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AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR RENAN VIZZOTO, PRESIDENTE DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE PAIAL - SC 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2022 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de 
pavimentação asfáltica no acesso de linha pavão, até a sede do município, 
compreendendo o trecho da estaca 00 até a estaca 230, incluindo o fornecimento de 
materiais e serviços de mão de obra 
RECORRENTE: GETELL ENGENHARIA E CONTRUÇÕES EIRELI 

 
 

RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA INABILITAÇÃO 

 

A empresa GETELL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ nº 32.286.245/0001-13, com sede na Rua Ipê, nº 66, letra E, 

bairro Universitário, Chapecó – SC, CEP 89.812-030, representada por seu 

representante legal GEDIEL TEIXEIRA LAGUNA, inscrito no CPF nº 438.244.719-49, 

devidamente inscrita no processo licitatório supracitado e tendo sido declarada 

inabilitada do certame, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, através deste, 

apresentar:  

 

RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA INABILITAÇÃO 

 

Em face da decisão proferida na Ata de Sessão de Julgamento de Habilitação da 

Concorrência nº 001/2022, pelas razões e fundamentos que seguem. 

 

FATOS 

A empresa recorrente participou do Processo Licitatório nº 030/2022, a fim de 

apresentar proposta para execução de obras de pavimentação asfáltica no acesso de 

linha pavão, até a sede do município de Paial – SC, tendo sido declarada inabilitada, já 

que não apresentou o balanço patrimonial e demonstrações contábeis nos termos do 

item 7.1.3, alínea “a”, específico quanto as notas explicativas, também, os índices 

contábeis não estão registrados na Junta Comercial e assinados pelo contador 
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responsável, conforme exigido na alínea “c”, do item 7.1.3, não cumprindo assim os 

requisitos de qualificação técnica relativo ao acervo técnico, previsto na alínea “e” e 

“f”, do item 7.1.4 do edital. 

A decisão, no entanto, merece ser retificada.  

 

I – PRELIMINARMENTE 

DA TEMPESTIVIDADE 

Em conformidade com o disposto na Ata da Sessão de Julgamento, a 

apresentação das presentes razões é tempestiva, por estar dentro do prazo de 

05 (cinco) dias úteis contados da publicação das vistas da Ata, que ocorrerá 

em 03/05/2022. 

Sendo assim, essas contrarrazões são tempestivas. 

 

II - DOS FUNDAMENTOS  

DA INFORMAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO APRESENTOU O BALANÇO 

PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOS TERMOS DO ITEM 7.1.3, ALÍNEA 

“A” E ALÍNEA “C” 

Após a análise dos documentos de habilitação e as propostas das licitantes 

credenciadas, foi declarada esta recorrente, GETELL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

EIRELI, como inabilitada, já que supostamente não cumpriu com os requisitos, mais 

especificamente não apresentou balanço patrimonial e demonstrações contábeis - não 

apresentou notas explicativas e índices contábeis devidamente registrados na Junta 

Comercial e assinados pelo contador responsável. 

Cumpre-nos, no entanto, apontar as inconsistências da citada decisão proferida 

pela Comissão Permanente de Licitações do Município de Paial, já que, como será 

demonstrado, não há qualquer falha na apresentação da documentação exigida. 

Conforme extrai-se da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021, 

do Ministério da Economia/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, que dispõe 

sobre a Escrituração Contábil Digital (ECD), esta empresa recorrente não deve mais 

apresentar livros diários e seus auxiliares, razão e seus auxiliares, balanços e 

balancetes diretamente à Junta Comercial, mas sim, por meio de ECD - Escrituração 

Contábil Digital. Vejamos:  

mailto:getell.construcoes@gmail.com


 

GETELL Engenharia e Construções Eirelli | CNPJ : 32.286.245/0001-13   
Rua: Ipê, 66 - E / Bairro: Universitário | Chapecó -SC. | CEP :89812-030                

Fone: 49. 99907.1333 - E-mail:getell.construcoes@gmail.com 
 

 

Art. 1º Esta Instrução Normativa dispõe sobre a Escrituração Contábil Digital 
(ECD) a que são obrigadas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, e 
sobre a forma e o prazo de sua apresentação. 
Art. 2º A ECD compreenderá a versão digital dos seguintes livros: 
I - Diário e seus auxiliares, se houver; 
II - Razão e seus auxiliares, se houver; e 
III - Balancetes Diários e Balanços, e fichas de lançamento comprobatórias 
dos assentamentos neles transcritos. 
Parágrafo único. Os livros contábeis e documentos mencionados no caput 
devem ser assinados digitalmente, com certificado digital emitido por 
entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-
Brasil), a fim de garantir a autoria, a autenticidade, a integridade e a 
validade jurídica do documento digital. 
 

Ainda sobre a obrigatoriedade desta recorrente na apresentação da ECD, é o artigo 3º 
do mesmo dispositivo: 
 

Art. 3º Deverão apresentar a ECD as pessoas jurídicas, inclusive as 
equiparadas e as entidades imunes e isentas, obrigadas a manter 
escrituração contábil nos termos da legislação comercial. 
§ 1º A obrigação a que se refere o caput não se aplica: 
I - As pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 
II - Aos órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas; 
III - às pessoas jurídicas inativas, assim consideradas aquelas que não 
tenham efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, 
patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de 
capitais, durante todo o ano-calendário, as quais devem cumprir as 
obrigações acessórias previstas na legislação específica;  
IV - Às pessoas jurídicas imunes e isentas que auferiram, no ano-calendário, 
receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios 
e ingressos assemelhados cuja soma seja inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro 
milhões e oitocentos mil reais) ou ao valor proporcional ao período a que se 
refere a escrituração contábil; 
V - Às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que 
cumprirem o disposto no parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981, de 20 
de janeiro de 1995; e 
VI - À entidade Itaipu Binacional, tendo em vista o disposto no art. XII do 
Decreto nº 72.707, de 28 de agosto de 1973 (grifo nosso). 

