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Processo administrativo n.º 19090 
Requerente: Futura Ambiental. 
Objeto: impugnação edital. 

 

I. Do relatório. 

 
Trata-se de impugnação realizada pela empresa Futura Ambiental, 

solicitando a alteração do edital TP 05/2018, mais especificamente: 
 
 

a) Documentos relativos à qualificação Econômico Financeira – item 
7.2.3 – alega que não constou a possibilidade de participação de empresas 
constituídas recentemente e que não possuam balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis do último exercício social. 

b) Divergência de metragem existente no objeto licitado e o contido 
na planilha orçamentária. 

c) Excesso de formalismo dos itens 7.2.4.3 e 7.2.4.4 (declaração de 
procedência das pedras que serão utilizadas no calçamento e termo de compromisso 
emitido pelo responsável legal da pedreira licenciada. 

 
 
Vieram os autos conclusos para parecer. 

 
 
 

II. Da admissibilidade da impugnação. 
 

Trata-se o presente processo administrativo com pedido de 
impugnação de itens do edital, recebido em 18/10/2018, portanto de forma tempestiva. 

 

DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: 23/10/2018 ÀS 8H30MIN     

LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO: 18/10/2018 ATÉ ÀS 17H30MIN 

https://www.tupancireta.rs.gov.br/licitacao/visualizar/id/1312/?tomada-de-
preco-no-052018.html 
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III. Do mérito da impugnação. 
 

Oportuno indicar que a licitação é condicionada aos princípios 
administrativos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, 
eficiência, competitividade, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros. 

 

A administração pública deve respeitar duas finalidades previstas na 
Lei de Licitações, em primeiro lugar a proposta mais vantajosa, e em segundo, dar 
oportunidade aos que desejam contratar, sempre primando e aplicando os princípios 
administrativos. 

 
Nesta via, a doutrina de Diógenes Gasparini (Direito Administrativo. 11. 

Ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2006, pág. 471): 
 
 
Duas são as finalidades da licitação. De fato, a licitação visa proporcionar, em 
primeiro lugar, às pessoas a ela submetidos, a obtenção da proposta mais vantajosa 
(a que melhor atende, especialmente, em termos financeiros aos interessantes da 
entidade licitante), e, em segundo lugar, dar igual oportunidade aos que desejam 
contratar com essas pessoas, consoante estabelece o art. 3º da Lei federal n.º 
8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente pelas Leis federais n. 
8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99. Grifou-se 

 

E o impugnante pode ter certeza que a Procuradoria Jurídica e a 
equipe do setor de Licitações vem primando pela aplicação deles, quando constatada 
situações que podem comprometer o certame, até mesmo de ofício (poder-dever de 
autotutela), são realizados atos administrativos para (re)adequar eventuais situações 
com a legislação aplicável. 

 

Consultando a manifestação apresentada foram impugnadas 03 (três) 
situações. 

 

a) Documentos relativos à qualificação Econômico Financeira – item 
7.2.3 – alega que não constou a possibilidade de participação de 
empresas constituídas recentemente e que não possuam balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social. 

 

Referente ao primeiro questionamento, verifico que o edital não prevê a 
possibilidade de participação de empresas com menos de um ano de abertura. 
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Assim, entendo que o edital deve ser retificado para constar que nos 
casos de empresas com menos de um ano de abertura, deverá ser apresentado o 
Balanço Patrimonial de Abertura. 

