18, prevê: 

 

“Art. 18. Serão observadas quanto ás sociedades por quotas, de 

responsabilidade limitada, no que não for regulado no 

                                                                                                                                                                                            

2 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2015. P. 539-540. 



 

Continuação do Relatório de Recurso Administrativo CC nº 013/LABR/SBCT/2015 

 

Página 17 

 

estatuto social, e na parte applicavel, as disposições da lei das 

sociedades anonymas.” 

 

Na interpretação sistemática verifica-se que, a natureza jurídica da sociedade por cota 

limitada é bem mais simplificada do que a sociedades por ações, não havendo necessidade de maiores 

formalidades além da assinatura do profissional da área contábil no documento. Portanto, não são 

aplicáveis quaisquer dispositivos da lei das sociedades por ações às sociedades por cotas de 

responsabilidade limitada, até porque as suas naturezas jurídicas são bem diversas, a exemplo do 

dispositivo supracitado. 

 

Assim, no tocante às demais empresas ou sociedade (que, por óbvio, não estejam sob a 

égide da Lei das S.A.), não se vislumbra a obrigatoriedade de publicar, arquivar e/ou registrar as 

demonstrações contábeis ou financeiras das pessoas jurídicas referidas (Questões Práticas, BLC, Ano 

XIII, nº 4, abril/2000, Editora NDJ, p. 217). 

 

Logo, no que tange às publicações dos balanços das sociedades por cotas de 

responsabilidade limitada, frise-se que tanto o Código Comercial como o Decreto nº 3.078/19, 

substituído pelo novo Código Civil, Lei 10.406/2002, sem alteração dessa matéria, ficaram silentes 

sob esse aspecto, não estando, portanto, obrigadas a publicar os seus balanços e, consequentemente, 

arquivá-los na Junta Comercial. 

 

Vale a pena lembrar, ainda, o dispositivo do subitem 4.6 do Instrumento Convocatório: 

 

4.6. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e 

irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes 

deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância dos 

preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade 

pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase do processo. 

(g.n) 

 

4.6.1. a declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 

habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento 

como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a 

licitante às sanções previstas neste Edital e na Lei nº 

8.666/93. (g.n) 

 

Quanto a responsabilidade das informações prestadas pela empresa, os artigos 1177 e 

1178 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 que tratam do Contabilista e outros auxiliares assim 

descreve: 
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... 

Art. 1.177.  Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente, 

por qualquer dos prepostos encarregados de sua 

escrituração, produzem, salvo se houver procedido de má-

fé, os mesmos efeitos como se o fossem por aquele. 

 

Parágrafo único. No exercício de suas funções, os 

prepostos são pessoalmente responsáveis, perante os 

preponentes, pelos atos culposos; e, perante terceiros, 

solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos. 

 

Art. 1.178. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer 

prepostos, praticados nos seus estabelecimentos e relativos 

à atividade da empresa, ainda que não autorizados por 

escrito. 

 

Parágrafo único. Quando tais atos forem praticados fora 

do estabelecimento, somente obrigarão o preponente nos 

limites dos poderes conferidos por escrito, cujo instrumento 

pode ser suprido pela certidão ou cópia autêntica do seu 

teor.” 

 

Nesse condão, a Comissão de Licitação deve analisar os documentos na intenção de 

que são verdadeiros. Se não fosse assim, seriam necessários diversos profissionais, inclusive de 

auditoria contábil, para verificar se os documentos são verdadeiros e autênticos.  

 

Aliás, para tornar a análise ainda mais transparente, foi efetuada uma simples consulta 

ao site do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo para verificar as condições do registro do 

profissional que assinou o Balanço Patrimonial, onde foi obtida a seguinte informação: 
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As alíneas “a” e “b” do artigo 25 do Decreto Lei Nº 9.295, de 27 de Maio de 1946, que 

trata das atribuições dos profissionais assim discorre: 

... 

