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RESPOSTA IMPUGNAÇÃO

 

A empresa DAN HEBERT ENGENHARIA S.A., apresentou tempes vamente,
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA N. º 05/2018-SEDF alegando em síntese que:

“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 po Menor Preço, no regime de
Execução Indireta - Rua 1145, nº 204, Setor Marista – CEP: 74.180-220 –
Goiânia – GO CNPJ nº 36.772.051/0001-89 E-mail: dhe@danhebert.com.br
Página 2 Empreitada por Preço Global, cujo objeto é a implantação e
construção da escola técnica de Santa Maria, des nada à Educação
Profissional. 4. Nos termos do item 5.5.1 do edital, a qualificação
econômicofinanceira dos licitantes deverá será demonstrada por
intermédio da apresentação de balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do úl mo exercício social, devidamente, registrada na Junta
Comercial. 5. Ocorre que em razão da pandemia global causada pelo
COVID19, 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 par r 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 con das na MPV 931/2020, as exigências con das no edital
para demonstração da Qualificação Econômico-Financeira dos
concorrentes se mostram indevida. 8. Isto posto, a presente impugnação
se jus fica como meio de garan r a legalidade do procedimento
licitatórios, uma vez que o edital cons tui Lei entre as partes, e não pode
prever qualquer disposição que limite a concorrência do certame.”

 

DA ANÁLISE

Trata-se do pedido de impugnação ingressado pela empresa DAN HEBERT S/A,  acerca
 da  aplicabilidade  da  Medida  Provisória  931/2020.

Inicialmente, cumpre destacar que a  MP       Medida  Provisória  n.  931/2020,  que
 entrou  em  vigor  em 30/03/2020, em seus ar gos 1º, 4º e 5º, concedeu o prazo de até 07 (sete)
meses, para a Sociedade Anônima, a Sociedade Limitada, a Sociedade   Coopera va   e   a   En dade 
 de   Representação   do Coopera vismo,   após   o   fim   do   úl mo   exercício   social,   para
realizarem  as  Assembleias  Gerais  Ordinárias (AGO) de acionistas ou sócios,  exigidas  pela
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 legislação  que  as  regulamenta.  A  regra  vale para  as  sociedades  e  coopera vas  que  tenham
 encerrado  o  seu exercício  social  entre  31  de  dezembro  de  2019  e  31  de  março  de 2020. Trata-
se de uma regra transitória.

Destaca-se que os parágrafos 1º do ar go 1º e do ar go 4º da MP 931/2020 trouxeram
a previsão de que “ Disposições contratuais que exijam a realização da assembleia geral ordinária em
prazo inferior ao estabelecido no caput serão consideradas sem efeito no exercício de 2020.”

A medida provisória não alcançou outros pos societários, como a sociedade simples
pura.

No caso da Sociedade Anônima, da Sociedade Limitada e da Coopera va a realização
das Assembleias Gerais Ordinárias (AGO) de acionistas ou sócios, na regra geral, ocorre nos quatro
primeiros meses seguintes ao término do exercício social, nas sociedades coopera vas nos três
meses seguintes ao término do exercício social e no caso de coopera vas de crédito realizar-se-á
anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses do exercício social. Em resumo todos ganharam um prazo
extra de 03 (três) meses para a realização das Assembleias Gerais Ordinárias (AGO) de acionistas ou
sócios.

As Assembleias Gerais Ordinárias (AGO) de acionistas ou sócios são reuniões que as
empresas e coopera vas convocam, através de sua diretoria, para analisar os relatórios contábeis e
discu r a distribuição de lucros, entre outras funções. No caso das empresas, a assembleia deve ter
sua realização até quatro meses depois do encerramento do exercício social. Para as coopera vas, o
prazo é de até três meses. Daí a razão da influência da MP 931/2020 na Qualificação Econômico-
financeira, prevista no item 5.5.1 do edital da concorrência 05/2018, que assim dispõe:

DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

5.5.1 – BALANÇO PATRIMONIAL e demonstrações contábeis do úl mo
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 subs tuição 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..

(.....)

Denota-se que, a regra prevista no edital toma por base a regra de 04 (quatro meses)
para a realização das Assembleias Gerais Ordinárias (AGO) de acionistas ou sócios, exigindo que
quando os requisitos de habilitação forem requeridos a par r de 01 de maio deve ser exigido da
licitante as demonstrações contábeis e o balanço patrimonial referentes ao exercício social
imediatamente antecedente ao ano da licitação, considerando que em maio, já se passaram quatro
meses do fim do exercício social e, portanto, as Assembleias Gerais Ordinárias (AGO) de acionistas ou
sócios obrigatoriamente já se realizaram.

