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COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ - GÁS DO PARÁ 

 

Processo administrativo nº 018/2021 

   

Pregão Eletrônico nº 04/2021 

 

Natureza: Recurso Administrativo 

 

Recorrentes: MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA e LSI – LIBERTAS 

SOLUÇÕES EM CONTROLE DE VAZÃO LTDA 

 

 

 

 

 

D E C I S Ã O 

 

I-) Relatório:  

 

Adoto o relatório da decisão prolatada pelo Pregoeiro, in verbis: 

 

“(...) Preliminarmente, incumbe observar que o Edital serve de base e a 

Administração não poderá descumprir as normas e condições do edital, ao qual se 

acha estritamente vinculada, conforme art. 41 da Lei nº 8.666/1993 e art. 31, 

caput, da Lei 13.303/16, mas também, a Administração não poderá descumprir 

Leis, Normas e Regulamentos que estão acima de qualquer que sejam as regras 

do Edital. 

  

Mais em específico, o edital do Pregão Eletrônico nº 04/2021-GP, em seu item 10, 

dispõe sobre os documentos necessários à habilitação dos licitantes. 

 

No caso do presente certame, o motivo da inabilitação de ambas recorrentes foi o 

descumprimento ao previsto nos subitens 10.10.5.1 e 10.10.5.1.1, cujas peças 

contábeis foram submetidas à analise técnica da Assessoria Contábil da 
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Companhia de Gás do Pará, a cargo do Escritório SoutoMaior Contadores 

Associados. 

 

Em sua análise, a Assessoria Contábil supra assim se manifestou acerca das 

peças contábeis das recorrentes: 

 

“MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA 
 
Ao analisar as o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020 e os demais 
documentos (que são partes integrantes do certame licitatório), que foram 
apresentados pela EMPRESA MICROMAZZA INDÚSTRIA DE 
VÁLVULAS LTDA , verificamos alguns fatos que merecem destaque e 
comentários, a saber:  
1) Os documentos encaminhados para exame como sendo as peças 
contábeis apresentadas pela empresa Micromazza Indústria de Válvulas 
Ltda (em cumprimento ao edital de licitação) correspondem a dois 
arquivos:  
a) Relatório gerado internamente na data de 25/03/2021, referente ao 
Balanço Patrimonial sintético em 31/12/20, assinado pelo Contador e 
Administrador da Empresa, sem evidências que o mesmo esteja 
transcrito no Livro Diário (quer digital ou impresso), assim como sem 
evidência de que o referido Livro foi autenticado na Junta Comercial;  
 
Relatório gerado internamento na data de 26/05/2021, referente as 
seguintes peças contábeis do exercício social findo em 31/12/20: (i) 
Balanço Patrimonial analítico; (ii) Demonstração de Resultado; (iii) 
Demonstração de Lucros; e (iv) Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido; sem assinatura do responsável técnico pela sua 
elaboração (Contador), e do Administrador responsável pela Empresa. 
Consta ainda do referido relatório uma lista de abreviaturas. Por fim, 
ressaltamos que as referidas peças contábeis não apresentam 
quaisquer evidências de que foram transcritas no Livro Diário e de que 
este Livro foi registrato/autenticado na Junta Comercial do estado.  
2) O Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2020 (apresentado de forma 
comparativa com as peças contábeis do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019) não apresentam os requisitos e as formalidades 
exigidas por lei e pelas normas brasileiras de contabilidade, a saber:  
a) Não foram apresentados os “Termos de Abertura e de 
Encerramento” do Livro Diário do exercício social de 2020 
(autenticado em Junta Comercial) para o caso do Livro Diário impresso 
gerado por processo mecanizado ou eletrônico, se for o caso; ou  
b) Não foi apresentado o “Protocolo de Transmissão”, por meio do 

Sistema Público Digital (SPED), da Escrituração Contábil Digital – 

ECD e “Termos de Abertura e Encerramento” do Livro Diário gerado 

por meio digital, se for o caso. 

