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ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEDF 

 

 

Processo nº 0080-000020/2018  

CONCORRÊNCIA N. º 05/2018-SEDF 

 

 

DAN HEBERT ENGENHARIA S.A., pessoa jurídica de direito 

privado, CNPJ 36.772.051/0001-89, com sede na Rua 1145, n. 204, Setor Marista, 

CEP 74.180-220, Goiânia-GO, e-mail: dhe@danhebert.com.br, vem, 

respeitosamente, com fundamento no item 10 do edital, perante Vossa Senhoria, por 

intermédio de seu representante legal, apresentar, tempestivamente,  

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA N. º 05/2018-SEDF 

Publicado pela Secretaria De Estado De Educação Do Distrito Federal - SEDF, cuja 

abertura se dará no dia 23.06.2020 às 10h00. 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

 

1. De acordo com o item 10, o Edital poderá ser impugnado até o 2º 

(segundo) dia útil que antecede a data fixada para a realização do certame. A abertura 

do certame ocorrerá no dia 23.06.2020 (terça-feira), logo, a data limite para a 

apresentação de eventuais impugnações é no dia 19.06.2020 (sexta-feira).  

 

2. A presente impugnação, por ter sido apresentada no interstício 

temporal estabelecido pelo órgão, é, portanto, tempestiva. 

 

II – DA SÍNTESE DA IMPUGNAÇÃO 

 

3. A Diretoria de Licitações da Secretaria de Esta de Educação do 

Distrito Federal – SEDF publicou o edital de licitação N. º 05/2018-SEDF, na 

modalidade de Concorrência, do tipo Menor Preço, no regime de Execução Indireta - 
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Empreitada por Preço Global, cujo objeto é a implantação e construção da escola 

técnica de Santa Maria, destinada à Educação Profissional. 

 

4. Nos termos do item 5.5.1 do edital, a qualificação econômico-

financeira dos licitantes deverá será demonstrada por intermédio da apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

devidamente, registrada na Junta Comercial.  

 

5. Ocorre que em razão da pandemia global causada pelo COVID-

19, o Governo Federal publicou a Medida Provisório nº 931/2020, que determinou a 

prorrogação do prazo para realização das assembleias pelas sociedades 

empresárias, interrompeu o prazo para arquivamento dos atos societários firmados a 

partir de 16 de fevereiro de 2020, e ainda, suspendeu a exigência de arquivamento 

prévio de atos societários para realização de negócios jurídicos.  

 

6. O edital de abertura do certame foi publicado em 26.09.2018, 

momento no qual não era possível prever a posterior ocorrência de uma pandemia 

global que impactaria todas as relações comerciais e jurídicas. 

 

7. Contudo, ante o cenário atual e as disposições contidas na MPV 

931/2020, as exigências contidas no edital para demonstração da Qualificação 

Econômico-Financeira dos concorrentes se mostram indevida. 

 

8. Isto posto, a presente impugnação se justifica como meio de 

garantir a legalidade do procedimento licitatórios, uma vez que o edital constitui Lei 

entre as partes, e não pode prever qualquer disposição que limite a concorrência do 

certame. 

 

III – DAS RAZÕES PARA A IMPUGNAÇÃO 

 

III.1 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA EXIGIDA NO CERTAME. DO 

BALANÇO PATRIMONIAL.  

 

9. As exigências relativas à qualificação econômico-financeira 

comumente formuladas nos editais de licitações públicas destinam-se a verificar a 

situação financeira das empresas candidatas no certame, no intuito de resguardar do 

interesse público, uma vez que a depender dos montantes envolvidos na contratação, 

será fator importante para a integral execução do contrato.  
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10. O artigo 31 da Lei nº 8.666/93 disciplina a documentação que 

poderá ser exigida dos licitantes a esse título. Veja-se: 

 
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-
se-á a:  
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;  
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 
pessoa física; III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no 
"caput" e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor 
estimado do objeto da contratação.  

 

11. O balanço patrimonial referido no inciso I do artigo supracitado é 

um demonstrativo contábil que evidencia os valores dos bens, direitos e obrigações 

de uma determinada empresa. Demonstra, portanto, a situação líquida da empresa, 

possibilitando, então, à Administração aferir, em face dos dados neles constantes, a 

capacidade econômica dos licitantes para suportar os ônus inerentes à contratação.  

 

12. A forma de apresentação do balanço patrimonial varia de acordo 

com a constituição da empresa e a da legislação que a disciplina, devendo tal fato ser 

considerado pela Administração ao elaborar o instrumento convocatório e ao 

processar a habilitação dos licitantes.  

 

III.2 DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 931, 

DE 30 DE MARÇO DE 2020.  