Art. 25. São considerados trabalhos técnicos de contabilidade: 

 

a) organização e execução de serviços de contabilidade em 

geral; 

 

b) escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios, bem 

como de todos os necessários no conjunto da organização 

contábil e levantamento dos respectivos balanços e 

demonstrações;(g.n.)” 

 

Dessa forma, verifica-se que o balanço patrimonial e os índices ofertados pela empresa 

PARE BEM ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA, assinada pela Técnica Jane 

Rita Costa, registrada no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº 1SP270638, 

satisfazem a pretensão da Administração, tendo em vista que a documentação mencionada no edital 

visa comprovar a boa situação financeira da empresa, através de uma apreciação objetiva, mediante 

cálculo de índices contábeis previstos e devidamente justificados no processo administrativo da 

licitação, devendo tais índices limitar-se à demonstração da capacidade financeira do licitante com 

vistas aos compromissos envolvidos no futuro contrato. O que interessa a Infraero e saber se a 

empresa possui monta suficiente para cumprir com compromisso em ordens financeiras que seja 

compatível com seu capital social.  

 

Depreende-se, portanto, que não obstante a consulta no site não ter validade para efeito 

de certidão de regularidade, pode-se atestar que a profissional que assinou o Balanço Patrimonial da 

Recorrida está apta para tal, sem entrar no mérito se está quite com suas obrigações junto aquele 

Conselho Regional de Contabilidade. 

 

Quanto ao local ideal de lançamentos contábeis ou fatores que dizem respeito aos dados 

contábeis da empresa, a Infraero não é o órgão competente para fiscalização de informações contábeis 

de empresas privadas. Uma vez declarado a conformidade e atendidos os requisitos exigidos em 

Edital, a exigência torna-se atendida. Caso exista dúvidas quanto a dados financeiros e balanços por 

parte de terceiro, estes terceiros devem provocar os órgãos governamentais de fiscalização para 

averiguações devidas e se constatado irregularidades que sejam passiveis das sanções devidas. 

 

b) Da Comprovação de Regularidade Fiscal Municipal: complementando os 

esclarecimentos da Recorrida, foi possível verificar também em site especializado em licitações, no 

endereço http://portaldelicitacoes.com.br/questoes-sobre-licitacoes/habilitacao, que a prova da 

regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal exige a apresentação das certidões negativas dos 

impostos cuja competência tributária pertence ao município: são os tributos mobiliários (ISS e demais 

http://portaldelicitacoes.com.br/questoes-sobre-licitacoes/habilitacao
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taxas), o que comprova que a exigência do Edital constante no subitem 5.6.2, subalínea “c.3.3”, é 

suficiente para atender o artigo 29, inciso II da Lei 8.666/93.  

 

Registre-se também a manifestação do Tribunal de Conta da União3: 

 

“Quanto à exigência de débitos não inscritos em dívida ativa, cabe dizer 

que podem estes estar sendo parcelados ou questionados em juízo, ou 

ainda, discutidos no âmbito da própria administração, o que, por si só, 

não torna a situação do licitante irregular perante à Fazenda Pública, haja 

vista o disposto no art. 151, incisos III, IV, V e VI do Código Tributário 

Nacional (...)” (Acórdão nº 1.848/2003, Plenário, rel. Min, Adylson 

Motta, trecho da manifestação da unidade técnica acolhida pelo julgado) 

 

É mister destacar que a comissão de licitação não é órgão detentor do poder de polícia 

tributário e não se destina a, por via indireta, arrecadar tributos para os diversos Entes Federados, sob 

pena de usurpação de atribuições e caracterização de abuso de poder pela prática de desvio de 

finalidade. A Fazenda Pública já dispõe de uma série de prerrogativas para cobrança de seus créditos, 

não devendo a comissão de licitação, ante a inexistência de prescrição normativa, arvorar-se das 

atividades dos fiscais tributários. 