 

Pois bem. Não há dúvida que esta recorrente, considerando que não está 

enquadrada no Regime Tributário do Simples Nacional, possui obrigação de 

encaminhar a escrituração contábil via ECD, inclusive, conforme se extrai da instrução 

normativa acima citada, as Notas Explicativas, DLPA – Demonstração de Lucros e 

Prejuízos Acumulados, DVA – Demonstração de Valor Adicionado, etc. 

Outrossim, não há que se falar em apresentação de balanço relativo ano-

calendário 2021, já que o prazo se encerra no último dia de maio do ano seguinte (no 
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caso 2022). Nesse sentido é o art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 2.003/2021, 

reproduzido abaixo: 

Art. 5º A ECD será transmitida anualmente ao Sped até o último dia útil do 
mês de maio do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a 
escrituração. 
 

Sobre a alegação de que os documentos devem ser assinados pelo contador 

responsável, vejamos a redação do próprio manual do ECD, disponibilizado no site do 

Sistema Público de Escrituração Digital (http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/5966): 

 

O Decreto no 8.683, de 25 de fevereiro de 2016 e o Decreto no 9.555, de 6 
de novembro de 2018, vêm corroborar uma das premissas básicas do 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), que é a simplificação das 
obrigações acessórias. O Decreto no 8.683/2016 altera a redação do art. 78-
A do Decreto no 1.800, de 30 de janeiro de 1996, e estabelece que a 
autenticação dos livros contábeis das empresas poderá ser feita por meio do 
Sped, mediante a apresentação, ou seja, com a transmissão da Escrituração 
Contábil Digital (ECD). O termo de autenticação da ECD transmitida via 
Sped será o próprio recibo de entrega que o programa gera no momento 
da transmissão. Outro ponto importante do decreto é que autenticação por 
meio Sped dispensa a autenticação de livros em papel, constante no art. 39-
A da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, reproduzido a seguir: “A 
autenticação dos documentos de empresas de qualquer porte realizada 
por meio de sistemas públicos eletrônicos dispensa qualquer outra”. (grifo 
nosso) 

 

Fica claro, assim, uma vez que toda escrituração contábil é feita via ECD, que não há 

necessidade e nem possibilidade de apresentarmos as notas explicativas e os índices 

contábeis assinados pelo contador e registrados na Junta Comercial, já que a 

assinatura pelo contador responsável é feita na hora da transmissão, e o recibo de 

entrega (que anexamos a este recurso) constitui-se como próprio termo de 

autenticação.  

 

DA INFORMAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO CUMPRE OS REQUISITOS DE 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA RELATIVO AO ACERVO TÉCNICO, ALÍNEA “E” E “F” ITEM 

7.1.4. 

Em relação à qualificação técnica e acervo, as alíneas “e” e “f” são bem claras 

em sua solicitação:  
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 Nota-se que, o Edital refere-se ao “OBJETO DESTA LICITAÇÃO” sendo assim, 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. O Edital, em nenhum momento solicita quantidades 

especificadas de cada item do orçamento, e sim, 50% do objeto de forma geral, 

entendendo-se assim, como a execução de obra em metros quadrados de execução.  

Conforme planilha orçamentária da licitação, a obra licitada possui 

30.820,00m². Portanto, o exigido para mínimo desta licitação, será de 15.410,00m². 

 Na tabela de resumo de atestados e acervos entregue juntamente com a 

licitação, listamos todos os acervos relacionados à Pavimentação Asfáltica da empresa 

GETELL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, assim como, todos eles foram 

entregues na documentação e pode ser conferido:  

RESUMO DE ATESTADOS E ACERVOS ANEXADOS: 

 

Município Obra Quantidade executada (m²) 

Vargeão Rua Ângelo Tiecher e Rua Ipê 4.868,69 m² 

Vargeão Acesso João Batista Bonan 9.052,72 m² 

Vargeão Rua João B. Berté Neto, Germano 
Moretto e Vicente Sponchiado 

1.040,05 m² 

Vargeão Rua Esperidião Amin 5.954,13 m² 

Mondaí Ruas Alegre, Hubert Koelln, Erno 
Heidt e Travessa Uruguai 

4.243,62 m² 

Palmitos Servidão Arnoldo Augusto Hann 1.026,20 m² 

Palmitos Rua José Alécio (Trechos I e IV) 6.573,65 m² 

Palmitos Rua Costa e Silva 927,75 m² 

TOTAL 33.686,81 m² 
 

 Portanto, a empresa GETELL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, demonstra 

que está sim de acordo com as alíneas “E” e ”F” do item 7.1.4.  
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III - DO PEDIDO 

Na esteira do exposto, requer-se seja julgado provido o presente recurso, com 

efeito para que, reconhecendo-se a falha ocorrida, admita-se a participação da 

recorrente na fase seguinte da licitação.  

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de 

Licitação reconsidere sua decisão em conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei n° 

8666/93. 

 

Neste termos, aguarda provimento. 

 

Chapecó - SC, 02 de maio de 2022. 

 

 

 

 

GEDIEL TEIXEIRA LAGUNA 
Engenheiro Civil – CREA/SC 027.146-0 

GETELL Engenharia e Construções Eireli 

Representante Legal 
 

 

 

 

 

LUIS MARONESI 

Contador 

CRC: SC0236510 SC 
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