 

13. Consignado este ponto, conforme dispõe o artigo 1.078 do Código 

Civil Brasileiro, a assembleia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, 

nos quatro meses seguintes à ao término do exercício social, com o objetivo de tomar 

as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado 

econômico da empresa. 

14. Portanto, nos termos do referido artigo, as empresas possuem até 

4 (quatro) meses após o término do exercício social, para deliberarem acerca de seus 

respectivos balanços patrimoniais. 

 

15. Ocorre que, como é de notório conhecimento, a escala de 

contaminação pela doença do coronavírus (COVID- 19), causado pela síndrome 

respiratória aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2), deu azo à declaração, pela 
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Organização Mundial da Saúde (OMS), de uma pandemia, em razão de alastrar-se 

por todos os continentes do planeta. 

 

16. No Brasil, a Portaria n. 188, de 3 de fevereiro de 2020, do 

Ministério da Saúde, declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, 

cabível em situações que demandem o emprego urgente de medidas de prevenção, 

controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, nos termos do art. 

2º do Decreto 7.616/2011, em razão de situação epidemiológica. 

 

17. Em seguida a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispôs sobre 

as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; e, mais 

recentemente, o Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020 reconheceu a 

ocorrência de calamidade pública, nos termos de solicitação feita pelo presidente da 

República . 

 

18. Em atenção à situação de calamidade pública decorrente da 

pandemia, o Governo Federal publicou, no dia 30 de março de 2020, a Medida 

Provisória nº 931 que estendeu o prazo das empresas para realização de suas 

Assembleias. 

 

19. Segundo o texto da MP 931/2020, as sociedades anônimas, 

companhias limitadas e cooperativas que tiveram exercícios sociais encerrados entre 

31 de dezembro de 2019 e o 31 de março de 2020 terão mais 3 (três) meses para 

realizar suas Assembleias Gerais Ordinárias. 

 

20. O exercício social é o período de 12 (doze) meses que uma 

determinada empresa deve considerar para elaborar demonstrativos de todo o seu 

processo contábil, para apurar o resultado do desempenho operacional da 

organização e fazer seu balanço patrimonial, sendo assim, a base temporal da 

empresa. 

 

21. Portanto, o prazo limite para realização de assembleia para 

deliberação sobre balanço patrimonial que, inicialmente, seria de 4 (quatro) meses, 

contados do término do exercício social, passou a ser de 7 (sete) meses em razão da 

pandemia. 

 

22. Além de prorrogar o prazo para realização das assembleias, o 

artigo 6º, inciso I, da MP 931/2020 determinou a interrupção do prazo de 30 (trinta) 
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dias de que trata o art. 36 da lei 8.934/94 para arquivamento dos atos societários 

firmados a partir de 16 de fevereiro de 2020. O reinício do prazo se dará após o 

reestabelecimento da prestação regular de serviços pelas Juntas Comerciais. 

 

23. Ademais, no intuito de evitar qualquer prejuízo às empresas em 

razão da paralização dos serviços impostas pelo poder público para contenção do 

avanço da contaminação pelo COVID-19, o inciso II, do artigo 6º da MP 931/2020, 

estabeleceu a suspensão da exigência de arquivamento prévio de atos societários 

para realização de negócios jurídicos. Veja-se: 

 
Art. 6º Enquanto durarem as medidas restritivas ao funcionamento 
normal das juntas comerciais decorrentes exclusivamente da pandemia 
da covid-19: 
I - para os atos sujeitos a arquivamento assinados a partir de 16 de fevereiro 
de 2020, o prazo de que trata o art. 36 da Lei nº 8.934, de 18 de dezembro de 
1994, será contado da data em que a junta comercial respectiva restabelecer 
a prestação regular dos seus serviços; e 
II - a exigência de arquivamento prévio de ato para a realização de emissões 
de valores mobiliários e para outros negócios jurídicos fica suspensa a 
partir de 1º de março de 2020 e o arquivamento deverá ser feito na junta 
comercial respectiva no prazo de trinta dias, contado da data em que a 
junta comercial restabelecer a prestação regular dos seus serviços. 

 

24.  Isto posto, enquanto perdurar as medidas restritivas de 

contenção do avanço da pandemia, restará suspensa a exigências de arquivamento 

prévio de atos societários para realização de negócios jurídicos.  

 

III.3 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA EXIGIDA NO CERTAME. DO 

BALANÇO PATRIMONIAL REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL. 