 

No mesmo sentido, Jessé Torres Pereira Junior afirma que “a prova de regularidade fiscal 

deve referir-se aos tributos devidos em razão da atividade pertinente ao objeto em licitação, em que o 

concorrente atue. (…)” 

 

Essa é, também para nós, a melhor interpretação que se pode dar a esta controvertida 

questão, porquanto conjuga o prestígio ao princípio da razoabilidade com o respeito ao princípio 

constitucional que subordina as exigências de habilitação ao mínimo possível, preservada a segurança 

da execução do objeto contratual, ex vi do inc. XXI do art. 37 da CRFB/88.  

 

Igualmente, ressalta-se parte do voto do conselheiro José Milton Ferreira, do Tribunal de 

Contas do Distrito Federal e Territórios, exarado no julgamento do Processo nº 2.479/1997[3], que foi 

acolhido pela unanimidade de seus pares: 

 

“ Voto, assim, acompanhando o douto Ministério Público, por que este 

Egrégio Plenário determine a expedição de ofício circular às unidades 

jurisdicionadas, orientando-as no sentido de que, ao discriminar a 

documentação comprobatória da regularidade fiscal nos procedimentos 

licitatórios, atente para a necessidade de coordenar o estatuto das 

licitações com as normas de direito tributário, em especial o disposto no 

                                                        

3 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2015. P. 486. 
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art. 193 do Código Tributário Nacional, que determina que a prova de 

quitação de todos os tributos devidos à Fazenda Pública seja relativa à 

atividade em cujo exercício o proponente contrata ou concorre.” 

 

Nesse processo, o Douto Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas do Distrito Federal e Territórios, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, exarou o Parecer MP/TCDF 

– 3.0991/97: 

 

“O primeiro ponto concerne à exigência de regularidade fiscal, o que 

motivou, neste particular, a inabilitação de duas empresas do Estado de 

São Paulo, porque neste Estado exige-se duas certidões: uma quanto aos 

tributos mobiliários e outra quanto aos imobiliários. As empresas 

Risograph e Standard teriam apresentado apenas a primeira. 

 

Na inicial sustentei descabida a exigência. A Lei nº 8.112/90 (sic) 

estabelece normas específicas sobre licitações. Neste passo, ao 

estabelecer no art. 29 a exigência de regularidade com a Fazenda Pública 

Federal, Estadual e Municipal, o fez de forma genérica e, além disso, em 

sua parte final, impôs a forma da lei. 

 

Se faz remissão à legislação específica quanto aos tributos, remanesce, 

como corolário, a necessidade de coordenar-se o estatuto das licitações 

com as normas de direito tributário, em especial o Código Tributário 

Nacional. É preciso lembrar, ainda, o princípio básico da ampliação da 

competitividade, buscando sempre a proposta mais vantajosa, o que se 

olvidou neste caso, resultado em prejuízo superior a quarenta mil reais. 

 

O CTN, em seu art. 193, restringe a exigibilidade, de forma expressa, aos 

tributos “relativos à atividade em cujo exercício se contrata”. Isto é Lei, 

vigente e eficaz ao tempo do procedimento licitatório e, como norma, 

vincula o Administrador. De qualquer forma, qualquer outro 

entendimento que pretendesse a abrangência sobre a generalidade dos 

tributos transformaria as comissões de licitação em órgãos de 

fiscalização tributária.” 

 

Em novembro de 2009, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar 

recurso de apelação envolvendo matéria análoga, adotou a corrente defendida. Nesse passo, destaca-se 

parte do voto do Desembargador Rui Stoco, relator do caso: 

 

“Mais precisamente, a inabilitação deu-se por ausência de comprovação 

de regularidade fiscal, no que respeita ao recolhimento da espécie 

tributária ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis). É o que se 

infere do documento acostado a fls. 186. 
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(...) 

 

O artigo 27, da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações), em seu inciso IV, 

determina ser requisito à habilitação, a regularidade fiscal. Em 

complementação, o artigo 29, inciso III, do referido diploma, esclarece 

que a documentação pertinente ao requisito de regularidade fiscal 

envolverá "prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual 

e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na 

forma da lei". 