 

Neste mesmo sentido algumas decisões do TJRS: 

 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. 
MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. Tratando-se de 
sociedade constituída há menos de um ano e não havendo qualquer exigência 
legal a respeito do tempo mínimo de constituição da pessoa jurídica para 
participar da concorrência pública, não se concebe condicionar a comprovação 
da idoneidade financeira à apresentação dos demonstrativos contábeis do 
último exercício financeiro, sendo possível demonstrá-la por outros 
documentos, a exemplo da exibição do balanço de abertura (REsp 1381152/RJ). 
No caso, deve ser observado o princípio da razoabilidade, vez que a apresentação do 
balanço de abertura da empresa atende à intenção da exigência do edital para a 
apresentação do balanço do exercício anterior, qual seja, demonstrar a capacidade 
econômico-financeira da empresa. Cabe ressaltar que o Edital não exige que 
a empresa esteja funcionando há mais de um ano e que o art. 31 da Lei de 
Licitações exige o balanço do exercício anterior quando este já é exigível. Assim, em 
cognição sumária, estão presentes os requisitos do art. 330 do CPC a ensejar a 
concessão da tutela de urgência pleiteada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 
UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70075982439, Segunda Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 
28/03/2018). Grifou-se 

 

 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. LICITAÇÃO E 
CONTRATO ADMINISTRATIVO. ART. 31, I, LEI 
8.666/93. EMPRESA CONSTITUÍDA HÁ MENOS DE UM ANO. APRESENTAÇÃO 
DO BALANÇO DE ABERTURA. POSSIBILIDADE. Nada impede a participação da 
impetrante, empresa constituída há menos de um ano, apresente seu balanço de 
abertura para fins de participação em certame lançado no mesmo exercício de sua 
constituição, pena de se passar a interpretar que a Lei 8.666/93 também prevê o 
requisito da constituição da empresa há mais de um ano para que possa licitar. 
Liminar deferida. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70046071593, 
Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego 
Canibal, Julgado em 15/02/2012). Grifou-se 
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Como sugestão de redação: 

 

1 - O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis devem ser 
referentes a um exercício completo, com exceção das empresas 
constituídas durante o exercício em curso, as quais poderão apresentar 
o Balanço Patrimonial de Abertura, devidamente assinado pelo 
profissional contábil e pelo(s) representante(s) legal(ais) da empresa. 

 

2 - No caso de empresa constituída no exercício corrente, deverá 
apresentar o Balanço Patrimonial de abertura, e balancetes do mês 
anterior ao da data fixada para o cadastro, registrado no órgão 
competente ou publicação em órgão da imprensa oficial.  
 
3 - Para empresas abertas neste exercício social e que não possuam 
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, será aceito Balanço Patrimonial de Abertura, apresentado na 
forma da Lei. 
 

      4 - As licitantes constituídas após o exercício de 2013, para comprovar 
a sua boa situação financeira, com vistas aos compromissos que terá 
que assumir caso lhe seja adjudicado o objeto da licitação, obedecidas 
às formalidades e exigências da lei, apresentarão: 

 
 4.1 Balanço Patrimonial de Abertura, devidamente registrado na Junta 

Comercial do Estado, para que a Comissão Municipal de Licitações e 
Contratos possa verificar se a licitante possui Capital Social 
Integralizado de no mínimo o correspondente a 1% (um por cento) do 
valor estimado para contratação, nos termos dos parágrafos 2º e 3º, do 
art. 31, da Lei 8.666/93; 

  
       

Portanto, o primeiro questionamento deve ser acolhido, e retificado o 
edital. 

 
 

b) Divergência de metragem existente no objeto licitado e o contido na 
planilha orçamentária. 

 
                          Sobre a questão da metragem, verifico a necessidade de incluir no 
memorial descritivo e edital a questão das rampas de acessibilidade e passeio público, 
tornando mais clara a situação. 
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Referente a área total apresentada pelo impugnante (3.548,187 metros 
quadrados de pavimentação) não encontrei a origem desta alegação, no edital e 
memorial descritivo o valor é de 3.548,17 metros quadrados de pavimentação.  

 
c) Excesso de formalismo dos itens 7.2.4.3 e 7.2.4.4 (declaração de 

procedência das pedras que serão utilizadas no calçamento e termo 
de compromisso emitido pelo responsável legal da pedreira 
licenciada. 