Cabe registar que, embora seja comum que as empresas indiquem o seu exercício
social de acordo com o ano civil (01 de janeiro a 31 de dezembro), não há obrigatoriedade quanto a
isso. O que a legislação exige é que a cada período de 12 (doze) meses sejam elaboradas as
demonstrações financeiras, contábeis e que este período, a data de encerramento do exercício social,
seja registrada no estatuto social da empresa.

Dispõe o Código Civil Brasileiro CCB a respeito da sociedade empresária, sociedade
simples e empresário individual da seguinte forma:

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade
econômica organizada para a  produção ou a circulação de bens ou de
serviços.
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Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão
intelectual, de natureza cien fica, literária ou ar s ca, ainda com o
concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão
constituir elemento de empresa.

Art. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público  de
 Empresas  Mercan s  da  respec va  sede,  antes  do início de sua
atividade.

Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade
que tem por objeto o exercício de a vidade própria de empresário sujeito a
registro ( art. 967 ); e, simples, as demais.

Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera- se
empresária a sociedade por ações; e, simples, a cooperativa.

Art. 983. A sociedade empresária deve cons tuir-se segundo um dos pos
regulados nos arts. 1.039 a 1.092 ; a sociedade simples pode constituir-se de
conformidade com um desses pos, e, não o fazendo, subordina-se às
normas que lhe são próprias.

Parágrafo único. Ressalvam-se as disposições concernentes à sociedade
em conta de par cipação e à coopera va, bem como as constantes de leis
especiais que, para o exercício de certas a vidades, imponham a
constituição da sociedade segundo determinado tipo.

Art. 984. A sociedade que tenha por objeto o exercício de a vidade própria
de empresário rural e seja cons tuída, ou transformada, de acordo com
um dos pos de sociedade empresária, pode, com as formalidades do art.
968 , requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercan s da sua
sede, caso em que, depois de inscrita, ficará equiparada, para todos os
efeitos, à sociedade empresária.

Parágrafo único. Embora já cons tuída a sociedade segundo um daqueles
pos, o pedido de inscrição se subordinará, no que for aplicável, às normas

que regem a transformação.

Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no
registro próprio e na forma da lei, dos seus atos cons tu vos ( arts. 45 e
1.150 ).

Como se denota, o Código Civil iden fica sociedade como um contrato plurilateral, duas
ou mais pessoas de obrigam reciprocamente a contribuir com bens ou serviços para exercer uma
determinada a vidade econômica. Estas sociedades se dividem em Empresárias e Simples. Nos
termos do ar go 982, do CCB, as sociedades empresárias têm por objeto o exercício de a vidade
própria de empresário sujeito a registro, isto é, as que desenvolvem profissionalmente a vidade
econômica organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, e simples as demais, ou
seja, aquelas que estão voltadas para a a vidade intelectual de natureza cien fica, literária ou
ar s ca, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão
constituir elemento de empresa.

A Sociedade empresária deve se cons tuir em um dos  pos  previstos nos ar gos 1039
a 1092 do Código Civil e, a simples, também poderá se cons tuir de uma destas formas, ou subordina-
   se às normas que lhes forem próprias.

Isso significa que, pode haver sociedades empresárias  e  simples   que sejam
cons tuídas como: Sociedade em nome cole vo; Sociedade em Comandita Simples, Sociedade
Limitada; Sociedade Anônima (Sociedade por ações) e Sociedade Comandita por  Ações.

Desta forma, as demonstrações contábeis e o balanço patrimonial serão consideráveis
exigíveis referentes ao exercício social imediatamente antecedente ao ano da licitação, quando da
data de apresentação dos documentos de habilitação já verem transcorrido 07 (sete) meses do fim
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do exercício social, se este exercício social se encerrou entre 31 de dezembro/2019 e 31 de
março/2020.

Exemplos: uma vez que a empresa comprove através de seu estatuto social que o seu
exercício social se encerrou em 31 de março/2020, ela terá até 31 de outubro de 2020 para realizar a
Assembleias Gerais Ordinárias (AGO) de acionistas ou sócios que é quando ocorre as deliberações
sobre o seu balanço patrimonial e a sua aprovação. Caso o exercício social tenha encerrado em 31 de
dezembro de 2019 Assembleias Gerais Ordinárias (AGO)  de acionistas ou sócios para deliberação e
aprovação do balanço patrimonial poderão ocorrer até 31/07/2020.