 

É certo que em atenção à unidade do ordenamento jurídico, que tem 

como vértice normativo a Constituição Federal, qualquer dispositivo 

deve ser tomado em consonância com o conteúdo desta. 

 

Nesse diapasão, é imperioso destacar o disposto no artigo 37, inciso 

XXI, da CF/88, segundo o qual, em sede de licitação, apenas serão 

formuladas exigências razoáveis, ou seja, aquelas "indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações" cominadas pelo contrato 

administrativo que se pretende firmar. 

 

Daí a necessidade de se analisar a exigência formulada, com o objeto do 

certame licitatório. 

 

Além da plausibilidade jurídica da tese exposta, o presente entendimento 

facilitará a comprovação da regularidade fiscal e, por consequência, 

ampliará a participação e a competitividade em licitações. 

 

Ora, na medida em que é facilitada a participação de interessados, 

maiores são as chances do Poder Público melhorar a qualidade das 

contratações e pagar menor preço, o que realça os princípios da 

economia e da eficiência.” 

 

c) Da inversão de documentos: o subitem 6.3 do Edital relaciona os documentos 

que devem ser apresentados no Invólucro de Proposta de Preços: 

 

“6.3. O INVÓLUCRO II deverá conter todos os elementos a seguir 

relacionados: 
 

a) Carta de apresentação da proposta comercial (Modelo - 

Anexo II), com as seguintes informações: 

 

a.1) Preço mínimo mensal para a concessão de uso da área, 

cujo valor não poderá ser inferior a R$ 600.000,00 

(seiscentos mil reais). 
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a.2) Percentual a ser aplicado sobre o faturamento bruto 

mensal auferido na exploração comercial, correspondente 

ao valor mensal que será pago à INFRAERO pela 

concessão ora licitada. Este percentual deverá ser de, no 

mínimo, 30% (trinta por cento); (...) 

 

a.3)  Preço Fixo Inicial – R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de 

reais), a ser pago em parcela única, à vista, até o 10º dia 

útil a partir da assinatura do contrato. 

 

a.3.1) O Preço Fixo Inicial é inalterável. 

 

a.4) O menor Valor Global previsto para esta concessão será 

de R$ 195.000.000,00 (cento e noventa e cinco milhões de 

reais), para o período de 300 (trezentos) meses, incluído o 

preço fixo inicial. 

 

a.5) Declaração do valor do investimento total previsto (VI) 

para o desenvolvimento dos projetos e construção do 

empreendimento; 

 

a.6) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 120 (cento) 

dias corridos, contados a partir da data de que trata o 

subitem 2.1 deste Edital; 

 

a.6.1) a critério da licitante este prazo poderá ser estendido. No 

entanto, a ocorrência desta hipótese não propiciará a esta 

qualquer vantagem sobre as demais licitantes. 

 

a.7) Indicação do(s) Representante(s) Legal(is) da Empresa 

para assinatura do Contrato. 

 

b) Plano de Negócios para o empreendimento contendo, no 

que couber, as informações sobre o Conceito do Negócio, 

Mercado e Competidores, Equipe de Gestão, Marketing e 

Vendas, Produtos e Serviços, Estrutura e Operação, 

Estratégia de Crescimento e Estudo de Viabilidade 

Econômico Financeira que comprove a viabilidade do 

negócio, baseado na Proposta Comercial ofertada e dentro 

do prazo estabelecido no subitem 10.1 deste Edital, 

contendo, no mínimo, as seguintes informações: (...) 