 

25. Nos termos do item 5.5.1 do edital, a qualificação econômico-

financeira dos licitantes deverá será demonstrada por intermédio da apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

registrados na Junta Comercial. Observe-se: 

 

5.5 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 5.5.1 – BALANÇO 
PATRIMONIAL e demonstrações contábeis do último exercício social, 
devidamente registrados na Junta Comercial, 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 encerrados a mais de 03 (três) meses 
da data de apresentação da proposta. As empresas criadas no presente 
exercício deverão apresentar balancete especial de abertura. 
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26. Ocorre que, conforme exposto no tópico anterior, a MP 931/2020, 

além de prorrogar o prazo para realização de assembleia para deliberação do balanço 

patrimonial, interrompeu o prazo para que este seja levado a arquivamento na Junta 

Comercial. E ainda, no intuito de evitar prejuízos às empresas atuantes no mercado 

nacional, estabeleceu no artigo 6, inciso II, a suspensão da exigência de arquivamento 

prévio de atos societários para realização de negócios jurídicos.  

 

27. Ressalta-se que a exigência de registro do Balanço Patrimonial 

não é medida apta a precisar a veracidade das informações lançadas no balanço 

patrimonial, uma vez que não cabe à Junta Comercial realizar tal procedimento. Nesse 

sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Contas da União -TCU: 

 

1.13. Além de ilegal, a obrigação imposta pelo edital se mostrava inócua, pois 
não cabe a Junta Comercial verificar a veracidade das informações 
lançadas no Balanço Patrimonial, oportunizando a ocorrência de fraudes ao 
certame, como ocorrera no caso presente. 
(Acórdão nº 1932/2019 - segunda câmara – Relator Augusto Nardes Processo 
nº 025.300/2017-2. Data da sessão: 19/03/2019) 

 

28. É importante mencionar que o edital de abertura do certame foi 

publicado em 26.09.2018, momento no qual não era possível prever a posterior 

ocorrência de uma pandemia global que impactaria todas as relações comerciais e 

jurídicas. 

 

29. Dessa forma, a exigência contida no item 5.5 de apresentação de 

Balanços Patrimoniais registrados na Junta Comercial, para demonstração da 

Qualificação Econômico-Financeira das concorrentes, no momento de abertura do 

certame poderia ser cabível, contudo, no atual cenário se mostra indevida. 

 

30. Observe-se que caso haja a manutenção do item 5.5 do edital, 

haverá a limitação da competitividade do certame, uma vez que aquelas empresas 

que optaram por gozar do prazo de 7 (sete) meses atribuídos pela MPV 931/2020 não 

terão condições de apresentar seus balanços patrimoniais. Ou ainda, não poderão 

apresentar seus Balanços Patrimoniais registrados na Junta Comercial. 

 

31. Apesar da vinculação do licitante ao Edital, os princípios da 

competição ou ampliação da disputa são norteadores da elaboração do ato 

convocatório e de sua interpretação. Tais princípios relacionam-se à competitividade 

do certame e com a garantia da igualdade de condições a todos os concorrentes1.  

                                                 
1 FROTA. Bruno Mariano. O princípio da competição ou ampliação da disputa. 2018. 
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32. Assim como a lei reprime o abuso do poder econômico que vise 

à dominação dos mercados e a eliminação da concorrência, o edital os demais 

instrumentos licitatórios não podem limitar a competitividade na licitação. 

 

33. Nesse sentido, o inciso do § 1º, do art. 3º, da Lei nº 8.666/93 

ressalta ser vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos 

de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o 

seu caráter competitivo. 

 

34. Destaca-se, ainda, que por se tratar de ato normativo editado pela 

Administração, todos os instrumentos licitatórios, incluindo o edital, devem obediência 

ao princípio constitucional da legalidade.  

 

35. Isto posto, não poderá o instrumento estar em desacordo com os 

ditames da MPV 931/2020, que no presente caso determina a suspensão da exigência 

de arquivamento prévio de atos societários para realização de negócios jurídicos.  

 

IV – DOS PEDIDOS 

 

36. Diante do exposto, requer seja recebida a presente impugnação, 

eis que tempestiva, devendo ser autuada, processada e considerada na forma da lei, 

para que as ilegalidades sejam afastadas antes do prosseguimento do certame. 

 

37. Sejam analisados e ponderados os fatos e fundamentos 

indicados, para que seja retirada a exigência contida no item 5.5 do edital, de 

apresentação de Balanços Patrimoniais registrados na Junta Comercial, para 

demonstração da Qualificação Econômico-Financeira das concorrentes no certame. 

 

38. Seja a ora Impugnante devidamente informada sobre a decisão, 

conforme determina a legislação vigente. 

 

39. Nesses termos, pede deferimento. 

 
 

Brasília/DF, 19 de junho de 2020 

 

 

 

DAN HEBERT ENGENHARIA S.A 