 

LSI – LIBERTAS SOLUÇÕES EM CONTROLE DE VAZÃO LTDA 
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Ao analisar as Peças Contábeis e demais documentos (que são partes 
integrantes do certame licitatório), que foram apresentados pela Empresa 
LSI – LIBERTAS SOLUÇÕES EM CONTROLE DE VAZÃO LTDA , 
verificamos alguns fatos que merecem destaque e comentários, a saber:  
1) O Livro Diário relativo a escrituração contábil do exercício social 
de 2020 - onde está transcrito o Balanço Patrimonial e a Demonstração 
do Resultado da Empresa referentes ao exercício social findo em 
31/12/2020 - não está assinado pelo Contador e pelo Administrador, 
como também não apresenta evidências de registro na Junta 
Comercial;  
2) Apesar do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do 
exercício social findo em 31/12/2020 está transcrito no Livro Diário 02 – 
relativo a escrituração do exercício de 2020 (conforme comentado no 
item 1 acima), a Empresa apresentou, de forma complementar, outro 
documento relativo ao Balanço Patrimonial e a Demonstração do 
Resultado referentes ao exercício social findo em 31/12/2020 com 
evidências de que o mesmo foi protocolado na JUCESP para fins do 
seu “arquivamento”. É válido ressaltar que a evidência identificada é 
relativa a um número de protocolo na citada Junta Comercial, não 
estando visível, no referido documento, a data e/ou carimbo que 
certifique o arquivamento (nos moldes identificado no arquivamento 
feito, pela Empresa, das referidas peças contábeis do exercício social 
findo em 31/12/2019, ocorrido em 05/11/2020).  
3) Nesse contexto, identificamos que o Balanço Patrimonial e a 
Demonstração de Resultado do exercício social findo em 31/12/2020 
apresentado pela Empresa - onde há evidências de protocolo junto a 
JUCESP com vistas ao seu “arquivamento” na referida Junta Comercial - 
não estão acompanhadas da “Declaração obrigatória” assinada pelo 
representante legal da empresa e pelo contador responsável, conforme 
exigência do DREI, onde deve constar, dentre outras informações, as 
folhas e/ou páginas do Livro Diário das quais foram extraídas o 
Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado (objetos do 
arquivamento). 

 
CONCLUSÃO:  
Pelos motivos já expostos neste Parecer e tendo como lastro a legislação 

vigente aplicável e os documentos que nos foram disponibilizados para 

exame, somos da opinião de que as peças contábeis relativas ao 

exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 - apresentadas 

pelas Empresas MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA e LSI 

– LIBERTAS SOLUÇÕES EM CONTROLE DE VAZÃO LTDA - não estão 

revestidas das exigências e, portanto, não estão em conformidade 

com o estabelecido nos itens 10.10.5.1 e 10.10.5.1.1do edital do 

certame licitatório em curso conduzido pela Gás do Pará.” 

 

A recorrente MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA chegou a enviar 

para a Companhia, por ocasião das suas razões recursais, algumas peças 

contábeis complementares, as quais não foram submetidas à análise da 
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assessoria contábil da Gás Pará, tendo em vista que tais peças deveriam ter sido 

cadastradas juntamente com os demais documentos de habilitação.  

 

Portanto, não sendo a fase recursal ocasião para apresentação de documentos de 

habilitação pendentes, a recorrente deveria ater-se a combater a análise técnica 

da assessoria contábil da Companhia. 

 

Ainda sobre a MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA, a mesma 

apresentou recurso para todos os itens do certame, mas, para os itens 3, 4 e 5, 

sequer aceitou reduzir a proposta aos valores estimados pela Companhia, 

conforme faz prova a ata do Pregão em recurso. Isto é, a documentação de 

habilitação nem chegou a ser analisada, razão pela qual os itens foram 

fracassados. 

 

Quanto às peças recursais apresentadas por ambas as recorrentes – muito 

semelhantes, diga-se de passagem – as mesmas não apresentaram 

argumentação técnica alguma ao parecer da Assessoria Contábil da Companhia, 

razão pela qual acompanho a conclusão do Escritório Souto Maior Contadores 

Associados. 

 

II-) Pressupostos de admissibilidade: 

 

Verifico, outrossim, a tempestividade dos recursos apresentados pelas 

Recorrentes, visto que apresentadas dentro do lapso de 3 (três) dias úteis contados das 

respectivas intimações. 

 

 Logo, os recursos merecem ser conhecidos. 

 

Decido. 

 

Ante o exposto, na esteira do que decidiu o Pregoeiro, ratifico a decisão prolatada 

por este, a qual conheceu dos recursos e lhes negou provimento, mantendo integralmente 

a decisão recorrida, em razão da inobservância, por parte das licitantes, dos subitens 
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10.10.5.1 e 10.10.5.1.1 do instrumento convocatório, em consonância com o parecer 

técnico apresentado pelo Souto Maior Contadores Associados. 

 

Registre-se e intimem-se os interessados.  

 

 Belém, 13 de setembro de 2021. 

 

 

Cláudia Bitar de Moraes Barbosa  

Diretora Presidente  da Companhia de Gás do Pará 
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