 

Dentre os documentos obrigatórios do Invólucro II não encontramos algum documento 

que obrigue a licitante a informar o valor máximo da oferta. A simples autorização da controladora 

acerca do valor máximo, jamais quebra o sigilo da proposta uma vez que os documentos com os 

respectivos valores foram entregues à Comissão em conjunto com o Invólucro de Habilitação e 

continuam lacrados. Ou seja, o sigilo da proposta está mantido! 
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Por fim, a Inabilitação de empresa por razões não previstas no instrumento 

convocatório, ou na Lei de Licitações, se revela como flagrante afronta à própria Lei. É vedada a 

utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa 

ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes. Diante do exposto, e após 

análise pontual do texto do instrumento convocatório, está comprovado que a empresa PARE BEM 

ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA atendeu os requisitos de habilitação 

previstos no Edital, portanto, não se pode alijar do certame aquela licitante que cumpriu as regras 

editalícias e legal apresentando a devida documentação exigida. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Diante de todo o exposto, e de acordo com os princípios constitucionais e 

administrativos, bem como, consubstanciado nos fatos relatados neste Relatório de Instrução de 

Recurso Administrativo, de acordo com o subitem 2.10, alínea “a” do Ato Normativo nº 

33/PR/DJ/2014, de 21 de agosto de 2014, submetemos o assunto à elevada consideração de V.Sa. com 

o parecer pelo conhecimento do recurso interposto pela licitante HORA PARK SISTEMA DE 

ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA e no seu mérito NEGAR PROVIMENTO, mantendo 

habilitação da PARE BEM ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA, pois tal 

decisão encontrar-se-á em consonância com os dispositivos inseridos na Carta Constitucional de 1988, 

bem como na Lei Geral de Licitações. 

 

Por fim, cumpre-nos ressaltar que essa decisão encontra respaldo no poder-dever de a 

própria Administração exercer o controle de seus atos, no que se denomina autotutela administrativa 

ou princípio da autotutela. No exercício deste poder-dever a Administração, atuando por provocação 

do particular ou de ofício, reaprecia os atos produzidos em seu âmbito, análise esta que pode incidir 

sobre a legalidade do ato ou quanto ao seu mérito.  

Brasília, 19 de janeiro de 2016. 

 

 

ANDREIA E SILVA HEIDMANN 

Presidente da Comissão 

Ato Adm. nº 733/LABR(LALI-2)/2015 

 

 

 

HUELINTON RODRIGO WENCESLAU BRUNO TAVARES BASSETO 

Membro Técnico 

Ato Adm. nº 733/LABR(LALI-2)/2015 

Membro Técnico 

Ato Adm. nº 733/LABR(LALI-2)/2015 

 



 

 

 

DO: Diretor Comercial e de Logística de Cargas - DC  

 

PARA:  Comissão de Licitação 

 

ASSUNTO: Ratificação de Instrução de Recurso Administrativo  

 

REFERENTE:  Concorrência Nº 013/LABR/SBCT/2015 

 

OBJETO:  Concessão de uso de áreas comerciais, destinada à exploração comercial de 

edifício garagem e estacionamento de veículos, localizada no Aeroporto 

Internacional Afonso Pena em São José dos Pinhais/PR. 

 

RECORRENTE: Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo Ltda  

 

RECORRIDA: Pare Bem Administradora de Estacionamentos Ltda  

 

 

 

Consubstanciado nas informações contidas no Relatório de Instrução 

de Recursos Administrativo expedido pela Comissão de Licitação e de acordo com o subitem 

2.10, alínea “a” do Ato Normativo nº 33/PR/DJ/2014, de 21 de agosto de 2014, conheço o recurso 

interposto pela licitante HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA 

e no seu mérito NEGO PROVIMENTO, mantendo a habilitação da Pare Bem Administradora de 

Estacionamentos Ltda. 

 

Comunique-se às participantes que a sessão pública para a abertura 

do Invólucro de Proposta de Preços das empresas participantes, realizar-se-á às 15:00 horas do 

dia 21/01/2016 na Gerência de Licitações, localizada no 1º andar do Edifício Centro-Oeste, na 

SCS Quadra 4, Bloco “A”, em Brasília/DF. 

 

Brasília/DF, 19 de janeiro de 2016. 

 

 

 

ANDRE LUIS MARQUES DE BARROS 

Diretor Comercial e de Logística de Cargas 

 