 

As exigências constantes no edital, mais especificamente relativas aos 
itens 7.2.4.3 e 7.2.4.4 não caracterizam excesso de formalismo, mas garantia que o 
material é adequado e sua procedência – questão de segurança jurídica. 

 

Neste sentido o entendimento do TJRS: 

 

Ementa: AGRAVO. LICITAÇÃO. A exigência de o proponente apresentar 
laudo demonstrativo das propriedade fïsicas da rocha de onde terá 
origem a confecção de pedras para o calçamento é totalmente 
pertinente. O contratante pode exigir garantias de que o material a ser 
empregado na pavimentação de ruas é adequado. Agravo não provido. 
(Agravo de Instrumento Nº 70001471291, Vigésima Primeira Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genaro José Baroni Borges, Julgado em 
08/11/2000). Grifou-se 

 

Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. LICITAÇÃO E CONTRATO 
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 
LIMINAR. LICITAÇÃO PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE PÓ DE 
BRITA, AREIA E BRITA PARA PAVIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DO 
EDITAL POR NÃO EXIGIR A APRESENTAÇÃO DO LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL. CABIMENTO. O Licenciamento Ambiental é exigência que 
se impunha e se impõe quer do licitante, se ele extrair o produto mineral, 
quer de quem lhe vai fornecer. Se assim é, pelo impacto que a extração 
mineral causa ao meio ambiente e pelo que sua proteção, obrigatória 
como visto, importa em custos extraordinários que se adicionam ao 
preço final do produto, é que do edital deve constar a obrigatoriedade, 
como forma de estabelecer o equilíbrio entre os concorrentes. Sentença 
confirmada em reexame necessário. (Reexame Necessário Nº 70008107518, 
Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genaro 
José Baroni Borges, Julgado em 09/06/2004). Grifou-se 
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Ementa: AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFERIMENTO DE 
LIMINAR. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO. 
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL QUANTO A LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL. I ¿ A associação é parte legítima para impetrar mandado de 
segurança coletivo visando a proteção do direito de seus associados. II ¿ 
Ainda que formada comissão de licitação, é parte legítima para figurar no pólo 
passivo do mandamus o prefeito municipal que tenha assinado o edital. III ¿ 
A empresa que atende a todas as exigências legais no sentido de causar 
os menores danos possíveis ao meio ambiente e que detém o 
licenciamento ambiental próprio ou comprovação da origem do produto, 
terá de repassar todos esses custos ao seu preço final. Por isso que em 
licitação pela modalidade ¿menor preço¿, onde concorrentes 
mineradoras, há de ser comprovado o licenciamento ambiental, como 
forma de preservar a isonomia. Agravo desprovido. (Agravo de Instrumento 
Nº 70006995138, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Genaro José Baroni Borges, Julgado em 12/11/2003) 

 

Nesta linha, para o caso específico e neste primeiro momento, entendo 
que o edital deverá ser parcialmente retificado nos dois primeiros itens impugnados, e 
mantido o último item por ser questão de segurança jurídica – precedentes 
jurisprudenciais. 

IV- Da decisão. 

 

Pelo exposto, em respeito aos princípios administrativos e para o caso 
específico, opino pelo CONHECIMENTO da impugnação apresentada pela empresa, 
tendo em vista a sua tempestividade, para opinar pelo PROVIMENTO PARCIAL, 
alterando os dois primeiros itens impugnados, e mantido o último item por ser questão 
de segurança jurídica – precedentes jurisprudenciais. 

 

Reitero ao impugnante que identificado qualquer situação que possa 
comprometer o certame licitatório, até mesmo de ofício (poder-dever de autotutela), 
serão realizados atos administrativos para (re)adequar eventuais situações com a 
legislação aplicável. 

 

Ao gabinete para conhecimento e decisão. 

Tupanciretã-RS, 19 de outubro de 2018. 

 

                                  Dayan Soares Peixoto 

            OAB RS 69.472 

 