Assim, de modo geral, licitações cujo o requisito de habilitação econômico-financeiro,
das sociedades anônimas, das sociedades limitadas, das microempresas e empresas de pequeno
porte cons tuídas como sociedades anônimas ou limitadas, da sociedade coopera va e a en dade de
representação do coopera vismo, foi exigido a par r de 01 de maio de 2020, só podem exigir
demonstrações contábeis e balanço patrimonial do exercício imediatamente antecedente ao ano da
licitação baseado no prazo previsto na MP 931/2020.

Exemplo:   se   o   úl mo   exercício   social   se   encerrou   em   31   de março/2020  e
 o  requisito  de  habilitação  econômico-financeira  foi exigido a par r de 01 de maio de 2020, o
demonstra vo contábil e o balanço   patrimonial   a   serem   apresentados   não   precisam   ser
referente ao úl mo exercício social, isto porque a empresa teria até 31 de outubro/2020 para realizar
a sua AGO, assim poderia ser aceito demonstra vo  contábil  e  o  balanço  patrimonial  do  exercício
 social anterior.

O prazo final exato para aceitar o demonstra vo contábil e balanço do exercício de
2018 hábil para a habilitação econômico-financeira do licitante dependerá de quando se deu o
encerramento social de 2018.

Exemplo: se o encerramento do exercício social de 2018 ocorreu em 31 de janeiro de
2019 (período de doze meses entre 31 de janeiro de 2018 e 31 de janeiro de 2019, o que é admissível
já que o exercício social não precisa coincidir com o ano civil), inicialmente não se poderia após 31 de
maio de 2020 aceitar demonstra vo contábil e balanço patrimonial do exercício de 2018. Isto porque,
a empresa já teria iniciado em 31 de janeiro de 2019 um novo exercício social finalizado em 31 de
janeiro de 2020, e se não fosse a MP 931/2020 já teria que ter realizado sua AGO até 31 de maio de
2020 (quatro meses após o encerramento do exercício social). Ocorre que, o prazo para realização da
AGO foi estendido para 07 (sete) meses após o fim do exercício social, e diante disto esta empresa
(cujo exercício social de 2019 compreendeu o período de 12 meses entre 31 de janeiro de 2019 e 31
de janeiro de 2020) poderá realizar sua AGO até 31 de agosto/2020, portanto não poderia ser obrigada
neste momento (antes de 31 de agosto/2020) a apresentar um demonstra vo contábil e um balanço
patrimonial de 2019, sendo portanto valida a apresentação do referente ao exercício de 2018.

O edital, menciona que o balanço deve ser apresentado na forma da lei, portanto se foi
editada uma MP que prorroga os prazos de apresentação do balanços, não há que se reformar o edital,
contudo, para efeito de aceitabilidade dos balanços patrimoniais que se enquadrem na MP 931/2020
sua validade se referirá ao ano de 2018.

Além disso, foi editada a Instrução Norma va nº 1.950
(http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=109292), de
12  de  maio  de  2020  da  Receita  Federal,  publicada  em  13/05/2020,  para  prorrogar  o  prazo  de
apresentação do balanço patrimonial, via Sistema Público de Escrituração Digital, para o último dia útil
do mês de julho de 2020. Vejamos o seu conteúdo:

Art. 1º O prazo para transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD) previsto no art.
5º da Instrução Norma va RFB nº 1.774, de 22 de dezembro de 2017, referente ao ano-calendário de
2019, fica prorrogado, em caráter excepcional, até o úl mo dia ú l do mês de julho de 2020, inclusive
nos casos de extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial da pessoa jurídica.

Despacho SEE/SUAG/DILIC 42148581         SEI 0080-000020/2018 / pg. 4

file:///opt/sei/temp/(http:/normas.receita.
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&amp;idAto=109292)


Portanto, diante de tais medidas norma vas, pelo menos nesse ano de 2020, é possível
afirmar que o prazo para apresentação do balanço patrimonial, do exercício social de 2019, é julho de
2020.

 

 

Documento assinado eletronicamente por JAIRO PEREIRA MARTINS - Matr. 00254460,
Técnico(a) de Gestão Educacional, em 19/06/2020, às 19:22, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 42148581 código CRC= 0311B731.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SBN Quadra  02 Bloco C - Edi fício Phenícia  - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70.040-020 - DF

 

0080-000020/2018 Doc. SEI/GDF 42148581

Despacho SEE/SUAG/DILIC 42148581         SEI 0080-000020/2018 / pg. 5


	Despacho SEE/SUAG/DILIC 42148581

